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Voorwoord
‘X-IJ-Z der muziek’, ge begrijpt uit dezen titel reeds, dat het hier niet om een A tot
Z gaat. Zoo werd het technische A-B-C weggelaten, in zoover dat voor muziekgenot
onontbeerlijk leek. Wel vindt men de gangbare vreemde termen vermeld, waarmede
elke actieve amateur geregeld te doen heeft. Voorts is er radicaal bezuinigd op de
tweede plans figuren onder de componisten, terwille van de grootmeesters der muziek
en hun voornaamste werken. Hierdoor kon het burgerlijke-stand-relaas der meeste
encyclopedieën, uitgezonderd Grove en Lavignac, vermeden worden en was er plaats
voor karakteristieke fragmenten uit brieven en dagboeken, die vertrouwd maken met
de menschelijke eigenschappen der kunstenaars en vaak den kijk op hun werk
verhelderen.
De keuze der besproken composities was meerendeels ingesteld op het gangbare
repertoire, daargelaten eenige ‘daden van eenvoudige rechtvaardigheid’ jegens Bach
en de voornaamste moderne meesters. Dat men toch een aantal standaardwerken zal
missen, niemand kan het meer betreuren dan de schrijver; hij hoopt, dat in een ev.
volgenden druk dit euvel verholpen zal worden. Wenschelijk leek ook, de
verschillende orkestinstrumenten als artistieke persoonlijkheden tot hun recht te laten
komen; hun bouw werd in het artikel instrumenten beknopt behandeld, omdat de
schrijver uit ervaring weet, dat velen daarvoor belangstelling hebben. Van de
algemeene artikelen noemen wij die over Psalmberijmingen, Negro Spirituals,
Opvatting. Ook mocht o i. de Jazz niet ontbreken. Deze muziek, beurtelings sterk
over- en onderschat, heeft nu eenmaal voor onzen tijd groote beteekenis. Het was
voor den schrijver een geruststelling, dat een onzer beste deskundigen op dit gebied,
Mr. C. Poustochkine, deze rubriek wilde verzorgen; zijn artikelen zijn alle gesigneerd.
Hartelijk dank, Mr. Poustochkine, voor Uw in alle opzichten aangename medewerking.
Zeer erkentelijk is de schrijver voorts, dat Dr. E. Bruning O.F.M. en Emiel
Hullebroeck, Inspecteur van het Belgische Muziekonderwijs, toezicht hielden op dit
boek tijdens zijn ontstaan en er hun sanctie aan gaven, nadat zij verschillende
gewenschte verbeteringen voorstelden. Voorts droeg de Wagnervereeniging te
Amsterdam bij, door uit haar archief foto's van tooneelen uit opera's ter reproductie
af te staan, en waren leden van het Utrechtsch Stedelijk Orkest zoo welwillend, voor
de afbeeldingen der orkestinstrumenten te poseeren, wat wij zeer op prijs hebben
gesteld.
Onze warme waardeering eindelijk voor de Uitgevers-Mij. W. de Haan N.V. te
Utrecht. Niet alleen om het voorrecht van deze zeldzame opdracht, maar
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ook om de welwillendheid, dat meer plaatsruimte werd toegestaan, dan
overeengekomen was.
Een enkele opmerking over het gebruik van dit boek. Een * bij een woord verwijst
naar een gelijknamig artikel. De besproken werken vindt men direct achter de
levensbeschrijvingen der componisten, meestal in de volgorde: kamermuziek,
klavierwerken, liederen, opera's, oratoria, orgelstukken, orkestwerken, resp.
symphonieën; bij Beethoven, Haydn en Mozart moest de kamermuziek beperkt
worden tot de strijkkwartetten, die achteraan staan. Zoo veel mogelijk is verwezen
naar de beste gramofoonopnamen, waarbij de namen der merken (Columbia, His
Master's Voice, Parlophoon, Polydor en Telefunken) op de gebruikelijke wijze werden
afgekort.
Dat een tweede druk een jaar na het verschijnen van den eersten noodig was heeft
uitgeefster en schrijver van harte verheugd. Meer nog is de auteur dankbaar, dat hij
daardoor gelegenheid had het boek belangrijk uit te breiden, o.a. met artikelen over
de belangrijkste Nederlandsche componisten en Wagner's ‘Parsifal’ en ‘Ring des
Nibelungen’. Als belangrijkste toevoeging beschouwt hij de bijlage met
muziekvoorbeelden; hiernaar wordt in den tekst verwezen door het teeken ♪. In het
gebruik bleek het aangeven van de uitspraak der Italiaansche woorden gewenscht.
Moge ook deze tweede druk bij het publiek het hartelijke onthaal vinden, dat de
eerste uitgave Kreeg.
De derde druk van dit boek is belangrijk aangevuld, waarbij rekening werd gehouden
met de opmerkingen der recensenten en wenschen der lezers. Daarom zijn nu de
belangrijkste piano- en vioolconcerten der litteratuur besproken. Van de toegevoegde
componisten vermelden wij slechts de voornaamsten: Alban Berg, Caplet, Cornelius,
de Falla, Honegger, Janatsjek, Kodály, Reger, Roussel, Schönberg, Smetana, Weill
en Hugo Wolf. Enkele werken van Franck werden uitvoeriger besproken. Voorts
onderscheidt zich deze derde uitgave van de tweede door een aantal verbeteringen
en aanvullingen.
De schrijver hoopt, dat thans het boek aan redelijke eischen voldoet, indien men
de doelstelling bedenkt. Ook gelieve men in aanmerking te nemen, dat de uitgeefster
door den nog steeds zeer lagen prijs aan grenzen gebonden is, die volgens de normen
van ons land eigenlijk overschreden zijn. Dat zij toch een zoo ruime uitbreiding
toestond moge niet alleen den schrijver, maar ook recensenten en lezers erkentelijk
stemmen.
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A.
[Absolute Muziek]
Absolute Muziek, het tegengestelde van programma- of illustratieve muziek. Absolute
muziek gebruikt geen litteraire of psychologische, alleen zuiver muzikale middelen:
melodie, harmonie, dynamiek*, agogiek*, timbre*. Hanslick heeft er in ‘Vom
Musikalisch-Schönen’ een beroemde definitie van gegeven: ‘tönend bewegte Formen’,
d.w.z. klinkende architectuur.

[A cappélla]
A cappélla, in kapelstijl: koorzang zonder begeleiding van instrumenten.

[Accelerándo]
Accelerándo (atsjel.), versnellend.

[Accordeon]
Accordeon, handharmonica. Het geluid wordt voortgebracht door tongwerken*,
evenals bij het harmonium; de handen bedienen den blaasbalg door dien in en uit te
trekken. De vingers bespelen het instrument door middel van klaviaturen en (of)
reeksen van knopjes.

[Adagiétto]
Adagiétto (d z j i ), verkleinwoord van Adagio: niet zoo langzaam als Adagio.

[Adágio]
Adágio (d z j i ), langzaam van tempo*.

[Ad líbitum]
Ad líbitum, naar believen; het kan slaan op het tempo of op het medewerken van
instrumenten, die niet obligaat*, d.w.z. strikt noodig zijn.

[Affettuóso]
Affettuóso, met gevoel.

[Agitáto]
Agitáto (dzji), opgewonden, onrustig.
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[Agnus Déi]
Agnus Déi (anjoes), onderdeel der Mis*.

[Agogiek]
Agogiek, bewegingsleer; hieronder vallen de schakeeringen van het tempo:
accelerando*, ritardando*, rubato*.

[Air]
Air, in Frankrijk en Engeland zoowel aria als lied. In de Suite* of Partita* een
zangerig stuk zonder danskarakter, zuiver instrumentaal van stijl, als in Bach's derde
Ouverture.

[Alboráda]
Alboráda, aubade (Spaansch).

[Allegrétto]
Allegrétto, verkleinwoord van Allegro: niet zoo snel als Allegro. De aanduiding laat
nogal speling; het Allegretto uit Beethovens Sonate opus 10 no. 2 moet bijvoorbeeld
be-
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langrijk sneller genomen worden dan dat uit zijn zevende symphonie.

[Allégro]
Allégro, (vroolijk) snel van tempo*.

[Allelúia]
Allelúia, onderdeel van de Mis*.

[Allemande]
Allemande, een dans in tweedeelige maat met veel zestienden, rustig van tempo.

[Alt]
Alt, zoowel lage jongens- en vrouwenstem als altviool*. Beroemde altpartijen zijn
die van de vrouwelijke hoofdrol in Saint-Saëns' ‘Samson et Dalila’ en van Azucena
in Verdi's ‘Trovatore’. Zie ook mezzo sopraan.

[Alternatief]
Alternatief, het middendeel B van een vormschema A, B, A, bijvoorbeeld het Trio*
van een Menuet*.

[Altviool]
Altviool, een strijkinstrument iets grooter dan de viool, daardoor lager en donkerder
van geluid; stemming c, g, d1, a1. Berlioz* wendde haar kuische timbre aan als
typeering voor de onschuldige Marguerite in de ‘Damnation’, Debussy* maakte er
een zeer apart gebruik van in zijn Sonate voor fluit, alt en harpen in het Andantino
van zijn kwartet (con sordino*).

[Amábile]
Amábile, beminnelijk.

[Andánte]
Andánte, matig van tempo*.

[Andantíno]
Andantíno, verkleinwoord van Andante; sommige componisten bedoelen met
Andantino iets sneller dan Andante, anderen iets langzamer.
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[Anthem]
Anthem, een motet- of cantateachtig werk, dat niet tot de Anglicaansche liturgie
behoort, doch wel tijdens den dienst uitgevoerd mag worden; meestal voor zang
(koor en/ of soli) met orkest. Purcell en Händel schreven o.a. Anthems.

[Antiphonaal gezang]
Antiphonaal gezang, wisselzang tusschen twee koren, bijvoorbeeld in het beginkoor
van Bach's Matthäuspassion*: ‘Sehet!’, ‘Wen?’, ‘Den Bräutigam’.

[Appassionáto]
Appassionáto, hartstochtelijk.
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[Árco]
Árco, strijkstok; in een partij voor een strijkinstrument de aanduiding, dat na een
pizzicato* gestreken moet worden.

[Ária]
Ária, tegenwoordig een afgerond stuk voor solozang in opera, oratorium,
passie.Monteverdi* gaf in zijn muziekdrama's de eerste, primitieve aria's. Hieruit
ontwikkelde zich deze vorm tot de volgroeide typen van Lully, Rameau, Händel,
Bach e.a. Bij de laatsten komt de da capo aria* veel voor.

[Arióso]
Arióso, een vorm tusschen recitatief en aria; de zinsbouw is symmetrischer dan van
het recitatief, maar niet zoo regelmatig als van de aria.

[Armstrong, Louis]
Armstrong, Louis, negertrompettist, de grootste Jazz-improvisator en invloedrijkste
Jazz-musicus, geboren te New Orleans in 1900, speelde o.m. bij King Oliver (Jazz*,
Geschiedenis) en Fletcher Henderson, sedert 1926 met eigen ensembles, waarmee
tal van gramofoonopnamen werden gemaakt. Armstrong's spel evolueerde in den
loop der jaren. Eenvoud van conceptie en soberheid van melodische structuur, daarbij
toch een groote innerlijke kracht en oprechtheid, kenmerken de eerste periode. Op
den duur wordt zijn spel technisch expansiever, met behoud nochtans der zuiverheid
van conceptie. Men luistere naar ‘Potatoe Head Blues’ (Parl. R 2185) en ‘Savoy
Blues’ (Parl. R 2127), waarin Armstrong in zijn solo van slechts 24 maten, in het
midden, reeds door enkele noten zijn ‘muzikale persoonlijkheid’ op innig teedere
wijze weet te openbaren. Steeds bouwt hij beheerscht en logisch op. In ‘Potatoe Head
Blues’ lette men ook op den klarinettist Johnny Dodds. Eind 1928 wordt het orkest
‘gemoderniseerd’ door toetreding van enkele groote solisten als Earl Hines (piano)
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en Don Redman (altsax en arrangeur). Men luistere naar ‘West End Blues’ (nog
zonder Redman) en ‘Tight like this’ (Parl. R 448, R 1591). Op den duur wordt
Armstrong steeds meer dè solist, gedragen door een steeds omvangrijker
orkestachtergrond, waartegen hij tracht af te steken door soms geheel ongemotiveerde
technische effecten. De decadentie begint in 1931. Men vergelijke de St. Louis Blues
uit 1930, een bij uitstek boeiende en levenskrachtige prestatie, en de latere
muzikaalarme ‘Chinatown’ (Parl. R 618 en R 1159). Ook deze periode kent echter
goede uitzonderingen. Volgens John Hammond zou Armstrong zijn ‘contrôle’ over
zichzelf verloren hebben. Na een langdurig verblijf in Europa naar de States
teruggekeerd, schijnt hij thans van overmatige technische effecten te hebben afgezien,
doch zijn spel mist de grandioze oorspronkelijkheid en constante rijkheid van
inspiratie, die den vroegeren Armstrong tot den meest baanbrekenden Jazzmusicus,
tot den waren grondlegger van den modernen Jazz-stijl stempelden.
Ook als ‘vocalist’ vindt Armstrong zijn weerga niet. Men luistere naar zijn vaak
in hun expressiviteit aangrijpende gezongen chorussen* in ‘Basin Street Blues’,
‘West End Blues’, ‘Confessin’, ‘Save it Pretty Mamma,’ ‘No one Else but You’,
‘Little Joe’, ‘Sleepy Time’ (Parl. R 531, R 448, R 909, R 558, R 540, R 1013, R
1034), ‘On the Sunny Side of the Street’ (Br. A 500491). In Armstrong's zang komen
dezelfde persoonlijkheid en stijl tot uiting als in zijn trompetspel, hoe verschillend
het klankvoorkomen ook moge zijn. Men zie in dit ver band vooral nog onder
‘Intonatie in Jazz’, ‘Zang in Jazz’, ‘Jungle-stijl’.
P.
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[Árpa]
Árpa, harp (I.).

[Árpeggio]
Árpeggio (d z j ), het snel na elkaar aanslaan, strijken of tokkelen van de noten van
een accoord. Dit wordt aangeduid door een verticale golflijn voor het betreffend
accoord.

[Ássai]
Ássai, zeer; Allegro assai: zeer snel.

[Attácca]
Attácca, gazonderonderbrekingdoor.

[Aubade]
Aubade, een stuk, dat men 's ochtends als hulde uitvoert, vaak vocaal.

B.
[Bach, Johann Sebastian]
Bach, Johann Sebastian. (21 Maart 1685-28 Juli 1750). Bach stamt uit een oude
Thüringsche familie van musici. Ook zijn vader, Johann Ambrosius, leefde van de
conste der klanken, ondanks zijn ambt van stadsmusicus echter nogal poover. Toen
Bach negen jaar oud was stierf zijn moeder; een jaar later moest hij ook zijn vader
missen. Zijn oudste broer, Johann Christoph, een leerling van den beroemden organist
Pachelbel, nam den jongen wees in huis, liet hem het gymnasium bezoeken en gaf
hem zelf muziekles. Eenige jaren later kwam hij intern in de Michaëlis-school te
Lüneburg, waar men hem, toen hij zijn mooi sopraanstemmetje verloor, om zijn
muzikale kwaliteiten nog eenigen tijd hield. Nadat hij in 1703 het gymnasium had
afgeloopen kreeg hij een plaats als violist in de kapel van Hertog Johann Ernst te
Weimar. Hij bleef hier slechts enkele maanden, daar in 1704 zijn benoeming tot
organist te Arnstadt volgde. In October 1705 kreeg hij een verlof van vier weken om
te Lübeck naar het spel van den beroemden organist Buxtehude te gaan luisteren; dit
boeide hem zoo, dat hij tot midden Februari van het volgend jaar wegbleef. Bij zijn
terugkomst werd hij door den kerkeraad ter verantwoording geroepen en hier treffen
wij een van de eerste staaltjes van Bach's autoritair karakter: hij wenschte zich niet
te verontschuldigen, omdat
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zijn remplaçant het werk naar den eisch gedaan had.
De raad maakte van de gelegenheid gebruik, om oude grieven tegen hem te luchten,
o.a. dat Bach zoo extravagant begeleidde, wat ons niet verbaast, omdat zijn gedurfde
harmonieën nog tegenwoordig bewondering wekken. Merkwaardig genoeg was deze
autoritaire figuur evenmin practisch paedagogisch als disciplinair, zoodat hij bijv.
met de kerkkoren niet goed kon omgaan. Zijn opvliegend temperament bracht hem
herhaaldelijk in moeilijkheden: wij weten o.a., dat hij eens een leerling zoo
uitgescholden heeft, dat deze hem op straat met een stok te lijf wilde gaan en als
diens kornuiten hem niet tegen hadden gehouden was het mis geloopen, want Bach
stond reeds met getrokken degen. Ook werd hem verweten, dat hij met een ‘vreemde
joffer’ (vermoedelijk zijn latere vrouw Maria Barbara) in de kerk op een werkdag
gemusiceerd had, wat toen erger werd gevonden dan nu, omdat het zingen door
vrouwen in het Protestantsche Godshuis verboden was. Bach's toestand bleek
onhoudbaar en dus liet hij zich gaarne benoemen tot organist te Mühlhausen. Hoe
hij de Arnstadters beu was bleek wel hieruit, dat hij de vijf gulden die hij van zijn
salaris nog te goed had niet incasseerde. Hetzelfde jaar trouwde hij met zijn nichtje
Maria Barbara Bach.
In Mühlhausen zou een man met
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meer organisatorisch talent dan hij nu eenmaal had, meer eer hebben behaald. Bach
werd voor dien tijd goed beloond (85 gulden per jaar en nog betalingen in natura:
koren, hout en visch); de kerkmuziek was er erg verwaarloosd. Maar voor practisch
reorganisator was hij weinig geschikt, zoodat hij spoedig ontslag vroeg, waarbij hij
eerlijk bekende dat hij aan een spoedige verbetering der muzikale toestanden aldaar
niet geloofde.
Bach's volgende betrekking was die als hoforganist en kamermusicus van hertog
Wilhelm Ernst te Weimar. Bach kreeg hier herhaaldelijk salaris verhooging (in 1713
had hij tweehonderd vijfentwintig gulden jaarlijks), werd zelfs tot concertmeester
bevorderd. Maar toen in 1716 kapelmeester Drese stierf, benoemde men diens zoon,
omdat hij de laatste jaren bijna voortdurend zijn vader had vervangen. Dit zat Bach
dwars en daarom keek hij uit, zoo spoedig mogelijk een andere betrekking te krijgen.
Daardoor is het te verklaren, dat hij het ambt van kapelmeester te Cöthen aannam,
dat op zichzelf weinig verlokkelijks had; want daar het hof Gereformeerd was, deed
men niet aan kerkmuziek; bovendien beschikte hij er over een onbeduidend orgel.
Bach moest in hoofdzaak de kamermuziek van den vorst leiden. Hij had zulk een
haast van Weimar weg te komen, dat hij zijn oogenblikkelijk ontslag eischte en wel
op een klemmende manier, wat den hoogen heeren niet aanstond; hij werd gewoon
een maand lang in arrest gehouden. Maar al die narigheid was niet vergeefs geweest,
want in Cöthen vond Bach een broodheer, vorst Leopold, die zijn genialiteit volkomen
besefte, zoodat er tusschen hen beiden een hartelijke vriend-
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schap groeide, welke zelfs voortduurde na Bach's vertrek uit Cöthen. Was in deze
kleine residentie niet Maria Barbara gestorven, dan zouden de jaren daar doorgebracht
onverdeeld gelukkig zijn geweest. Bach had veel tijd voor componeeren en er was
geen wrijving met zijn meerderen. Anderhalf jaar later vond Bach in Anna Magdalena
Wülken een tweede, ideale vrouw. Uit verschillende ontroerende details blijkt, hoe
het grootste muzikale genie van onze Westersche cultuur eens en voorgoed bewezen
heeft, dat het hoogste kunstenaarschap zeer goed kan samengaan met een volkomen
huwelijk. Anna Magdalena was niet alleen een lieve moeder voor haar vier
stiefkinderen - Maria Barbara had zelf drie zoontjes zien sterven - maar ook voor
haar eigen dertien nakomelingen. Zij was echter niet alleen een goede huisvrouw,
zij had ook volle en daadwerkelijke belangstelling voor het vak van haar man, van
wien zij geruimen tijd les kreeg. Vooral door het in 't net schrijven van Bach's
composities heeft zij hem veel geholpen, en het is frappant, dat in den loop der jaren
haar handschrift hoe langer hoe meer op dat van haar man is gaan lijken. Later
onderwees zij de kinderen hierin en weer herkennen wij de lieve moeder, die de
moeilijke opschriften, sleutels en maatteekens, zèlf schreef, maar aan de jongens het
opteekenen van de noten toevertrouwde, hoe onbeholpen dat eerst ook ging. Toen
de kinderen grooter werden ging Bach aan hun opvoeding denken. Een poging om
te Hamburg - toen nog steeds het muzikale centrum van Duitschland - een plaats als
organist te krijgen mislukte, omdat een der mede-candidaten de harten van den
kerkeraad had gewonnen door een gift van vier-
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duizend mark voor de kerkekas. Het passeeren van Bach was dubbel vreemd, omdat
hij van den beroemden, toen bijna honderdjarigen organist Reinken na zijn fantaseeren
het compliment kreeg: ‘Ik dacht dat deze kunst was uitgestorven; ik zie echter dat
zij in u nog leeft’. Anderhalf jaar later stierf Kuhnau, cantor van de ‘Thomas-Kirche’
te Leipzig. Lang schijnt Bach overwogen te hebben of hij zou solliciteeren, want
maatschappelijk was het een achteruitgang: van hofkapelmeester tot onderwijzer van
de jonge kerkzangers, terwijl ook het gemis van zijn vorstelijken vriend hem zwaar
woog. Maar de belangen van zijn kinderen gaven tenslotte toch den doorslag, zoodat
Bach eindelijk naar het ambt dong en met goed gevolg: hij werd den 5den Mei 1723
benoemd. Wij kunnen hierover niet genoeg verheugd zijn, want indirect danken wij
aan deze vaderlijke opoffering het ontstaan van Bach's mooiste kerkelijke werken:
Cantaten, Passionen en Motetten, welke hij als cantor ambtshalve schiep. Voorts
moest Bach de leerlingen onderwijzen in het zingen en het bespelen van instrumenten,
maar ook in het latijn. Hoewel hij hoogstens achttien uur per week les behoefde te
geven, heeft hij zich toch heel vaak door oudere leerlingen laten vervangen. Bach
had daardoor in Leipzig veel tijd voor componeeren. Ondanks de niet al te ruime
middelen, wist hij toch goed rond te komen: hij gaf zijn vele kinderen een goede
opvoeding, was bijzonder gastvrij en liet toch nog een beduidende som gelds en een
mooie collectie muziekinstrumenten na. Maar hij was dan ook heel zuinig en wist
goed te rekenen, zooals uit verschillende interessante documenten blijkt, die bijna
te prozaïsch aandoen.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

10
Gunstig waren de artistieke omstandigheden tijdens het begin van Bach's Leipzigsche
cantoraat niet: de Rector was een oude man, zoodat de discipline in het gedrang
kwam en de leerlingen moesten veel op straat zingen om geld in te zamelen, waardoor
er niet veel tijd was voor het instudeeren van de kerkmuziek. En dan al dat
bureaucratisch gedoe: voor kleinigheden - b.v. een verzoek om een plank met wat
spijkers voor het ophangen van de violen - moesten gewichtige requesten geschreven
worden, die dan nog lang niet altijd succes hadden. In 1729 - het jaar van de
‘Matthäuspassion’ - ontstond het eerste groote conflict tusschen Bach en den Raad:
er waren leerlingen voor het internaat der Thomas-school aangenomen, die Bach
afgekeurd had, en omgekeerd, jongens die door hem voortreffelijk werden geacht
had men geweigerd. Daarbij kwam, dat de hooge heeren de toelagen voor de
studenten, die in koor en orkest mee werkten, niet uitbetaalden, zoodat bij de viering
van het tweede eeuwfeest der Augsburgsche Belijdenis de kerkmuziek opvallend
slecht was. Bach en de Raad gaven elkander de schuld hiervan; zelfs werd in 1730,
bij het benoemen van een nieuwen Rector door een der raadsleden de opmerking
gemaakt, dat men een betere keus moest doen dan indertijd bij de aanstelling van
Bach. Tot verontschuldiging van dezen historischen blunder moet er nog eens aan
herinnerd, dat Bach een slecht organisator was en ook in Leipzig staaltjes van zijn
onbeheerschtheid had gegeven. Vooral zijn gevoel van eigenwaarde schijnt het
college dwars te hebben gezeten, wat weer niet geheel verbaast, wanneer men het
document leest waarin hij zich over de mis-
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standen der kerkmuziekuit; het is een complete aanklacht, onderteekend: Joh. Seb.
Bach, muziekdirecteur, zonder eenige nadere conventioneele formule als onderdanige
of dienstwillige dienaar.Hoe nam de Raad wraak? Door bij de verdeeling van de
inkomsten der legaten, welke naar zijn goedvinden gebeurde, Bach over te slaan.
Bach trachtte daarom een andere positie te vinden; hierover bestaat een zoo
merkwaardig, den geheelen mensch teekenend document, dat wij het hier volledig
overnemen. Het is een brief aan zijn jeugdvriend Erdmann (1730).
‘Uw HoogEdelGeboren Heer zal een ouden, trouwen dienaar wel excuseeren, dat
hij zich de vrijheid neemt U door deze te incommodeeren. Er zullen nu haast vier
jaren verloopen zijn, sedert Uw HoogEdelGeboren mij gelukkig maakte met een
goedgunstig antwoord op mijn aan U gericht schrijven. Daar ik mij herinner, dat U
zeer geneigd was eenig bericht te ontvangen over mijn fataliteiten, zal zulks hiermede
gehoorzaam geschieden.
Mijne fata sinds mijn jeugd zijn U best bekend, tot aan de mutatie, welke mij als
kapelmeester naar Cöthen trok. Daar had ik een edelmoedigen vorst, die de muziek
zoowel lief had als kende, en bij wien ik mijn levensdagen hoopte te eindigen. Maar
het moest geschieden, dat vermelde Serenissimus een Berenburgsche Prinses trouwde,
en het toen wilde gelijken alsof de muzikale inclinatie bij genoemden vorst ietwat
verflauwde, wijl de nieuwe vorstin amuzisch bleek te zijn; zoo beschikte God dat ik
herwaarts gevoceerd werd als Directore Musices en Cantore aan de Thomasschool.
Hoewel het mij eerst in het geheel niet passend wilde schijnen, van een
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kapelmeester een Cantor te worden, weshalve ook mijn resolutie gedurende een
kwart jaar traineerde, maar deze post werd mij als dermate favorabel beschreven
dat ik eindelijk - te meer daar mijn zonen geïnclineerd schenen tot de studiis - het in
naam van den Hoogsten waagde en mij naar Leipzig begaf, mijn proef aflegde en de
mutatie ondernam. Alhier ben ik nu naar Gods wil gevestigd. Maar omdat ik nu vind:
1) dat deze dienst op verre na niet zoo aanzienlijk is als men hem mij beschreven
heeft, 2) vele accidentia aan deze post ontvielen, 3) een zeer dure plaats, 4) een
zonderlinge en de muziek weinig toegewijde overheid is, ik verder bijna in
voortdurende ergernis en vervolging moet leven, zoo zal ik genoodzaakt zijn met
des Hoogsten bijstand mijn fortune elders te zoeken. Mocht Uw HoogEdelGeboren
voor een ouden trouwen dienaar in gindsche stad een convenabele post weten of
vinden, dan verzoek ik allergehoorzaamst voor mij een zeer goedgunstige
recommandatie in het geding te brengen; aan mij zal het niet mankeeren, mij ten
zeerste moeite te geven aan de zeer goedgunstige voorspraak en intercessie eenige
satisfactie te geven. Mijn huidige post beloopt ongeveer 700 thaler, en wanneer er
iets meer dan ordinairement lijken zijn, dan stijgen naar proportie de accidentia, is
hier echter gezonde lucht, dan verminderen daarentegen ook deze zooals ik het vorige
jaar aan ordinaire lijken meer dan 100 thaler accidentia heb ingeboet. In Thüringen
kan ik met 400 thaler verder komen dan alhier met nog eens zooveel honderden
vanwege de excessieve kostbare levenswijze. Nu moet ik echter in het kort toch nog
een en ander vermelden over mijn huiselijke omstandigheden. Ik ben ten 2de male
getrouwd en is
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mijn eerste vrouw zaliger in Cöthen gestorven. Uit het eerste huwelijk zijn drie zonen
en een dochter in leven gelijk Uw HoogEdelGeboren nog in Weimar gezien hebt,
indien U zich welwillend herinnert. Uit het 2de huwelijk zijn in leven 1 zoon en 2
dochters. Mijn oudste zoon is studiosus juris, de beide andere frequenteeren nog de
een primam en de ander 2dam classem en de oudste dochter is ook nog ongehuwd.
De kinderen van het andere huwelijk zijn nog klein en de eerst geboren jongen 6 jaar
oud. Allen zijn zij geboren musici en ik kan verzekeren, dat ik reeds een concert
vocaliter en instrumentaliter met mijne familie formeeren kan, te meer daar mijn
huidige vrouw een goede soprano zingt en ook mijn oudste dochter niet slecht treft.
Ik overschrijd bijna de maat der hoffelijkheid wanneer ik Uw HoogEdelGeboren met
nog meer incommodeer, weshalve ik mij haast te eindigen met alle onderdanige
respect, voor mijn leven verblijvend Uw HoogEdelGeboren gansch gehoorzame en
dienstvaardige dienaar Joh. Sebast. Bach.’
Hoewel Bach bij sommige gelegenheden een sterk, maar steeds gepast gevoel van
eigenwaarde toonde, was hij au fond buitengewoon bescheiden. Hoeveel moeite
heeft hij niet gedaan om Händel, dien hij zeer bewonderde, te ontmoeten, wat echter
steeds niet lukte. Een nog sterker bewijs voor zijn waardeering jegens anderen zijn
de talrijke afschriften van werken van Palestrina, Frescobaldi, Lotti, Telemann,
Keiser, e.a., welke copieën hij maakte om toch vooral hun werk goed in zich op te
nemen. Maar het frappantst is, dat hij op zijn partituren placht te schrijven ‘S.D.G.’
(God alleen de eer) of ‘J.J.’ (Jesu juva: Help, Jesus).
Gelukkig werd de toestand minder
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gespannen, doordat de nieuwe rector Bach goed kende en meer waardeerde. Niet
alleen wist Bach's tweede chef te Leipzig de discipline spoedig te herstellen, maar
hij weerhield den Raad ook van scherpe maatregelen tegen den cantor, die in 1732
zelfs weer zijn deel van de inkomsten der legaten kreeg. Maar reeds in 1734 vertrok
deze humane rector. Onder zijn opvolger ging het weer mis en om een betrekkelijke
kleinigheid ontstond een jarenlange twist, waarbij Bach zich nogal tactloos toonde;
pas door vorstelijke protectie werd de zaak geschikt, maar Bach was voor goed zijn
gezag kwijt.
Ook huiselijke zorgen ondervond hij; van de dertien kinderen uit zijn tweede
huwelijk stierven er tijdens zijn leven zeven en het oudste was zwakzinnig. Gelukkig
beleefde hij van Friedemann en Emanuel, zonen uit het eerste huwelijk, veel plezier;
zij waren reeds jong uitstekende musici. En de Benjamin van het gezin - Johann
Christoph - is de vreugde van zijn ouderdom geweest. Van 1740 af kreeg Bach - zijn
heele leven reeds kortzichtig - toenemend last van zijn oogen, waardoor zijn
productiviteit afnam. Tot twee keer toe liet hij zich opereeren, wat echter weinig
baatte, terwijl ook zijn algemeene gezondheidstoestand door het gebruik van
schadelijke medicamenten achteruitging. Den laatsten tijd van zijn leven bracht hij
in een donker vertrek door en het was in droeve omstandigheden, dat hij een van zijn
zuiverste meesterwerken schiep: de koraalfantasie over ‘Wenn wir in höchsten Nöten
sind’. Even leek zijn toestand te verbeteren, doch enkele uren later kreeg hij een
beroerte, gevolgd door een hevige koorts; zijn ziekbed werd tot sterfsponde. Bij zijn
dood, evenals tijdens
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zijn leven, werd hij meer gevierd als orgelvirtuoos en theoreticus dan als componist.
Dat die eer niet steeds bijster gelukkig uitviel blijkt uit een fragment van een bij
zijn dood gemaakt gelegenheidsgedicht:
Der grosze Bach, der unsre Stadt,
Ja, der Europens weite Reiche
Erhob, und wenig seiner Stärke hat,
Ist - leider! eine Leiche.
Eerst drie kwart eeuw na zijn sterven, door de uitvoering van de ‘Matthäuspassion’,
onder leiding van den toen twintigjarigen Mendelssohn, begon de groote wereldroem
van Bach als componist.

Kerkelijke werken.
Hohe Messe (1733-'38). Hoe weinig de tijdgenooten en het direct nageslacht de
onzegbare waarde van dit werk hebben beseft, blijkt uit het feit, dat een deel van de
partijen door den tuinman van Graaf Sporck gebruikt zijn voor het omwikkelen van
vruchtboomen. Pas na een eeuw werd de Mis, gecomponeerd voor de R.K. hofkerk
van Dresden, in haar geheel voor het eerst uitgevoerd en wel door de Berlijnsche
Singakademie: het eerste deel den 20sten Februari 1834, het tweede den 12den
Februari 1835! En ook tegenwoordig is een volledige uitvoering van dit uiterlijk en
innerlijk zoo kolossale werk een evenement van zeer groote artistieke beteekenis,
dat van executanten en leider maanden, zoo niet jaren van ingespannen arbeid vraagt.
De Hohe Messe bestaat uit de vijf vaste deelen van de Mis*: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei. Doch, geheel afwijkend van de missen uit het a cappella*
tijdperk, is elk van die vijf deelen weer samengesteld uit verschillende nummers:
aria's, duetten, koren, tezamen vier en twintig
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in getal. Deze zijn geschreven in den stijl van 's meesters cantaten.
De traditioneele driedeeligheid van het Kyrie komt hier al heel sterk tot uiting,
daar het ‘Kyrie eleison’, waarmee het opent en sluit, voorgedragen wordt door het
koor, het ‘Christe eleison’ door sopraan en alt. Het vijfstemmig koor, begeleid door
het orkest, laat drie maal het ‘Kyrie eleison’ hooren; een tamelijk groot tusschenspel
voor de instrumenten leidt dan over naar het vele malen herhaalde Kyrie. De
Bachkenner Wolfrum heeft dit vergeleken met de gewoonte van de Duitsche soldaten
uit dien tijd om ten strijde te trekken onder het honderden malen herhaalde zingen
van het Kyrie. Na deze bijna gewelddadige aanroeping om de Goddelijke erbarming
doet het duet ‘Christe eleison’ wel zeer mild en liefelijk aan. Het is slechts een
ontspanning tot heviger bewogenheid. Want het tweede ‘Kyrie eleison’ is nog
dramatischer en hartstochtelijker dan het eerste, waartoe de zeer gedurfde chromatiek
belangrijk bijdraagt.
Het Gloria bestaat uit acht deelen. Het opent met een imposante verklanking van
den lofzang der engelen: een Kerstmuziek van machtig formaat! Ook hierin zeer
sterke tegenstellingen: het begin op een jubelend, eenvoudig motief; ‘in terra pax’,
eerst vredig en week, eindigt als een grootsche fuga. ‘Laudamus te’, voor altsolo en
obligate viool, verrukt door teederen jubel. Waardig klinkt dan het ‘Gratias agimus’
van het vierstemmig koor. Wij hebben hier te doen met een ongewone
tekstbehandeling, want in bijna alle andere Missen is het ‘Laudamus te’ juist imposant,
het ‘Gratias’ lyrisch. Vol wonderlijke symboliek het ‘Domine Deus’, een duet voor
sopraan en
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tenor; om beurten zet een der beide stemmen in: ‘Domine Deus’, herhaaldelijk
canonisch beantwoord door de andere stem met de woorden ‘Domine Fili unigenite’,
een bijna realistische uitbeelding, hoe de Zoon uit den Vader is ontstaan. Opvallend
ook is de mysterieuze klank: pizzicati van de bassen, de overige strijkers con sordino
en voorts fluiten; een der schoonste deelen van het werk. Veel eenvoudiger is het
‘Qui tollis’ voor koor, met zijn direct aansprekende melodieën. De alt-aria ‘Qui sedes
ad dexteram Patris’ vertolkt duidelijk het bemiddelend karakter van Christus; men
lette op de obligate partij van de obo è d'amore. Sterk contrasteerend volgt daarop
de bas-aria ‘Quoniam tu solus sanctus’, een typeering van het koninklijk ambt van
Christus, waartoe de hoorn als muzikaal attribuut meewerkt. De afsluiting van het
‘Gloria’ is een machtige koorfuga op ‘Cum sancto Spiritu’.
Het Credo opent met de fugatische voordracht van de oude Gregoriaansche
melodie; eerst begeleidt alleen het orgel, pas later zetten de andere instrumenten
achtereenvolgens in. Nogmaals het ‘Credo’, thans homophoon, terwijl de bassen
tegelijkertijd aanheffen ‘Patrem omnipotentem’. Verderop herinnert het timbre van
de obligate trompet aan de almacht van God den Vader. Het duet voor sopraan en
alt ‘Et in unum Deum’ is weer canonisch en symboliseert daardoor: den Zoon,
voortgekomen uit den Vader. Voor koor daarna het ‘Et incarnatus est’. En dan komt
het deel, dat voor velen het hoogtepunt is uit de ‘Hohe Messe’: het ‘Crucifixus’.
Wonderlijk, hoe een vorm als de Passacaglia* hier een zoo geweldig dramatischen
inhoud heeft gekregen; deze episode heeft de sfeer van een treurmarsch.
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Plotseling wordt de ban gebroken door het vroolijke ‘Et resurrexit’. Pinkstersfeer
heeft het ‘Et in Spiritum sanctum’ toevertrouwd aan den solo-bas, begeleid door
twee oboi d'amore. Het koor besluit het Credo met het ‘Confiteor unum baptisma’,
dat in het midden de Gregoriaansche melodie canonisch verwerkt en bij ‘et expecto
resurrectionem mortuorum’ door een reeks gedurfde modulaties de wederopstanding
onvergetelijk verbeeldt.
Het Sanctus is muzikaal geheel gebaseerd op het dogma van de Drieeenheid: drie
trompetten, drie hobo's (de instrumenten koristisch bezet!) en het koor, verdeeld in
twee groepen van drie stemmen, in beurtzang klinkend: een muzikale schildering
van Jesaja 6:3 tot in de détails. Geen uitbeelding van de mysterieuze heiligheid Gods,
doch een blij gejubel om Zijn volmaaktheid. Het ‘Osanna’ is voor 8 st. dubbelkoor;
in allen eerbied mag men het noemen een ideaal kinderlied, om de blijde, naïeve
melodie. Het Benedictus, voor tenorsolo en obligate viool, is een der zwakste plekken
van deze prachtige Mis.
Het Agnus Dei voor altsolo, begeleid door de donkere klanken van de strijkers,
heeft de rust van een verloste ziel; hier geen felle dramatiek, als in het ‘Agnus Dei’
uit de ‘Missa solemnis’ van Beethoven, doch de vredige zekerheid van het geloof,
welke ook uit het ‘Dona nobis pacem’ (gelijk aan het Gratias!) spreekt (H.M.V. C
1710-1726).
Kerkcantaten. Van de vijf jaargangen, ongeveer driehonderd stuks, kerkcantaten,
die Bach schreef, zijn er nog geen tweehonderd bewaard gebleven. Met het begrip
jaargang is hier bedoeld een reeks van toepasselijke cantaten voor alle Zon- en
feestdagen van het kerkelijk jaar; zoo is
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het z.g. Weihnachtsoratorium* een reeks van zes zelfstandige Kerstcantaten. Bach
schreef zijn kerkcantaten ambtshalve als cantor, evenals zijn Passionen. De bewaard
gebleven kerkcantaten nu beteekenen een wereld van muziek op zichzelf, waarin de
blijdschap van Kerstfeest, Paschen en Pinksteren, de boetvaardige verwachting van
Advent, de plechtige wijding van het Trinitatisfeest (het feest der Drieëenheid) en
de wisselende stemmingen van de daarop volgende Zondagen uitgebeeld zijn.
Natuurlijk zijn niet al deze cantaten van hetzelfde hooge gehalte; het is hier helaas
ondoenlijk, ook maar de belangrijkste ervan te bespreken. In Duitschland en Engeland
worden zij geregeld uitgevoerd; de Nederlandsche Protestanten hebben tot voor kort
totaal niet beseft, welk een onuitputtelijke schat aan kerkmuziek zij in deze cantaten
bezitten. De in 1935 opgerichte ‘Vereeniging voor Protestantsche kerkmuziek’ en
de ‘Nederlandsche Bach Vereeniging’ doen nu althans iets tot verbreiding van deze
kerkelijke kunst. Ook de wereld van de gramofoon heeft tot nu toe slecht begrepen,
welk een terrein hier braak ligt. Boven de sporadische opnamen (in het Fransch en
in het Spaansch!) stond een kwaad gesternte. Het tweede album van de ‘Columbia
History of Music’ bevat echter enkele prachtige fragmenten (Col. DB 506/7).
Bach's Passionen. Volgens een necrologie zou Bach vijf Passionen geschreven
hebben; hiervan gingen er twee verloren en over de echtheid van de Lucaspassion
zijn de meeningen verschillend. Ook weet men niet zeker, wanneer de
Johannespassion gecomponeerd is; men vermoedt in 1723. In elk geval is de
Johannespassion eenige jaren voor
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de Matthäuspassion (1729) ontstaan. De publieke voorkeur voor het laatste werk is
wel begrijpelijk, doch overdreven. Het door Bach gecomponeerde gedeelte van het
Johannes Evangelie mist de inleiding en voorbereiding tot het eigenlijke lijdensdrama,
die Mattheüs 26 geeft, waaruit vooral de viering van het Laatste Avondmaal zoo
belangrijk is, daar dit het heilsverschiet opent, dat het lijden en sterven van Jezus
met zich brengt. Ook gaf Johannes de woorden van Jezus minder en korter weer, dan
Mattheüs deed. Voorts blijkt uit verschillende aria's van de Johannespassion, dat
Bach in dit werk zich nog niet zoo volkomen vereenzelvigd heeft met den Goddelijken
lijder, als in de Matthäuspassion, waarover bij de bespreking van de beide werken
meer.
Bach heeft, gelijk zijn voorgangers reeds deden, het bijbelverhaal telkens
onderbroken door toepasselijke koralen en bespiegelende aria's op profane teksten.
De profane teksten voor de Johannespassion zijn gedeeltelijk ontleend aan het toen
beroemde Passiegedicht van Brockes, o.a. door Händel getoonzet; wie deze teksten
gedeeltelijk bewerkte en voorhetoverige nieuwe verzen schreef weten wij niet. De
profane teksten van de Matthäuspassion leverde een zekere Picander, pseudoniem
van een Leipzigschen postbeambte; zijn poëtisch talent was middelmatig, doch hij
kon uitstekend met Bach samenwerken.
Johannespassion (1723). Het beginkoor ‘Herr unser Herrscher’ is veel bewogener
dan dat van de Matthäuspassion: hardnekkige, beklemmende zestienden van de violen
geven een onrustigen achtergrond tegen de klagende dissonanten van de houtblazers;
ook de talrijke melismen in de koorstemmen dragen bij
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tot de sfeer van schrijnende smart, die niet geheel in overeenstemming is met den
verheerlijkenden tekst. Het eerste recitatief noopt tot de waarschuwing, dat Bach in
de Johannespassion geen onderscheid heeft gemaakt tusschen de begeleidingen van
Jezus' woorden en die van den Evangelist en van de bijpersonen; sommige dirigenten
meenen echter Bach te moeten verbeteren, door de Christuspartij, als die van de
Matthäuspassion, door strijkorkest te laten omspelen. Men mist in de woorden van
dit eerste recitatief voorts een treffende dramatische expositie als in de
Matthäuspassion. In het kort wordt slechts vermeld het verraad van Judas en het
gevangen nemen van Jezus; alleen over het verzet van Simon Petrus wordt even
nader uitgeweid. Pas het tweede koraal geeft door tekst en sfeer blijk van het innig
medeleven door de gemeente, dat in de koralen van de Matthäuspassion zooveel
meer tot uiting komt: als Jezus zijn aanvaarding van het lijden heeft uitgesproken
stemt het koraal in met ‘Dein Will' gescheh'’. Nadat de Evangelist verhaald heeft,
dat Jezus naar den Hoogepriester wordt gebracht, geeft de alt de overpeinzing, dat
het binden van Jezus ons bevrijd heeft van de gebondenheid door de zonde; het woord
‘Stricken’ bracht Bach tot uitbeeldende figuren in de continuo-partij en de zangstem.
De gevangen Heiland wordt van verre slechts gevolgd door Petrus en Johannes. Dit
brengt de sopraan ertoe te belijden: ‘Ich folge dir gieichfalls mit freudigen Schritten’;
Bach gaf hierbij een heerlijk blijde muziek, die echter beter zou passen in een werk
als het Weihnachtsoratorium, dan bij de dramatische situatie, dat de Heiland door
zijn
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discipelen verlaten is. Het verhoor door den Hoogepriester en de drievoudige
verloochening door Petrus trekken snel aan ons voorbij; alleen de vraag van de
omstanders ‘Bist du nicht seiner Jünger einer?’ en het berouw van Petrus worden
muzikaal uitvoeriger behandeld: de chromatiek en de syncopen bij ‘und weinete
bitterlich’ maken deze episode tot de aandoenlijkste uit het geheele werk. De
daaropvolgende tenor-aria ‘Ach mein Sinn’ doet na dit dramatisch recitatief wat vlak
aan en staat ver beneden het ‘Erbarme dich’ uit de Matthäuspassion, dat eveneens
slaat op de wroeging van Petrus. De melodie van het koraal ‘Petrus, der nicht denkt
zurück’, dat sober het eerste deel afsluit, is het leidmotief van de Johannespassion;
het treedt hier voor het eerst op en komt daarna nog driemaal terug.
Het tweede deel opent eveneens slechts met een koraal: ‘Christus, der uns selig
macht’. De veroordeeling door Pilatus is, in verhouding met de overige deelen, veel
uitvoeriger behandeld. Hier treft men groote dramatische koren, welke die uit de
Matthäuspassion zelfs overtreffen. Pilatus vraagt, wat de tegenstanders van Jezus
tegen hun gevangene hebben in te brengen en uit hun antwoord ‘Wäre dieser nicht
ein Uebelthäter’, vooral uit het aan het slot viermaal herhaalde, afgebeten ‘nicht’
hoort men giftige haat. Wanneer Pilatus hen dan verzoekt, Jezus volgens hun eigen
wetten te veroordeelen, roept Bach in het koor ‘Wir dürfen niemand töten’ een
moordzuchtige massapsychose op. De dialoog tusschen Pilatus en Jezus, of de Heiland
zich als koning der Joden beschouwt, is door den tekst nogal abrupt; alleen bij de
woorden ‘Wäre
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mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen’ is het recitatief
dramatischer. Het voorstel van Pilatus, Jezus in verband met het Paaschfeest gratie
te verleenen, wordt door het volk uitvoeriger en daardoor minder dramatisch dan in
de Matthäuspassion afgewezen met: ‘Nicht diesen, sondern Barrabam’. Het bericht
van den Evangelist, dat Jezus gegeeseld wordt, bracht Bach tot een zeer realistische
melisme. Het daarop volgende arioso voor bas ‘Betrachte, meine Seel'’ (met twee
obligate viole d'amore) is het eerste lyrische hoogtepunt van het werk. De smaad van
de kroning met doornen brengt de menigte tot een hoonend ‘Sei gegrüszet’, dat
onverholen haat weergeeft; men vergelijke dit met de valsche beminnelijkheid van
het overeenkomstige koorin de Matthäuspassion. De eisch van de overpriesters en
hun volgelingen ‘Kreuzige’, met wisselingen van lange uitroepen en korte kreten, is
van een felle dramatiek, als in de Matthäuspassion niet voorkomt. Pilatus staat dan
toe, dat Jezus gekruisigd zal worden; zijn verklaring, dat hij den Heiland als
onschuldig beschouwt brengt de menigte tot bezeten ergernis: ‘Wir haben ein Gesetz,
und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht’.
Toch aarzelt Pilatus nog, hoewel hij zijn toestemming reeds gaf; de menigte merkt
dit en begint te dreigen: ‘Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht’.
Het is alsof Pilatus zich van de verantwoording wil ontdoen, wanneer hij de menigte
tot het uiterste tergt, door, naar Jezus wijzend, te spotten: ‘Sehet, das ist euer König!’
Dit maakt het volk nog razender en er komt bijna geen eind aan het ge-
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roep: ‘Weg mit dern’. Pilatus moet toegeven en Jezus wordt geleid naar Golgotha.
Dit noopt den solobas tot de vermaning: ‘Eilt, ihr angefocht'nen Seelen’; het koor
vraagt met korte, angstige uitroepen ‘Wohin?’ en het antwoord is: ‘Nach Golgatha!’.
De kruisiging wordt in grooten eenvoud beschreven; alleen het gevit van de
overpriesters over het opschrift en het loten om den rok zonder naad door de soldaten
gaven Bach aanleiding tot karakteristieke koren. Nadat Jezus een van zijn discipelen
opgedragen heeft, voor Maria als voor zijn moeder te zorgen zingt de gemeente het
leidkoraal van het werk, nu op de woorden: ‘Er nahm Alles wohl in Acht’, waarbij
de melodie iets meer majeur karakter heeft. De alt neemt Jezus' laatste kruiswoord
over in de aria met obligate viola da gamba: ‘Es ist vollbracht’, het tweede lyrische
hoogtepunt van het werk; zij heeft een zegevierend middendeel: ‘Der Held aus Juda
siegt mit Macht’. Na het sobere bericht van Jezus' sterven bevreemdt de basaria met
koor ‘Mein theurer Heiland’ (een Siciliano* met wonderlijke trillers), waartegen het
koor het leidkoraal zingt. Vond Bach de beschrijving van den kruisdood door Johannes
zoo eentonig, dat hij enkele verzen uit Mattheüs (het scheuren van het voorhangsel
en de aardbeving) hier invoegde? Een aangrijpend arioso voor tenor sluit hierbij
prachtig aan, doch de smartelijke sopraanaria ‘Zerfliesze, mein Herze’ heeft, wat
den tekst betreft, weinig verband met het voorafgaande. Met de vermelding van de
bijzetting eindigt de toonzetting van het bijbelverhaal. Het koor bidt om rust: ‘Ruht
wohl, ihr Heiligen Gebeine’, minder verheven, intiemer dan in het slotkoor van de
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Matthäuspassion, waarmee het verwant is. Als epiloog het koraal ‘Ach Herr, lasz
dein lieb' Engelein’, dat de geloovigen met den dood verzoent, door het lijden en
sterven van Jezus. Matthäuspassion (1729).
Het grootsche beginkoor, op den profanen tekst ‘Kommt ihr Töchter, helft mir
klagen’ is een antiphonaal* gezang tusschen de Dochters van Sion en de Geloovigen,
aanvankelijk in den trant van vraag en antwoord, waartusschen zich nog een derde
groep jongens (ripienisten*) mengt met het koraal ‘O Lamm Gottes unschuldig’
(Agnus Dei), daarna echter een samenzang. Direct na dit koor geeft de Evangelist
de dramatische expositie: ‘Ihr wisset, dasz nach zween Tagen Ostern wird, und des
Menschen Sohn wird überantwortet werden, dasz er gekreuziget werde’. Volkomen
bereidheid klinkt uit deze melodie, die alleen bij de woorden ‘überantwortet’ en
‘gekreuziget’ dramatisch wordt. Als bij alle Christus-recitatieven van dit werk (op
één uitzondering na) worden de woorden van Jezus begeleid door den warmen klank
van het strijkorkest, in tegenstelling met de overige recitatieven, die slechts gesteund
worden door de continuo* (bij Bach waarschijnlijk het orgel, in hedendaagsche
uitvoeringen meestal een clavecymbel). Men heeft dit recitativo accompagnato* voor
de Christus-partij wel genoemd: een aureool. Het eerste koraal ‘Herzliebster Jesu’
toont de beteekenis van de oude kerkzangen in Bach's werk: het meeleven van de
gemeente, dat soms wordt tot de stem van het geweten der Christenheid. Het volgende
tooneel brengt ons in de vergadering van de overpriesters en schriftgeleerden, die
beraadslagen, hoe zij Jezus door list kunnen dooden. Heel
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hun fanatisme klinkt in het bewogen koor: ‘Ja nicht auf das Fest, auf dasz nicht ein
Aufruhr werde im Volk’, waarbij de vlugge noten voor het woord Aufruhr een van
de vele realismen vormen, die in Bach's werk voorkomen. De zalving door de vrouw
te Bethanië laat ons de menschelijkheid van Jezus en zijn discipelen sterk beseffen.
Voor den Heiland is dit het laatste blijde oogenblik, maar de discipelen beschouwen
het zalven met kostbaar reukwerk als een verspilling en zij geven aan hun kritiek
nog een ethischen schijn: ‘Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft, und den Armen
gegeben werden’; hun geïrriteerdheid gaf Bach weer door bitse pauzen en
woordherhalingen. In Jezus antwoord ‘Was bekümmert ihr das Weib?’ klinkt een
lichte ironie, vooral door den uithaal bij het daaropvolgende ‘Arme’ (imitatie van de
op een na laatste maat der altpartij uit het vorige koor). Het slot ‘Wahrlich, ich sage
euch’ maakte Bach tot een ernstige vermaning. ‘Busz und Reu’, voor alt, laat ons de
algemeene beteekenis van de aria's beseffen: een individueel meeleven, een zich
vereenzelvigen soms, van den idealen geloovige, Bach, met het lijden van Jezus. Het
middendeel van deze aria geeft bij ‘Tropfen’ een naïef realistische uitbeelding door
de fluiten. Het bericht van den Evangelist, dat Judas den Heiland aan de overpriesters
zal verraden, laat de sopraan in de aria ‘Blute nur’ medelijden hebben met de moeder
van dezen afvallige. De viering van het Paaschfeest zet in met het kinderlijk blijde
koor van de discipelen: ‘Wo willst du, dasz wir dir bereiten das Osterlamm zu essen?’
Aan den disch gezeten propheteert Jezus nogmaals, nu iets nadrukkelijker: ‘Einer
unter
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euch wird mich verraten.’ Nu pas reageeren de discipelen met hun elfmaal ingezet
‘Herr, bin ich's?’ Het geweten van de Christenheid spreekt dan uit het koraal ‘Ich
bin's, ich sollte büszen’. Dan duidt Jezus aan: ‘Der mit der Hand mit mir in die
Schüssel tauchet, der wird mich verraten’. Nu klinkt het twaalfde ‘Bin ich's’, ditmaal
van Judas, beantwoord door een mild ‘Du sagest's’ van den Heiland, waarbij de
dalende accoorden van het orkest zijn berusting weergeven. De viering van het Laatste
Avondmaal is het meest melodische deel van de Christus-partij. Hier geen smart,
doch vrede en majesteit, stille blijdschap zelfs: op het korte motief in de begeleiding,
dat eenige malen klinkt wanneer de zang zwijgt, spint het orkest door in de erop
volgende sopraanaria ‘Ich will dir mein Herze schenken’. De sfeer van deze aria
geeft de zuivering van het gemoed door het Avondmaal weer. Daarna gaan allen,
uitgezonderd Judas, naar den Olijfberg; primitief realistisch teekent de begeleiding
het moeizaam beklimmen van de hoogte. Weer waarschuwt de Heiland, dat in
vervuling zal gaan: ‘Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden
sich zerstreuen’, wat het orkest drastisch uitbeeldt. Alleen de opvliegende Petrus
reageert hierop en moet dan hooren, dat hij Jezus driemaal zal verloochenen voor de
haan gekraaid zal hebben. Het bidden van Jezus in den Hof van Gethsemané, het
verzoek tot Zijn drie uitverkoren discipelen bij hem te waken, is ook muzikaal een
der menschelijkste episoden uit Bach's Passie. Het responsoriaal gezang van den
tenor met de Geloovigen ‘O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz’ geeft een
dramatische klacht
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(snelle toonherhalingen door de strijkbassen) van den idealen geloovige, die zich in
de aria ‘Ich will bei meinem Jesu wachen’ (obligate hobo !) voorneemt, zijn leven
aan den Heiland te wijden. Tweemaal bidt Jezus tot zijn Vader, of hem den lijdenskelk
bespaard kan worden en telkens verwijt hij zijn discipelen, dat zij niet met hem
waken. De tweede keer echter zet het koraal in: ‘Was mein Gott will', das g'scheh
allzeit’. Als Judas door zijn kus Jezus aan de soldaten van den Hoogepriester verraadt,
blijkt de innerlijke kracht van den Heiland uit zijn mild: ‘Mein Freund! warum bist
du kommen?’ De dichter van den profanen tekst heeft dit tooneel dramatischer
gemaakt, door Jezus tijdens een onweer weg te laten leiden, terwijl het koor der
Geloovigen wanhopige smeekbeden uitroept. Een der discipelen trekt zijn zwaard
en wondt een soldaat: na dit mislukt verzet vluchten de jongeren en Jezus wordt
weggevoerd, door allen verlaten. Een grootsche koraalfantasie op ‘O Mensch, bewein'
dein Sünde grosz’ (elke regel begint met een als tot bezinning manende lange noot)
sluit het eerste deel af.
Het tweede deel laat ons aanvankelijk nog in Gethsemané verwijlen, waar een der
dochteren van Sion klagend ronddwaalt: ‘Ach! nun ist mein Jesus hin’; het koor der
geloovigen vraagt haar: ‘Wo ist denn dein Freund hingegangen?’ Dan pas volgen
wij Jezus naar het paleis van den Hoogepriester; hier moet de Heiland zich verdedigen
tegen de beschuldigingen van twee valsche getuigen (een canon suggereert het elkaar
napraten). Doch Jezus zwijgt. Zoo moeten ook wij leeren dulden, waarschuwt de
dichter van de profane teksten in het arioso: ‘Mein
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Jesu schweigt zu falschen Lügen stille’; Bach laat de stil verheven melodie van den
tenor monotoon begeleiden door stokkende accoorden van de hobo's. De fanatieke
haat van Jezus' tegenstanders brandt in het felle koor: ‘Er ist des Todes schuldig’ en
in het tartende ‘Weissage’, wanneer de geblinddoekte Heiland geslagen wordt. In
een aangrijpend dramatisch hors-d'oeuvre (muzikaal gemarkeerd door de plotselinge
veranderingen van de toonaarden)wordt de prophetie van Petrus' verloochening
vervuld: de disicipel ontkent een van Jezus' volgelingen te zijn. Het kraaien van den
haan herinnert hem dan aan de woorden van Jezus en met een aangrijpend melisme
bericht de Evangelist: ‘und weinete bitterlich’. De laatste noten hiervan neemt de
obligate viool over in de altaria: ‘Erbarme dich’. Hoe moet Bach zich vereenzelvigd
hebben met Petrus, dat hij zulk een Hooglied van het berouw heeft kunnen geven.
Tegenover Judas, die zijn schuld boette door een vrijwilligen dood, stond Bach
blijkbaar vreemd, hoewel deze discipel toch de antagonist is in het lijdensdrama.
Men vraagt zich zelfs af, wat de componist bedoeld heeft met de ‘Lustige Musik’
(Schweitzer) van de basaria ‘Gebt mir meinen Jesum wieder’. Daar onder de
Romeinsche overheersching de Hoogepriester geen doodvonnis mocht vellen en dit
toch de toeleg is, wordt Jezus voor den Romeinschen stadhouder Pontius Pilatus
gebracht. Bach teekent Pilatus muzikaal als een nobel heerscherstype, uitgaande van
het bijbelverhaal, dat de stadhouder, volgens de gewoonte met Paschen een gevangene
vrij te laten, het volk voor de keuze stelt: Jezus of de moordenaar Barabbas. Hoe de
overpriesters de menigte bewerkt
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hebben blijkt uit het heftige ‘Barabbam’ en het fanatieke ‘Lasz ihn kreuzigen’. Op
de vraag van Pilatus: ‘Was hat er denn Übels getan?’ laat de dichter van den profanen
tekst subliem antwoorden: ‘Er hat uns Allen wohl getan’ en hij herinnert dan aan de
vele genezingen door Jezus. Ook de verstild extatische sopraanaria ‘Aus Liebe will
mein Heiland sterben’ draagt ertoe bij, dat het tweede ‘Lasz ihn kreuzigen’ (een toon
hooger dan de eerste keer) een des te dramatischer indruk maakt. Dan geeft Pilatus
den Heiland over om gegeeseld te worden. Merkwaardig genoeg beeldt Bach deze
marteling niet uit tijdens de woorden van den Evangelist, maar in het striemend,
obsedeerend rhythme van het recitatief: ‘Erbarm' es Gott!’. Wanneer de soldaten
Jezus een purperen mantel omhangen, Hem een doornenkroon opzetten en een riet
in de hand geven, bereikt de hoon een hoogtepunt in het valsch beminnelijke koor:
‘Gegrüszet seist du, Judenkönig!’; de Christenheid lijdt dan mede met het koraal ‘O
Haupt voll Blut und Wunden’. De kruisiging geschiedt op Golgotha; hier wordt de
smaad nog kwaadaardiger. Jezus' tegenstanders gaan door op de valsche getuigenis
en hoonen: ‘Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!’ Merkwaardig genoeg
laat Bach in het vervolg van dit koor de woorden ‘Ist er der König Israels’ door de
sopranen zingen op de melodie van ‘O Lamm Gottes’ uit het beginkoor. Van de
zesde tot de negende ure heerscht op Golgotha diepe duisternis. Wanneer Jezus dan
klaagt: ‘Eli, lama asabthani’, begeleidt niet meer het strijkorkest, doch het
continuo*-instrument, gelijk bij de recitatieven van de nevenpersonen: Jezus is geheel
mensch ge-
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worden! Zeer aangrijpend is ook, dat de vertaling ‘Mein Gott, warum hast du mich
verlassen!’ na een korte modulatie, op dezelfde melodie doch een kwart hooger
herhaald wordt (vergelijk: ‘Nie sollst du mich befragen’ in Wagner's Lohengrin).
Nadat de Evangelist bericht heeft: ‘Jesus schrie abermal laut, und verschied’ volgt
het koraal: ‘Wenn ich einmal soll scheiden’. Welk een menschenkennis van Bach,
ons zoo sterk mede te laten leven, door ons aan onzen eigen dood te herinneren! Het
voorhangsel van den tempel scheurt, de aarde beeft en barst (realistische uitbeelding
hiervan door het orgel) en de omstanders beseffen wat gebeurd is: ‘Wahrlich, dieser
ist Gottes Sohn gewesen’. In twee maten openbaart Bach ons muzikaal dit
onbeschrijfelijk wonder. Des avonds vraagt Joseph van Arimathea aan Pilatus
toestemming, den Heiland te begraven. De profane tekst gaat hierop door met ‘Am
Abend, da es kühle war’, waarvan men de historische feiten niet nauwkeurig moet
controleeren; Bach werd er echter door geïnspireerd tot de vredigste avondstemming,
die de muziek kent.
Na de graflegging eischen de overpriesters fanatiek van den stadhouder de
bewaking van het doode lichaam, in verband met Jezus' prophetie van zijn opstanding.
Pilatus zegt hun, hiervoor zelf te zorgen. Hier eindigt de toonzetting van het
bijbelverhaal, doch er volgen nog twee koren: ‘Nun ist der Herr zur Ruh gebracht’,
een teeder afscheid nemen van den Heiland, en het grootsche treurkoor ‘Wir setzen
uns mit Tränen nieder’, dat ondanks de liefelijke bede ‘Ruhe sanfte’ met een schrillen
wanklank dreigt te eindigen, die echter berustend oplost.
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Weihnachts Oratorium (1734). Eigenlijk is Bach's Kerstoratorium in het geheel geen
oratorium, al heeft de componist het werk zelf zoo genoemd. De kwestie is aldus:
Bach schreef in het jaar 1734 voor de zes feestdagen van den Kersttijd even zooveel
cantaten: voor de drie Kerstdagen, voor Nieuwjaarsdag, voor den Zondag na
Nieuwjaar en voor het feest van Christus' verschijning (6 Januari). Zes zelfstandige
cantaten dus, die alleen door haar inhoud verbonden zijn. Het is daarom verdedigbaar,
uit deze cantaten een keuze te doen. Bach zelf heeft het oratorium nooit geheel
uitgevoerd. Laten wij ze nader bespreken, voorzoover het de drie cantaten betreft,
die meestal worden uitgevoerd.
I. De feestelijke klank van pauken en trompetten opent het forsche inleidingskoor:
‘Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage’. De Evangelist verhaalt dan met de
woorden van Lucas 2, dat Jozef en Maria naar Nazareth gingen om ‘beschreven’ te
worden. De alt vervolgt dit recitatief, met een uiting van vreugde, dat de held uit
David's stam tot heil van de menschheid werd geboren. Hier op sluit aan de heerlijke
aria ‘Bereite dich Zion mit zärtlichen Trieben.’ Het koor beseft de ernst van deze
vermaning en vraagt zich af: ‘Wie soll ich dich empfangen?’, een koraal op de melodie
van ‘Herzlich tut mich verlangen’. De tenor beschrijft in een kort recitatief, dat Jezus
werd geboren in een stal, omdat voor Zijn Moeder geen plaats was in de herberg.
Als de stemmen van twee geloovigen houden sopraan en bas beschouwingen over
de heerlijkheid, dat Gods Zoon op aarde kwam. Dit duet sluit af met een ‘Kyrie eleis’.
Over de
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aria voor bas ‘Groszer Herr und starker König’ is de Bachkenner Schweitzer niet
goed te spreken. Zij valt even uit den toon van het geheel door haar krijgshaftig
karakter, vooral als contrast met het koraal: ‘Ach mein herzliebes Jesulein’ hoewel
het koor telkens onderbroken wordt door het feestelijk koper.
II. De cantate voor den tweeden Kerstdag, opent met het fraaiste stuk uit het geheele
oratorium: een pastorale Sinfonia, een schilderij in muziek van de engelen, die aan
de herders verschenen en God prezen. Eigenlijk is dit een vooruitloopen op wat volgt:
het recitatief, waarin verhaald wordt, dat de engel des Heeren aan de herders verscheen
en hun de geboorte van den Zaligmaker verkondigde. Het relaas van den engel wordt
tot twee keer toe onderbroken: eerst door het koraal ‘Brich an, o schönes Morgenlicht’,
daarna door de vermanende aria ‘Frohe Hirten, eilt das holde Kind zu sehn’. Na het
recitatief weer een koraal ‘Schaut hin, dort liegt im finstern Stall’. Dan is het, alsof
één der herders het initiatief neemt, het bevel van den engel te volgen: ‘So geht denn
hin, ihr Hirten’. Bach stelt het voor, als of de herders Maria verrassen bij het in slaap
zingen van het kindeke: wij hooren het edelste wiegeliedje uit de geheele
muzieklitteratuur: ‘Schlafe, mein Liebster, geniesze der Ruh’.. De cantate volgt hier
niet de chronologie van het bijbelverhaal. Want pas nu komt de lofprijzing Gods
door de hemelsche heerscharen: ‘Ehre sei Gott’, door de herders beantwoord met
het koraal: ‘Wir singen dir in deinem Heer’; aan het einde van elken regel fragmenten
uit de Sinfonia, waarmee de cantate begint.
III. Uit de cantate voor den derden
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Kerstdag voert men meestal slechts enkele nummers uit: het feestelijke beginkoor
‘Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen’, het koor ‘Lasset uns nun gehen gen
Bethlehem’, ingeleid en besloten door korte recitatieven; men sluit dan af met het
koraal ‘Dies hat er Alles uns getan’.
IV. De cantate voor het feest van Nieuwjaar opent blij met een koor, waarin de
hoorns hun vroolijke klanken laten hooren: ‘Fallt mit Danken, fallt mit Loben’. De
tenor herinnert in het recitatief er aan, dat het de dag is, waarop het kindje zijn naam
ontving: Jezus. Een duet van sopraan en bas bezingt de zoetheid van dezen naam.
De daarop volgende aria voor sopraan ‘Flösst mein Heiland’ werd, mét het hier
misplaatste echo-effect door een tweede stem (een mode uit dien tijd) overgenomen
uit de cantate ‘Die Wahl des Herkules’. De beteekenis van 's Heilands naam is tevens
het onderwerp voor het duet tusschen sopraan en bas. De tenor-aria ‘Ich will nur dir
zu Ehren’ heeft de goede strijdbaarheid, de oprechte blijdschap van den waren
geloovige. Het koraal ‘Jesus richte mein Beginnen’, met fraaie tusschenspelen, vormt
het einde van de vierde cantate.

Klavierwerken.
Chromatische fantasieen fuga. Men vermoedt, dat dit werk omstreeks 1720
gecomponeerd is, dus in den tijd dat ook het eerste deel van ‘Das Wohltemperirte
Clavier’ ontstond. Maar al zou Bach dit gigantische stuk aan het eind van zijn leven
geschapen hebben, dan nog was het zijn tijd lang vooruit geweest. Bach, die de
architectuur van de fuga tot een nog steeds onovertroffen volmaaktheid bracht,
behandelt hier dezen vorm op een bijkans vermetele
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wijze. En in plaats van de monumentale onpersoonlijkheid - of bovenpersoonlijkheid,
zoo men wil - der traditioneele fuga geeft hij hier een titanisch individualisme, dat
wij eerst weer bij den Beethoven van de laatste werken terug zullen vinden.
Karakteristiek voor dit individualisme is, dat de fuga begint met vier noten, die zonder
twijfel bewust gekozen zijn als een anagram van 's componisten eigen naam:
A-B-H-C, waarbij de Nederlander zich moet herinneren, dat onze noten b en bes in
het Duitsch resp. h en b heeten. Chromatiek - Wagner's taal van het romantisch pathos
- en gedurfde modulaties zijn de voor dien tijd zoo ongewone technische middelen,
welke Bach hier met onovertroffen meesterschap hanteert in dienst van een visionnair
geziene, voortijdig verwezenlijkte toekomst. De gebruikelijke combinatie van ‘Prelude
en Fuga’ is in dit werk veranderd tot ‘Fantasie en Fuga’: de verbeelding van den
schepper neemt in het eerste deel een vrijer vlucht, dan de traditioneele Prelude
veroorloofde. Dit blijkt reeds uit den bouw, die zijn architectonische strengheid
verliest in een dramatisch recitatief, dat in de instrumentale muziek alleen haar weerga
vindt bij de laatste werken van Beethoven (H.M.V. DB 4993/4).
Goldbergvariaties. Goldberg, een leerling van Bach, was de particuliere clavecinist
van den Russischen gezant te Dresden, graaf Kayserling. De graaf leed veel aan
slapelooze nachten en liet zich dan door Goldberg voorspelen. In verband hiermee
vroeg hij Bach in 1741 eenige ‘aangename en montere’ stukken te schrijven. Bach
koos hiervoor den variatievorm, die hem voor dit doel zeer geschikt leek; in gewone
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omstandigheden vond hij varieeren een ondankbaar werk. Het thema ontleende hij
aan het Klavierbüchlein voor Anna Magdalena; het is een Sarabande. De 30 variaties
houden zich echter meer met de bas dan met de melodie bezig, zoodat het werk veel
heeft van een Passacaglia*. Van de variaties vallen vooral op: 7 een Gigue, 10 een
fughetta, 16 een volledige Ouverture, 25 een rijk versierd Adagio als van een
vioolsonate, 26 afwisselend in linker en rechter hand een rijk omspeelde Sarabande;
in de andere variaties vindt men vooral verschillende soorten canons. De laatste
variatie is een Quodlibet*, waarin boven de bas twee volksliedjes verwerkt zijn: ‘Ich
bin so lang nicht bei dir gewest’ en ‘Kraut und Rüben’ (H.M.V. DB 1733/7).
Inventionen und Sinfonien. Toen Bach deze twee- en driestemmige stukken in
1723 tot een zelfstandig werk redigeerde, gaf hij het den titel: ‘Handleiding tot de
oprechte kunst, waardoor aan de liefhebbers van het klavier, in het bijzonder de
leergierigen, op een duidelijke wijze getoond wordt, hoe niet alleen (1) tweestemmig
zuiver te leeren spelen, doch ook bij verdere vorderingen (2) met drie obligate partijen
juist en gepast te werk te gaan, daarbij ook tegelijk niet alleen goede inventies te
krijgen, maar deze bovendien juist uit te werken, het allermeest echter een cantabele
wijze van spelen te bereiken en daarnevens een stevige voorproef van het
componeeren te ontvangen.’ Men kan een uitvoerige exegese geven bij deze geloofs
bekentenis van den grooten muziek-paedagoog en kunstenaar.
Italiänisches Concert. Hoewel het begrip concert* een solist en een orkest
veronderstelt, is dit werk slechts voor clavecymbel* alleen;
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wedijver en contrast worden bereikt door de manualen en de registers. Om deze reden
leent zich het concert slecht voor den modernen vleugel. Bach's bijvoeging ‘nach
italiänischem Gusto’ (smaak) duidt op het verband met Vivaldi's vioolconcerten; dat
Bach's stuk eenigszins den indruk moet geven van een vioolsolo met begeleiding
van een groep strijkers blijkt het best uit het Andante.
Klavierbüchlein. Bach schreef voor de klavierlessen aan zijn tweede vrouw Anna
Magdalena en aan zijn oudsten zoon Wilhelm Friedemann een aantal stukken, die
bewaard zijn gebleven in drie ‘Klavierbüchlein’. Het eerste voor Anna Magdalena
begon Bach dadelijk na zijn tweede huwelijk (1722). De merkwaardige ondertitel
luidt: ‘Anti Calvinismus und Christen Schule item Anti Melancholicus, von D.
Pfeifern.’ De maker, Dominus Pfeifer (Bach zelf), bedoelde er dus een tegenwicht
mee tegen de kunstvijandige gezindheid van de heerschende Calvinistische kringen
te Cöthen, en een medicijn voor sombere gedachten en stemmingen. Het bevat de
meeste der ‘Französische Suiten’. Het tweede ‘Klavierbüchlein’ voor Anna Magdalena
Bach is uit het jaar 1725. Er staan o.a. in de Partita's in a en e, het eerste Praeludium
uit ‘Das wohltemperirte Clavier I’; de Sarabande van de Goldberg variaties, een
aantal door Anna Magdalena gecopiëerde stukken, waarschijnlijk van andere
componisten, (bij een ervan is geschreven ‘fait par Mons. Böhm’), en eenige
geestelijke liederen. Het ‘Klavierbüchlein’ van Wilhelm Friedemann (1720) bestaat
uit naar de moeilijkheid geordende voordrachtsstukjes, o.a. een aantal Praeludia, die
later gewijzigd werden opgenomen in ‘Das wohltemperirte Clavier’ en
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voorts de ‘Inventionen und Sinfonien.’
Das Musikalische Opfer. In 1747 speelde Bach te Potsdam voor Frederik den
Grooten, bij wien zijn zoon Philipp Emanuel hofcembalist was. Bach improviseerde
over een thema, dat de koning had opgegeven. Terug in Leipzig componeerde hij op
het ‘Thema regium’ twee fuga's (drie- en zes-stemmig, Ricercata getiteld), acht
canons (volgens de ‘kunststukken’ der oude Nederlanders) een ‘Fuga canonica in
epidiapente’ (d.w.z. de tweede, canonische stem zet in de kwint in) en twee stukken
voor fluit, viool en strijkbas plus continuo: een Sonate en een Canon perpetuus; men
bedenke, dat Frederik de Groote een voortreffelijk fluitist was. ‘Das Musikalische
Opfer’ bevat stukken, die wedijveren met het beste uit ‘Das Wohltemperirte Clavier’.
De samenstelling echter is bont en toevallig. Later heeft Bach dezelfde gedachte wat er contrapuntisch met één thema bereikt kan worden - logisch en volledig
uitgewerkt in ‘Die Kunst der Fuge’; het machtige werk met zijn vele problemen valt
buiten het bestek van dit boek.
Partita's en Suiten. Voor deze reeksen van dansen geldt, wat over de
orkest-ouverturen wordt gezegd. De zes Partita's verschenen als eerste gedrukte
werken van Bach (1726-1731). De ‘Französische Suiten’ staan grootendeels in het
eerste Klavierbüchlein* van Anna Magdalena (1722); het bijvoegelijk naamwoord
is later, waarschijnlijk niet door Bach, toegevoegd en slaat op de beknopte vormen,
in tegenstelling met die der Partita's en ‘Englische Suiten’. Forkel, Bach's eerste
biograaf, beweerde, dat de ‘Englische Suiten’ (1726?) voor een
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rijken Engelschman zijn gecomponeerd.
Das Wohltemperirte Clavier. Wat Bach met dit werk bedoelde blijkt uit den titel
van den eersten band: ‘Praeludia en Fuga's in alle toonaarden, zoowel majeur als
mineur. Tot nut en gebruik van de leergierige muzikale jeugd, alsook tot een bijzonder
tijdverdrijf van hen, die in deze studie reeds habiel zijn, opgesteld en vervaardigd
door Johann Sebastian Bach, p.t. vorstelijk Kapelmeester en Directeur der
Kamermuziek aan het hof van Anhalt Cöthen, Anno 1720’. (p.t. beteekent pleno
titulo, met volledigen titel). Hoewel de ‘gelijkzwevende temperatuur*’ ten tijde van
Bach reeds lang theoretisch bekend was, toonde Bach hier voor het eerst haar
practische bruikbaarheid aan. Het werk heeft dus verschillende instructieve
doeleinden, doch belangrijker is zijn hooge artistieke waarde. Met de kunstigste
beheersching der materie, speciaal van de polyphonie, gaat de rijke inhoud gepaard,
die alle menschelijke gevoelens en stemmingen bevat: van luchtigste vreugde tot
groote bezonkenheid. De tweede band, eveneens vier en twintig Praeludia en Fuga's
in alle toonaarden bevattend, werd voltooid uiterlijk 1744, misschien reeds in 1740.
‘Das Wohltemperirte Clavier’ werd voor het eerst gedrukt in 1801!!! Het is een
groote schande, dat dit monument der muziek-litteratuur op concerten bijna geheel
verwaarloosd wordt. Gelukkig legt de Zwitsersche pianist Edwin Fischer het thans
voor de gramofoon volledig vast (His Master's Voice).

Orgelwerken.
Evenals de kerkcantaten vormen Bach's composities voor orgel een
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wereld op zichzelf, waarover wij niet kunnen uitweiden: de Praeludia en Fuga's, de
koraalvoorspelen en de sonaten vroegen niet minder dan vijf dikke banden van de
uitgave der Bachgesellschaft. Wat de koraalvoorspelen betreft citeeren wij een deel
van de belangwekkende voorrede, die Widor schreef voor Schweitzer's boek over
Bach. ‘In den herfst van 1893 stelde zich een jonge Elsasser aan mij voor en verzocht
mij, of hij mij op het orgel mocht voorspelen. - Wat dan? vroeg ik. - Bach natuurlijk!
antwoordde hij. In de volgende jaren keerde hij regelmatig terug, om zich onder mijn
leiding in het orgelspel te habiliteeren, zooals men ten tijde van Bach zei. Op een
dag, het was in 1899, toen wij met de koraalvoorspelen bezig waren, bekende ik
hem, dat veel in deze composities voor mij raadselachtig was. Ik zei: Zoo klaar en
eenvoudig de muzikale logica van den meester in de Praeludia en Fuga's is, zoo
duister schijnt zij, zoodra hij een koraalmelodie behandelt. Waarom deze soms bijna
overdreven sterke tegenstellingen van gevoelens? Waarom gebruikt hij bij een
koraalmelodie contrapuntische motieven, die in het geheel geen verband houden met
haar sfeer? Van waar al het onbegrijpelijke in den opzet en de verwerking van deze
fantasieën? Hoe meer ik ze bestudeer, des te minder begrijp ik ze. - De leerling
antwoordde: Natuurlijk moet voor U in de koralen veel duister blijven, daar zij alleen
uit de erbij behoorden teksten verklaard kunnen worden. Ik sloeg de stukken op, die
mij het meeste hoofdbreken hadden gekost; hij vertaalde de verzen uit het hoofd in
het Fransch. De raadsels werden opgelost. Terwijl Schweitzer - hij was de leerling
- mij het eene na het andere verklaarde
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leerde ik een Bach kennen, van wiens bestaan ik daarvoor slechts een duister
vermoeden had gehad. Met één slag werd mij duidelijk, dat de Thomascantor nog
veel meer was geweest dan de onvergelijkelijk groote contrapuntist tegen wien ik
tot dat oogenblik opgezien had, zooals men naar een kolossaal standbeeld kijkt, en
dat in zijn kunst zich een weergaloos streven en vermogen manifesteeren, dichterlijke
gedachten uit de drukken, tekst en muziek tot eenheid te brengen’.
Ondanks onze groote bewondering voor Schweitzer moeten wij tot voorzichtigheid
manen inzake de soms wel zeer ver gaande programmatische verklaringen in het
genoemde boek. Het orgelspel van Schweitzer is door de gramofoon vastgelegd
(H.M.V.C 1532 en 1543). Van Bach's orgelwerken zijn er twee het bekendst
geworden: de Passacaglia in c klein (Tel. 2681/2) en de Toccata* en fuga in d klein
(Odeon 6971). Wij vragen ook aandacht voor de feestelijke Toccata in F (Col. DX
36).

Orkestwerken.
Brandenburgsche concerten. Op een der reizen, die Bach van Weimar uit deed,
ontmoette hij, waarschijnlijk te Meiningen, den markgraaf Christian Ludwig van
Brandenburg, een groot muziekliefhebber. Deze schijnt Bach verzocht te hebben
eenige werken voor zijn kapel te schrijven. Er verliepen echter jaren voor het daartoe
kwam, te oordeelen naar het begeleidend schrijven. Deze brief, naar de mode van
die dagen in het Fransch gesteld, volgt hier vertaald. ‘Monseigneur! Daar ik eenige
jaren geleden het geluk had mij te laten hooren aan Uwe Koninklijke Hoogheid en
toen bemerkte, dat Zij eenig genoegen
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had aan de kleine talenten voor de muziek mij door den hemel gegeven, en daar bij
het afscheid nemen Uwe Koninklijke Hoogheid mij de eer deed mij te bevelen, Haar
eenige stukken van mijn hand te zenden, heb ik, volgens Uw eervolle opdracht, de
vrijheid genomen mijn zeer nederige verplichtingen na te komen door bijgaande
concerten, die ik heb gezet voor verschillende instrumenten. Daarbij verzoek ik Haar
zeer nederig hun onvolkomenheid niet te willen beoordeelen met de strengheid van
den verfijnden smaak, dien Zij, naar iedereen weet, heeft voor muzikale werken.
Doch veeleer, met welwillende consideratie, eruit te willen opmaken het diepe respect
en de zeer nederige gehoorzaamheid, die ik Haar erdoor wil betuigen. Voor het
overige, Monseigneur, verzoek ik Uwe Koninklijke Hoogheid zeer nederig de
goedheid te willen hebben, Haar goedgunstigheid jegens mij te bestendigen en
overtuigd te willen zijn, dat niets mij zoo zeer ter harte gaat, als Haar van nut te zijn
in gelegenheden Haar meer waardig en dienstig, mij, die met een ijver zonder weerga
ben, Monseigneur, van Uwe Koninklijke Hoogheid de zeer nederige en zeer
gehoorzame dienaar, Jean Sebastien Bach.’
Op deze kermis der ijdelheid staan de zes Brandenbrugsche concerten van Bach
nog steeds schandelijk laag genoteerd, al stijgen de koersen ervan langzaam maar
zeker. Anno 1734 werden de autografen bij den dood van den markgraaf van
Brandenburg geïnventariseerd voor vier stuivers het stuk. En het is wel diep treurig,
dat deze zes meesterwerken nog steeds niet gemeen goed zijn van ieder, die van
muziek houdt, zooals dat met Beethoven's symphonieën wel het geval is. Eerst als
de menschheid de
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Weltschmerz en de heldenvereering van de Romantiek tot hun juiste verhoudingen
terug brengt zal zij rijp zijn voor de vorstelijkheid, voor het sobere, sterke gevoel
van de Brandenburgsche concerten. Bach noemde ze ‘Concerts avec plusieurs
instruments’. Zij staan het dichtst bij het type concerto grosso*, doch alleen het
tweede, vierde en vijfde kunnen hiertoe werkelijk gerekend worden.
I in F. Hier geen tegenstelling van concertino en tutti, maar een wedijveren tusschen
vier groepen: twee hoorns - drie hobo's - violen, de eerste versterkt door violino
piccolo*, en altviolen - fagot, celli, violone grosso (contrabas) en continuo. Allegro,
een buitengewoon kunstig, viervoudig spel van melodie en tegen melodieën,
geaccentueerd door het zeer oorspronkelijk naast elkaar uitzetten van de timbres; het
verloopt in een gelijkmatigen stroom van vorstelijke vreugde. Adagio; de hobo is de
koorleidster van deze rouwrei, waarin de andere instrumenten beurtelings naar voren
treden; de hoorns zwijgen. Heeft het stokkende slot Beethoven geïnspireerd tot de
laatste maten van den treurmarsch uit de Eroica? Het tweede Allegro, in 6/8 maat,
schept een liefelijker sfeer. Hiermee zou het concert gevoegelijk kunnen sluiten,
maar Bach geeft een aanhangsel: Menuetto, met Trio voor twee hobo's en fagots, en
een Polacca (voor de strijkers zonder violino piccolo) en een Trio voor hoorns en
hobo's. Deze toegift doet wat intiem aan na de pracht van het eigenlijke concert (Pol.
27313/5).
II in F. Een echt concerto grosso; het concertino heeft de weinig voorkomende
samenstelling: trompet, fluit, hobo en obligate viool; hiertegenover staan de strijkers
met con-
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tinuo (cembalo). Allegro. De jeugdige kracht van het openingsdeel grenst aan
overmoed. Het Andante voor fluit, hobo, obligaat viool en twee celli plus cembalo
is een teere mijmering. Het tweede Allegro laat blazers en continuo een vroolijk
fugaspel bedrijven, waartegen de strijkers slechts bij wijlen een soberen achtergrond
geven (Pol. 27293/4).
III in G. Het coloristisch relief is hier wel zeer sober: drie viool-, drie alt-, en drie
cello-partijen, de strijkbassen met eenparige medewerking van contrabas en continuo
(cembalo). In elke groep gedragen de instrumenten zich nu eens polyphoon, dan
weer unisono. Het eerste Allegro heeft marschkarakter, het tweede wiegelt vroolijk
in 12/8 maat. Het gebruikelijke Adagio beperkt zich tot twee accoorden (Pol. 95417/8).
IV in G. Het concertino van dit concerto grosso bestaat uit obligate viool en twee
blokfluiten*; de tutti worden verzorgd door strijkorkest en continuo. Het Allegro in
3/8 maat heeft een opgewekt karakter: een ideaal, aristocratisch ‘Freut Euch des
Lebens’. Het middendeel, in de Eulenburg-partituur volgens de autograaf als Andante
aangeduid, door Spitta als Adagio gevoeld, gaat met zijn weemoedige ernst dieper.
Het brillante Presto paart den fuga-vorm met het concerto-principe (Pol. 27307/9).
V in D. Moet men dit werk beschouwen als een klavier concert met obligate fluit
en viool, of als een concerto grosso, waarvan het concertino uit de genoemde
instrumenten bestaat? Het Allegro dankt zijn losse speelschheid aan toonrepetities
en triolen. Het middendeel in fis klein heeft reeds Mozart's klare gratie; vóór het
laatste tutti vraagt het cembalo alle aandacht in een ‘solo senza stromenti’, waarvan
de dartel-
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heid alleen door de rapste vingers verwerkelijkt kan worden. Een Affettuoso laat
fluit, violino principale en cembalo teeder mijmeren. Het laatste Allegro bewaart
den fijnen, intiernen trant van het geheele concert. Het eerste onderdeel ervan, dat
als derde volledig herhaald wordt, gedraagt zich fugatisch, het tweede ontleent zijn
thema aan het eerste, doch geeft het een melodischer en ietwat gevoeliger karakter.
(Pol. 15073/6).
VI in Bes. Het opvallend donkere coloriet hangt samen met de ongewone bezetting:
twee altviolen, twee gamba's, cello, contrabas en cembalo. De beide alten nemen
eerst de leiding met een strengen canon, waaraan de overige instrumenten een uiterst
soberen, bijna monotonen achtergrond geven. Een tweede thema komt ook de overige
spelers beurtelings ten goede. Het concerto grosso principe wordt daardoor meer
thematisch dan zuiver instrumentaal gesuggereerd. Het Adagio spant zijn edele,
breede melodie fugatisch, aanvankelijk tweestemmig voor de beide altviolen boven
de trage figuren van cello, contrabas en cembalo, en wordt later unisono door de
tweede groep overgenomen. Het tweede Allegro verzamelt de beide alten en cello
tot een concertino en brengt het jolijt van een Gigue* (Pol. 15066/7).
Klavierconcerten. In Bach's concerten, en dit geldt ook voor de vioolconcerten, is
de verhouding tusschen het obligate instrument en het begeleidend ensemble anders
dan in het 19de eeuwsche concert. Zij zijn kamermuziek, met minder tegenstelling
tusschen ‘solist’ en ‘orkest’, dan in de Romantiek. Ook innerlijk genomen staan beide
par-
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tijen dichter bij elkander. Van de meer dan 20 klavierconcerten is er slechts één
oorspronkelijk voor klavier: het tripelconcert in a klein voor cembalo, fluit en viool;
het cembalo treedt sterk op den voorgrond, en wettigt daardoor den soortnaam
klavierconcert. De andere klavierconcerten zijn bewerkingen, deels van eigen
composities, voor het overige van Vivaldi's vioolconcerten. Van de 3 concerten voor
twee klavieren is alleen het monumentale in C groot, met de blijde fuga-finale,
oorspronkelijk. De ‘begeleiding’ voor strijkers is zoo simpel, dat men het werk ook
zonder haar speelt. Van de beide concerten voor drie klavieren overtreft dat in C
groot (of D groot?) dat in d klein. Het prachtige concert voor vier klavieren is een
bewerking van een concert voor vier violen van Vivaldi.
Vioolconcerten. De beide bewaard gebleven werken doen niet in meesterlijke
schoonheid voor elkander onder en verschillen alleen van sfeer. Dat in E groot, met
het mijmerend, schijnbaar Passacaglia-achtig Adagio, heeft opgewekte hoekdeelen
(H.M.V. DB 2203/5); de grootschheid van dat in a klein is meer in zichzelf gekeerd.
Volkomen ‘angélique’ is het dubbelconcert in d klein, met het mystieke Largo
(H.M.V. DB 1718/19).
Ouverturen. Zoo noemde Bach zijn Suiten voor orkest, volgens toenmalig gebruik,
naar de inleiding. Tegenwoordig spreekt men echter meestal van Suite, wanneer een
doodongelukkig enkele keer deze meesterwerken gespeeld worden. Hoe komt het
toch, dat men zoo ergerlijk de levenslustige, opgewekte zijde van Bach's genie, die
vooral in de Suiten
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en Partita's zoo tot uiting komt, verwaarloost? Helaas moeten wij hier over dit kostelijk
facet van Bach's kunst beknopt zijn, om de eenvoudige reden, dat men voor dit rijke
spectrum van blijdschap geen woorden kan vinden. En toch beseft men eerst geheel
het al-omvattende van Bach's genie, wanneer naast de verheven tragiek der Passionen
en het diepe geloof van de Cantaten ook de speelsche vreugde van Bach's dansen in
ons gemoed trilt. Vroomheid en vreugde zijn elkander minder vreemd, dan men
tegenwoordig wel meent. Had vroeger niet de dans sacrale waarde en was koning
David niet ‘springende en huppelende voor het aangezicht des Heeren’ toen de Ark
naar Jeruzalem terug werd gebracht? Vier Ouverturen zijn er in afschrift bewaard
gebleven; wij weten niet, of zij te Cöthen of te Leipzig ontstonden. Alle beginnen
met een Ouverture bestaande uit een Grave, gevolgd door een snel, fugatisch
middendeel en herhaling van het Grave. I in C, voor strijkers, twee hobo's en fagot;
de blazers treden als ‘trio’ op in het eerste deel en in de tweede Bourrée. De
samenstelling is: Ouverture, Courante, Gavotte I en II, Forlane, Menuet I en II,
Bourrée I en II, Passepied I en II.
II in b, voor fluiten (N B. in het eerste stuk schrijft Bach afwisselend solo en tutti
voor!) en strijkers. Samenstelling: Ouverture, Rondeau, Sarabande, Bourrée I en II,
Polonaise met Double, Menuet, Badinerie. Vooral door het gratieuse Rondeau en de
feërieke Badinerie heeft deze Suite de publieke voorkeur (Col. LX 134/6).
III in D, voor twee hobo's, drie trompetten, pauken en strijkers. Samenstelling:
Ouverture, Air, Gavotte I en II, Bourrée, Gigue (Col. DB 1916/8). Het Air, alleen
voor
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strijkers en continuo, met zijn volmaakte cantilenen in alle stemmen, van sfeer een
onovertroffen ‘Der Welt abhanden gekommen’, heeft de ontstellendste
majesteitschennis ondergaan, die de muziek meemaakte: de violist Wilhelmj maakte
er een zwoel effect-stukje van, door het als ‘Aria op de g snaar’ te zetten, waarbij
zoowel de evenwichtige polyphonie als de teere stemming vandalistisch vernield
werden.
IV in D, voor drie hobo's, fagot, drie trompetten, pauken en strijkers. Samenstelling:
Ouverture, Bourrée I en II, Gavotte, Menuet I en II, Réjouissance*. De vierde Suite
lijdt onder de voorkeur voor de derde. Alleen reeds om de tweede Bourrée zou men
haar echter steeds weer willen hooren.

[Bachtrompet]
Bachtrompet, een hooge trompet*.

[Badinerie]
Badinerie, luchtig, schertsend stuk in de Suite; karakteristiek is het laatste deel van
Bach's tweede Ouverture.

[Bagatelle]
Bagatelle, naam voor een klein, intiem stuk, die reeds bij Couperin voorkomt doch
door Beethoven's opus 33, 119 en 126 eerst algemeen bekend werd.

[Bagpipe]
Bagpipe, doedelzak (E.).

[Baguette]
Baguette, trommelstok (Fr.).

[Balalaika]
Balalaika, een instrument der Russische volksmuziek. De romp is meestal driehoekig,
de hals opvallend lang. Men tokkelt de snaren met een plectrum. Het instrument
wordt in zes verschillende grootten gebouwd.

[Ballade]
Ballade, in de Middeleeuwen een danslied; in de romantiek een verhalend lied,
meestal met een noodlottig einde, bijvoorbeeld ‘Erlkönig’ van Goethe, gecomponeerd
door Loewe en door Schubert. Chopin* schreef Balladen voor piano, stukken van
verhalend karakter, dramatisch en veelal somber, in tegenstelling met de Novelette.
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[Ballet]
Ballet, muziek voor solo en/of groepdans. Een ballet kan al of niet een handeling
hebben, de muziek ervan programmatisch of absoluut zijn; soms maken dansers bij
absolute muziek toch een verhaaltje. De opzet van een programmatisch ballet, b.v.
‘Petroesjka’ van Strawinski*, kan vergeleken worden bij die van een opera. De
handeling wordt liefst zoo gekozen, dat er een afwisseling is van solodans, dansduet,
groepsdans of reidans van verschillende groepen, b.v. dansers en danseressen. Het
ballet komt ook als episode voor in de Opera, vaak geheel los van de handeling. b.v.
in ‘La Traviata’, soms daarin opgenomen, b.v. de Bacchanale in ‘Tannhäuser’.

[Band]
Band, Engelsche naam voor bepaalde instrumentale ensembles: Military Band,
Jazzband, e.a.

[Banjo]
Banjo, Amerikaansche negergitaar, waarvan het lichaam bestaat uit een aan
weerszijden met vel overtrokken tamboerijn. Zij wordt in hoofdzaak gebruikt in de
rhythmesectie van het Jazzorkest.

[Barcaróla]
Barcaróla, Italiaansch schipperslied, melodisch en met een wiegelende begeleiding.
De populairste is wel die uit Offenbach's ‘Les contes d'Hoffmann’, de edelste opus
57 van Chopin.

[Bard]
Bard, dichter-zanger van de Kelten (Engeland, Gallië) in den vóór-Christelijken tijd.

[Bariton]
Bariton, mannenstem tusschen tenor en bas. Men onderscheidt verschillende soorten:
dramatische of heldenbariton (Rigoletto), in Frankrijk ook Baryton Verdi genoemd;
de lyrische bariton, in Frankrijk Baryton Martin (Ramiro in ‘L'heure espagnole’ van
Ravel) en den bariton zonder meer, b.v. Escamillo in ‘Carmen’.

[Bartók, Béla]
Bartók, Béla (geb. 25 Maart
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1881). Zijn geboortedorp, Nagy Szent Miklós, vroeger Hongaarsch, is thans
Roemeensch. Zijn vader was een voortreffelijk dilettant, naast zijn ambt als directeur
van een landbouwschool, en stierf, toen de jongen acht jaar oud was. Daarom moest
de moeder het onderhoud verdienen als onderwijzeres, zoodat de familie in
verschillende plaatsen van Hongarije, Roemenië en Tsjecho-Slowakije woonde. In
1893 kwam zij in Pressburg, muzikaal de belangrijkste provinciestad van Hongarije;
hier hoorde Bartók veel kunstmuziek. Daarna ging hij studeeren op de Koninklijke
Hongaarsche Muziekacademie te Budapest, piano en compositie (1899-1903). In
dezen tijd kwam hij tot het inzicht, dat de bewerkingen van Hongaarsche muziek
door Brahms, Liszt e.a. verbasterd waren. Samen met Kodály* begon hij de Slavische
volksmuziek te bestudeeren en te verzamelen. In 1907 werd hij professor voor piano
aan de Kon. Hong. Muziekacademie, doch vijf jaar later trok hij zich uit het openbare
muziekleven terug, om zich geheel te wijden aan het componeeren en het
wetenschappelijke onderzoek der volksmuziek, waarvoor hij groote reizen maakte,
tot in Algiers. Eerst in 1917 besefte men in Hongarije zijn beteekenis, door de
opvoering van zijn ballet ‘De uit hout gesneden prins’. Tijdens de communistische
dictatuur werd hem, met Dohnányi en Kodály, de hervorming van het muziekleven
toevertrouwd. Sinds dien componeert Bartók in de zomermaanden, want in den winter
is hij op reis voor folkloristisch onderzoek en voor concerten, vaak in samenwerking
met zijn vrouw, eveneens pianiste.
Men moet Bartók's publicaties in drie groepen verdeelen. Ten eerste,
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zijn uitgaven van volksmuziek, waarvan voor den leek wel het belangrijkst is ‘Magyar
Népdalok’, in samenwerking met Kodály. Dan zijn eigen werken, waarin
folkloristische melodieën zijn aangewend, o.a. de Klavierstücke opus 20, de beide
Rhapsodieën voor viool en piano (1927, 1928), de drie Rondo's voor piano (1930).
Vergelijkt men overeenkomstige melodieën uit deze twee groepen, dan zijn o.i. die
van de tweede categorie vaak harmonisch overbelast; anderen echter meenen, dat de
harmonische spanningen verhoogd, rhythmiek en dynamiek geconcentreerd werden.
Wat de oorspronkelijke composities betreft, het heeft lang geduurd voor Bartók een
eigen stijl vond. Achtereenvolgens stond hij onder invloed van Brahms (jeugdwerk),
Liszt (Rhapsodie voor piano en orkest opus 1, 1ste orkestsuite opus 3), Richard
Strauss (o.a. 2de orkestsuite), Debussy (o.a. ‘Deux images’ voor orkest), Schönberg
(2de en 4de strijkkwartet), en Strawinski (2de pianoconcert); in zijn op de 18e eeuw
gerichte periode bezigde hij een via Strawinski* vermoderniseerden Bach-stijl (1ste
pianoconcert, piano-sonate). Volkomen oorspronkelijk, ofschoon soms gegrond op
elementen der Hongaarsche folklore, was Bartók in het ‘Allegro barbaro’ voor piano,
de ‘Tanzsuite’ voor orkest, geschreven voor het jubileum van Budapest in 1923 (zie
Kodály), het 3de en 5de strijkkwartet en zijn tot nu toe belangrijkste werk: Musik
für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936). Dit overrompelende werk
treft alleen reeds door instrumentatie en architectuur. Het strijkorkest is verdeeld in
twee groepen, die beurtelings concerteeren of samengaan. Onder het slagwerk vallen
hier niet alleen trommen, pauken, bekkens
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en xylophoon, maar ook harp en klavier. Merkwaardig het effect van glissandi op
de pauken, zoowel stijgend als dalend. De componist heeft zelf voorin de partituur
een overzicht der vormen gegeven; aan het eind van elk onderdeel staat nauwkeurig
de speeltijd, voor 3de en 4de deel zelfs een specificatie op de seconde af, die o.i.
psychologisch èn artistiek bedenkelijk is. I Andante tranquillo. Een fuga, die van het
gebruikelijke schema afwijkt, doordat de oneven inzetten achtereenvolgens een kwint
hooger, de even inzetten telkens een kwint lager inzetten; in A groot beginnend,
wordt aldus Es groot bereikt, en tevens het hoogtepunt. Dan gaat het thema in de
omkeering, d.w.z. als spiegelbeeld naar hoog en laag gerekend, denzelfden weg terug,
tot in den oorspronkelijken toonaard. Een korte coda op thema en omkeering daarvan.
Il Allegro. Dit opgewekte, concerteerende stuk staat in sonate-vorm*. In de
doorwerking verschijnt een variant van het thema uit het eerste deel, en wordt er
reeds gezinspeeld op het hoofdthema van het vierde deel. In de herhaling wijzigt
zich de tweedeelige maat van de expositie in een driedeelige. III Adagio. Bartók
noemt dit stuk ‘in brugvorm’: schema A-B-C-B-A; tusschen elk onderdeel verschijnt
telkens een fragment van het thema uit het eerste deel. IV Allegro molto. De vrije
finale geeft in het midden een diatonische variant van het chromatische fugathema
uit het eerste deel. Eduard Reeser heeft zeer juist deze meesterlijke partituur, ‘een
geniale sublimeering der Hongaarsche folkore’ genoemd.

[Bas]
Bas, lage mannenstem. Men onderscheidt verschillende soorten: Basse noble of
Basse profonde, laag en
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*3
BALLET II

Danstrio uit het ballet* ‘Apollon musagète’ van Strawinski.
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COMPONISTEN I(16e en 17e eeuw)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Orlando di Lasso (1532-1594)

Heinrich Schütz (1585-1672)
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waardig (de kardinaal in ‘La Juive’, Sarastro in ‘Die Zauberflöte’); Basse chantante,
iets hooger en soepeler (Mephisto in ‘Faust’) en de Laruette of basse bouffe (basso
buffo), lichte basstem voor komische rollen (Don Inigo in ‘L'heure Espagnole’ van
Ravel). Bas wordt ook gebruikt als afkorting van contrabas.

[Basklarinet]
Basklarinet, zie klarinet.

[Bass drum]
Bass drum, groote trom (E.).

[Bassethoorn]
Bassethoorn, een in onbruik geraakt instrument. Zij is een zeer lage klarinet, geknikt
en met een messing, trechtervormig uiteinde. Zij komt o.a. voor in het ‘Requiem’
van Mozart en in ‘Elektra’ van Strauss. Men kan haar het best vervangen door
basklarinet.

[Básso contínuo]
Básso contínuo, zie continuo.

[Básso ostináto]
Básso ostináto, een verschillende malen direct na elkaar herhaald kort basthema of
motief. Wordt een geheel stuk beheerscht door een basso ostinato dan spreekt men
van Passacaglia*, Ciacona* of Follia*.

[Bassoon]
Bassoon, fagot (E.)

[Basson]
Basson, fagot (Fr.).

[Batterle]
Batterle, slagwerk (Fr.).

[Bazuin]
Bazuin, of trombone, een koperen blaasinstrument waarvan de buis zoo gewonden
is, dat de verschillende stukken evenwijdig aan elkaar loopen, in tegenstelling met
de rond gewonden hoorn. De buis van de bazuin is echter veel langer en naar
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verhouding slanker dan die van de trompet. Er zijn twee systemen: de ventielbazuin,
waardoor men met behulp van drie ventielen* de lacunen tusschen de boventonen*
kan opvullen, en de schuifbazuin, wier buis uit twee losse U-vormige deelen bestaat,
waarvan het eene gedeeltelijk in het andere geschoven kan worden, waardoor de
rechterhand de buis zoo kan verlengen en verkorten, dat men alle chromatische tonen
kan
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produceeren. De bazuin komt voor in verschillende grootten; het meest gebruikelijk
is de tenorbazuin in Bes; hiervan kan men met behulp van een stelventiel een
basbazuin maken. Wagner heeft in zijn Ring een contrabasbazuin in Bes
voorgeschreven.
Het timbre van de bazuin is verwant aan dat van de trompet, doch lager en minder
schetterend. Haar heroïek is statiger dan die van de trompet: de bazuin is in Wagner's
Ring het leidinstrument* van Wotan. Priester (het koor ‘O Isis’ uit Mozart's
‘Zauberflöte’) en Rechter (het vonnis in Strauss' ‘Till Eulenspiegel’) worden door
haar het best getypeerd. De hemelsche liefde van het pelgrimskoor aan het slot van
de Ouverture Tannhäuser* is echter door de bazuinen een ietwat aardsche zaak. Maar
voor de strijdbaarheid van den inzet der finale van Beethoven's vijfde symphonie
worden deze keurtroepen van het koper op het beslissend moment in den strijd
geworpen. Het edelst en aangrijpendst klinkt de bazuin in het pianissimo; zij kan dan
het heilig geheim van den dood aanduiden: de kerkhofscène uit Mozart's ‘Don
Giovanni’ (II 3) en in het derde bedrijf van Tristan ‘im weiten Reich der Weltennacht’.
Als verkondiger van het laatste oordeel hoort men de bazuin onovertroffen in het
recitatief van Mahler's derde symphonie (studiepart. pag. 17). Schönberg heeft in
zijn ‘Pelléas und Melisande’ en zijn ‘Fünf Orchesterstücke’ het glissando* op de
bazuin bijna onsmakelijk gebruikt. Anders staat het met het vibrato*: in symphonie
en opera orkest is het niet ‘bon ton’, maar wie eenmaal de vibreerende bazuinsolo
heeft gehoord in de afscheidsscène (‘Vergiss mich nicht’) uit Weill's
‘Dreigroschenoper’ (Tel. A 754) weet, dat dit effect direct het
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hart raakt, mits uiterst spaarzaam gebruikt.

[Beethoven, Ludwig van]
Beethoven, Ludwig van (16 Dec. 1770-26 Maart 1827). In 1733 werd de
Zuid-Nederlander Ludwig van Beethoven, grootvader van den beroemden componist,
benoemd tot hofmusicus van den Keurvorst-Aartsbisschop van Bonn; hij bracht het
tot kapelmeester. Ook zijn zoon Johann was, als tenorzanger, in dienst van dezen
prelaat. Ludwig Sr. had bovendien een wijnhandel, zoodat zijn zoon Johann ‘sich
früh auf die Weinprobe verstand’. Een zakenman als zijn vader was Johann alles
behalve. Hij trouwde jong op het veel te lage salaris van hofmusicus met een ziekelijke
vrouw: Maria Magdalena Kewerich. Wel liet Ludwig Sr. bij zijn dood (1773) wat
geld na, doch reeds een jaar later moest Johann bij den Aartsbisschop een verzoek
om ondersteuning indienen. Maria Beethoven trachtte behoorlijk rond te komen;
ondanks haar zacht karakter weigerde zij de ‘Saufschulden’ van haar man te voldoen.
Een vriendin verklaarde, dat zij haar nooit heeft zien lachen. Kort na haar dood
schreef Beethoven in een brief: ‘Zij was mijn beste vriendin’. De dood van de moeder
bracht den ouden Beethoven geheel uit zijn evenwicht, zoodat de zoon het ontslag
van zijn vader moest aanvragen.
De jonge Ludwig was vier jaar oud, toen zijn ongewone muzikaliteit bleek. Eerst
gaf zijn vader hem les, waarbij het streng toeging; toen hij zeven was, trad hij reeds
op als pianist. Verschillende musici, die bij de Beethovens aan huis kwamen, vulden
het gebrekkig onderwijs van den vader aan; het tekort aan algemeene ontwikkeling
heeft Ludwig eerst veel later eenigszins kunnen
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inhalen. In de laatste jaren te Bonn had de jonge musicus aan Mevrouw von Ereuning,
aan wiens dochter Eleonore Beethoven les gaf, menschelijk en cultureel veel steun.
In 1779/80 leerde Beethoven veel van den musicus Tobias Pfeifer; wanneer deze
's nachts met Johann uit de herberg kwam, werd Ludwig uit bed gehaald voor zijn
ongeregelde lessen. Het meest had Beethoven in dien tijd te danken aan zijn leeraar
Christian Gottlob Neefe, keurvorstelijk hoforganist, die hem werken van Bach, Haydn
en Mozart liet studeeren: de jongen van elf jaar speelde bijna het geheele
‘Wohltemperirte Clavier’ uit het hoofd en schreef zijn eerste composities. Maar de
opdracht van zijn eerste drie pianosonaten, uit dien zelfden tijd - letterlijk
overgenomen door Romain Rolland in het eerste deel van ‘Jean Christophe’ - zal
wel door den vader zijn opgesteld. Op zijn twaalfde jaar nam Beethoven reeds Neefe's
werk als organist en theaterkapelmeester waar. De keurvorst besefte spoedig wat hij
in Beethoven bezat. Vooral graaf Waldstein (aan wien de sonate opus 53 werd
opgedragen) heeft den jongen musicus toen op allerlei wijzen geholpen. Wie
Beethoven in 1787 in staat stelde te Weenen bij Mozart les te nemen is echter niet
bekend. De historische ontmoeting tusschen deze beide grootmeesters der muziek
was in hoofdzaak van belang om het prophetisch oordeel van Mozart: ‘Op hem moet
ge letten, hij zal eenmaal in de wereld over zich doen spreken.’ Het onderwijs bij
Mozart duurde kort: Beethoven moest naar Bonn terug, daar zijn moeder ernstig ziek
was; spoedig daarop stierf zij (1787). Jarenlang heeft Beethoven jegens zijn beide
broers haar taak overgenomen. Zijn verdiensten als hof-
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organist en altist van het Nationaal-theater en de honoraria van zijn lessen dienden
in hoofdzaak voor het onderhoud van het gezin.
In 1792 reisde Beethoven voor de tweede maal naar Weenen (een maand later
stierf zijn vader), dit keer zonder twijfel op kosten van den Keurvorst, om bij Haydn
in de leer te gaan, daar Mozart juist gestorven was. Beethoven merkte, dat hij bij
Haydn weinig opschoot en nam daarom in het geheim bovendien les van den
componist Johann Schenk; deze haalde uit Beethoven's werk fouten, die Haydn uit
onachtzaamheid over het hoofd had gezien. Hieruit zou blijken, dat Haydn toen niet
de beteekenis van zijn leerling heeft begrepen. De fluitist Drouet heeft echter een
gesprek tusschen Haydn en Beethoven overgeleverd, dat in elk geval een goeden
kijk op den laatste geeft: ‘Haydn: Ge hebt zeer veel talent, ge zult nog meer, ge zult
nog verbazend veel talent verwerven. Uw fantasie is een onuitputtelijke bron van
gedachten, maar.... wilt ge, dat ik eerlijk met U spreek? - Zeker, antwoordde
Beethoven, want ik ben hier om Uw meening te hooren. - Nu goed, zei Haydn, gij
zult meer tot stand brengen, dan men tot nu toe deed, gedachten hebben, die nog
niemand had, gij zult nooit (en daarin hebt ge gelijk) een mooie gedachte aan een
tyranniek voorschrift opofferen, maar Uw grillen zullen de voorschriften terzijde
schuiven; want gij maakt op mij den indruk van een man, die verschillende hoofden,
verschillende harten, verschillende zielen bezit en .... maar ik vrees U boos te maken.
- U zult mij boos maken, zei Beethoven, wanneer U niet doorgaat. - Goed, antwoordde
Haydn, indien gij het wilt, ga ik door en zeg, dat volgens
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mijn meening steeds iets ongewoons, om niet te zeggen verwrongens, in Uw werken
zal zijn: men zal daarin mooie dingen vinden, zelfs bewonderenswaardige plaatsen,
maar hier en daar iets zonderlings en sombers, omdat u zelf een weinig somber en
zonderling bent, en de stijl van den musicus steeds is als de mensch zelf.’ Daar Haydn
in 1794 naar Engeland ging, nam Beethoven les in contrapunt bij Albrechtsberger,
toen de beroemdste theorieleeraar van Weenen, en bij den hofkapelmeester Salieri
in ‘vrijen stijl’.
Door de aanbevelingsbrieven van graaf Waldstein verkeerde Beethoven in Weenen
met verschillende adellijke muziekminnende families, o.a. Lobkowitz, Erdödy,
Kinsky, van Swieten; in hun salons trad hij geregeld op als pianist. Aanvankelijk
woonde hij bij vorst Karl Lichnowski, die hem steeds weer aanraadde, als kunstenaar
zijn eigen weg te gaan; na eenigen tijd verliet hij diens huis, omdat hij zich niet kon
schikken in een geregelde dagverdeeling. Met zijn Weensche collega's was Beethoven
minder goed: in een brief beklaagde hij zich over hun ‘doodsvijandschap’. Hij was
echter goed bevriend met den violist Schuppanzigh, door wien hij met de techniek
van het strijkkwartet vertrouwd raakte, met den zanger Vogl, propagandist van
Schubert's liederen, en den muziekhistoricus Kiesewetter. Zeer intiem ging hij den
eersten tijd te Weenen om met den jongen theoloog Karl Amenda, een voortreffelijk
amateur violist. Over Schindler zoo dadelijk. Vrienden waren voor Beethoven
onontbeerlijk, al had hij door zijn opvliegend karakter vaak oneenigbeid met hen.
Karakteristiek voor deze verhoudingen is een fragment uit een brief aan zijn
jeugdvriend Wegeler:
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,Lieve, beste vriend! In welk een afschuwelijk licht heb je me voor mijzelf geplaatst!
O, ik erken, dat ik je vriendschap niet verdien, je bent zoo edel, zoo goed van
vertrouwen, en het is de eerste keer, dat ik mij niet naast je mag plaatsen. Ik ben ver
onder je gevallen; ach, ik heb mijn besten, edelsten vriend acht weken lang verdriet
aangedaan. Je gelooft, dat ik minder goed in mijn gevoelens ben dan vroeger, den
hemel zij dank, neen I - Het was geen opzettelijke, berekenende boosheid van mij,
die mij zoo jegens je liet handelen, het was mijn onvergeeflijke lichtzinnigheid, die
mij de kwestie niet liet zien, zooals zij werkelijk was. - O, hoe schaam ik mij voor
je en voor mijzelf - bijna waag ik het niet meer, je weer om vriendschap te vragen.
(....) Lieve, beste vriend, waag het nog eenmaal, je weer geheel in de armen van je
Beethoven te werpen; reken op de goede eigenschappen, die je vroeger in hem
gevonden hebt. Ik sta je borg, dat de nieuwe tempel der heilige vriendschap, dien je
zult oprichten, bestendig zal zijn, eeuwig zal staan, geen toeval, geen storm zal hem
tot in zijn grondvesten kunnen doen schudden - bestendig - eeuwig onze vriendschap!’
In Jan. 1794 ontmoette Beethoven te Weenen den keurvorst van Bonn. Voor het
eerste kwartaal van dat jaar ontving hij nog zijn salaris; het was echter de laatste
uitkeering: hij bleef in diens dienst ‘zonder loon, tot hij opgeroepen werd’. Daar deze
oproep uitbleef, keerde Beethoven niet meer naar Bonn terug; hij vermoedde toen
nog niet, dat hij zijn verdere leven in Weenen zou wonen. Den 29sten Maart 1795
debuteerde Beethoven hier als pianist, o.a. met zijn eerste pianoconcert. Kort daarop
kwamen zijn eerste composities uit, de piano-
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trio's opus I, die dadelijk door inteekeningen goed verkocht werden. De critiek stond
er over het algemeen vreemd tegenover. In de Leipziger Allgemeine Musikalische
Zeitung stond b.v.: ‘Het is onloochenbaar, dat de heer van Beethoven een eigen weg
gaat, maar wat is dat voor een bizarre, moeitevolle weg? Geleerd, geleerd en steeds
weer geleerd en geen natuur, geen gezang! Ja, wanneer men het precies bekijkt, dan
is het slechts geleerdheid zonder goede methode; een stroefheid, waarvoor men
weinig belangstelling voelt; een zoeken naar ongewone modulaties, een walging van
gewone verbindingen een opstapelen van moeilijkheid na moeilijkheid, zoodat men
alle geduld en vreugde verliest.’ Beethoven liet zich hierdoor niet afschrikken; hij
achtte den tijd gekomen zelfstandig verder te werken. Toch meende hij nog steeds
weer naar Bonn terug te zullen gaan. Aan den uitgever Simrock schreef hij: ‘Zijn
Uw dochters reeds groot? voedt een van hen als mijn bruid op, want wanneer ik
ongetrouwd in Bonn moet leven, blijf ik er zeker niet lang’. Dit nam niet weg, dat
zijn vriend Wegeler over hem uit de school klapte: ‘In Weenen had Beethoven,
tenminste zoolang ik daar leefde, steeds liefdesavonturen; hij maakte er veroveringen,
die voor menigen Adonis zoo niet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk zouden zijn
geweest. Ik moet nog opmerken, dat zoover mij bekend al zijn geliefden van hoogen
stand waren.’ Uit allerlei opdrachten blijkt, dat deze vrouwen Beethoven tot tal van
werken inspireerden. Toch schaamde hij zich niet voor zijn afkomst; zoo liet hij zijn
beide broers naar Weenen komen, waar hij hen op allerlei wijzen voorthielp. In dezen
tijd deed Beethoven groote concertreizen, o.a. naar Praag,
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Berlijn (waar hij voor den koning van Pruisen speelde, die hem vergeefs voor zijn
hof trachtte te winnen) en Leipzig. Bij deze en andere gelegenheden toonde hij zijn
groot talent in het fantaseeren, vaak wedijverend met andere beroemde kunstenaars.
In 1796 bemerkte Beethoven de eerste symptomen van doofheid. Misschien is deze
veroorzaakt door een val, waarbij hij een zenuw in zijn oor scheurde. Dat in dit jaar
de ziekte begon, weten wij uit het zoogenaamde Heiligenstädter Testament van 1802,
een der merkwaardigste zelfportretten uit de geschiedenis der menschheid, dat hier
gedeeltelijk volgt. ‘O, gij menschen, die mij voor somber, knorrig of misanthropisch
houdt, of zoo noemt, hoe doet gij mij onrecht. Gij kent de geheime oorzaak niet, van
wat u zoo toeschijnt. Mijn hart en gemoed waren van kinds af tot zachtheid en
welwillendheid gestemd; zelfs tot het doen van groote dingen was ik steeds geneigd,
maar bedenkt slechts, dat ik sedert zes jaar in een heilloozen toestand vervallen ben,
die door onverstandige geneesheeren is verergerd. Het eene jaar na het andere werd
mijn hoop op beterschap teleurgesteld en tenslotte werd ik gedwongen tot het
vooruitzicht op een blijvende kwaal (waarvan de genezing misschien jaren duren zal
of zelfs onmogelijk is). Geboren met een vurig, levendig temperament, zelfs
ontvankelijk voor de genietingen van de samenleving, moest ik mij al vroeg
afzonderen, eenzaam mijn leven slijten. Indien ik mij nu en dan over dit alles wilde
heenzetten, o, hoe ruw werd ik dan door de dubbel treurige ervaring van mijn slecht
gehoor teruggestooten, en toch was het mij nog niet mogelijk tot de menschen te
zeggen: spreekt harder, schreeuwt, want ik ben doof.
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Ach, hoe zou het mogelijk zijn, dat ik de zwakheid van een zintuig bekende, dat bij
mij volkomener moest zijn dan bij anderen, een zintuig, dat ik eens zeer volkomen
had, zoo volkomen als weinigen van mijn beroep zeker hebben of gehad hebben. O, ik kan het niet. Vergeeft het mij daarom, wanneer gij mij U ziet ontwijken, terwijl
ik gaarne te midden van U vertoefde. Dubbel pijn doet mij mijn ongeluk, omdat ik
daardoor verkeerd begrepen moet worden. Voor mij zijn ontspanning door den
omgang met menschen, ernstige gesprekken en wederzijdsche ontboezemingen niet
weggelegd. Zelden, haast alleen wanneer de uiterste noodzakelijkheid het eischt,
mag ik mij met anderen inlaten. Als een banneling moet ik leven; ben ik in de
nabijheid van menschen, dan overvalt mij een hevige angst, omdat ik vrees gevaar
te loopen mijn toestand te laten merken.’ Beethoven heeft zijn doofheid langen tijd
geheim kunnen houden: eerst in 1808 eindigde hij zijn pianistische loopbaan. In 1819
kon hij zoo goed als niets meer hooren; conversatie met anderen was toen alleen nog
schriftelijk mogelijk. Tal van boekjes met gesprekken tusschen Beethoven en zijn
bezoekers zijn bewaard gebleven; zij leverden belangrijk biographisch materiaal.
Vijf en dertig jaar lang woonde Beethoven in Weenen; 's zomers verbleef hij echter
vaak op het land. Al dien tijd leefde hij geheel onafhankelijk: voor zijn composities
wist hij goede prijzen te bedingen, sedert 1800 ontving hij van vorst Lichnowsky
een jaargeld van ƒ 600 en toen in 1808 Jerôme Bonaparte hem als opvolger van
Reichardt naar Kassel verzocht te komen, verbonden Aartshertog Rudolf, vorst
Lobkowitz en vorst
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Kinsky zich en garandeerden hem een jaarlijksche toelage van ƒ 4000.- om hem voor
Weenen te behouden; maar deze toelage verminderde aanmerkelijk door de
valuta-regeling van 1811. Hij leefde echter zeer sober, zoodat zijn nalatenschap bijna
ƒ 10.000.- bedroeg.
In het jaar 1800 gaf Beethoven les aan een zeventienjarig ‘betooverend’ meisje,
Giulietta Guicciardi; door haar geloofde hij voor het eerst dat ‘trouwen gelukkig zou
kunnen maken’, doch de ouders van het meisje weigerden hun toestemming. In een
der conversatieboekjes uit het jaar 1823 staat een gesprek tusschen Beethoven en
Schindler, dat over haar ging: Beethoven ‘Arrivée à Vienne, elle cherchait moi
pleurant mais je la méprisais’; Schindler ‘Hercules op den tweesprong!’; Beethoven
‘Wanneer ik mijn levenskracht aan zulk een leven gegeven had, wat was er dan voor
het edele, het betere gebleven?’ Hoe diep Beethoven aanvankelijk voor haar voelde
hoort men uit de Mondscheinsonate, die aan haar werd opgedragen. In de jaren
1809-1810 overwoog Beethoven nogmaals te trouwen; zooals uit een reeks van
brieven blijkt; dit keer golden zijn gevoelens Therese Malfatti, doch weer werd hij
afgewezen: ‘Voor jou, arme Beethoven, bestaat er geen geluk, dat van buiten af komt;
je moet je alles in jezelf scheppen, slechts in de ideëele wereld vind je vrienden.’ In
hetzelfde jaar maakte hij kennis met Bettina Brentano, bekend door haar ‘Goethe's
briefwisselingen met een kind’, waarin verschillende uitspraken staan over Beethoven,
die echter niet geheel betrouwbaar zijn gebleken. Door Bettina hield Beethoven zich
weer meer bezig met het werk van Goethe. In hetzelfde jaar componeerde hij de
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Egmont-ouverture, weliswaar op bestelling, maar: ‘Ik heb haar alleen uit liefde voor
den dichter geschreven en om dit te toonen er niets voor van de tooneeldirectie
aangenomen.’
Twee jaar later leerde Beethoven tijdens een kuur in Teplitz Goethe persoonlijk
kennen; de dichter schreef zijn meening over den musicus aan zijn vrouw: ‘Een
geconcentreerder, energieker en inniger kunstenaar heb ik nog niet gezien. Ik begrijp
heel goed, hoe wonderlijk hij tegenover de wereld moet staan.’ Aan Zelter berichtte
Goethe: ‘Zijn talent heeft mij verbaasd doen staan; hij is echter een totaal
onbeheerschte persoonlijkheid, die weliswaar niet ongelijk heeft, dat hij de wereld
verfoeilijk vindt, maar haar daardoor noch voor zichzelf, noch voor anderen
genietbaarder maakt.’ Beethoven had op hem aan te merken: ‘Goethe heeft meer
behagen in de hoflucht, dan een dichter betaamt.’ Men vermoedt, dat ook in Teplitz
de driedeelige brief ‘An die unsterblich Geliebte’ werd geschreven, die na Beethoven's
dood in een geheime lade gevonden is; voor wie zij bedoeld was, heeft men nog
steeds niet met zekerheid vast kunnen stellen. Wel weten wij, dat Beethoven in dezen
tijd wanhopig gehouden heeft van Gravin Therese von Brunswik en dat het groote
standsverschil tusschen beiden een huwelijk onmogelijk maakte.
In 1815 werd Beethoven voogd over zijn neef Karl; het kleinzielig getwist met
diens moeder en het wangedrag van den jongen hebben Beethoven veel verdriet
gedaan. Terecht kon hij toen in zijn dagboek schrijven: ‘Wie tranen wil oogsten,
moet liefde zaaien’. Terwille van zijn neef richtte Beethoven in 1818 voor het eerst
een eigen huishouding in, wat hem allerlei banale zorgen bracht.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

65
In dezen tijd van ergernissen en onverkwikkelijke onderhandelingen met uitgevers
schreef hij zijn Missa solemnis*. Hoe geïrriteerd Beethoven toen was, blijkt uit een
briefje aan een kopiïst: ‘Met zulk een vlegel, die iemand besteelt, moet men nog
complimenten maken, inplaats daarvan trekt men hem aan zijn ezelsooren.
Schrijf-knoeier! Domme kerel! Verbeter Uw door onwetendheid, overmoedigheid,
eigendunk en domheid gemaakte fouten, dat past beter, dan mij terecht te wijzen,
want dat is alsof het zwijn Minerva zou willen onderrichten. Beethoven. Domme
kerel, ingebeelde, ezelachtige kerel!’ Zelfs met zijn vriend Anton Schindler (‘geheim
secretaris zonder salaris’), die de laatste twaalf jaar van Beethoven's leven diens
vertrouweling was en, zooals uit de conversatieboekjes blijkt, door Beethoven vaak
onheusch en onrechtvaardig behandeld werd, kwam het tot een breuk.
Het werd gelukkig echter weer bijgelegd, want aan Schindler danken wij de meeste
gegevens over Beethoven's laatste twaalf levensjaren. Een poging tot zelfmoord van
Karl en een zware ziekte van Beethoven (zie de bespreking van het strijkkwartet
opus 132) waren de voornaamste feiten uit dezen tijd, waarin de laatste kwartetten
ontstonden. Geheel gezond werd Beethoven echter niet meer; een waterkuur in
Gneixendorf bracht niet veel verbetering. Beethoven's krachtig gestel worstelde
echter nog lang tegen zijn ongeneselijke leverziekte; een zware longontsteking
verslechterde plotseling zijn gezondheid. De volledige uitgave van Händel's werken
schonk hem nog veel geluk en liet hem bekennen: ‘Van hem kan ik nog leeren’. Vlak
voor zijn dood maakte Beet-
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hoven kennis met Schubert en diens composities, over wien hij verklaarde: ‘Waarlijk,
in Schubert woont een goddelijke vonk.’ Den zestienden Maart 1827 werd Beethoven
door de doktoren opgegeven; toen men hem dit voorzichtig op den vierentwintigsten
mededeelde, liet hij een priester roepen, die hem de Sacramenten der stervenden
toediende, waarop Beethoven tot den geestelijke sprak: ‘Ik dank U! Gij hebt mij
troost gebracht!’ De doodsstrijd duurde tot den zes en twintigsten Maart; tijdens een
hevig onweer sloot hij voor het laatst zijn oogen. Op het kerkhof werd door een
tooneelspeler de herdenkingsrede voorgedragen, die Grillparzer had geschreven; bij
de begrafenis-plechtigheden voerde men o.a. het Requiem van Mozart uit.

Concerten
Het meeningsverschil over de vraag, welk concert van Beethoven aan de spits staat,
voert o.a. als argument aan, dat de viool tegenover het orkest minder haar
zelfstandigheid kan bewaren, dan de piano. Voor ons vormt dit strijkinstrument met
het orkest een fraaier eenheid, dan de vleugel, zoowel door timbre als door stemming.
Vioolconcert in D groot opus 61 (1806). I Na vier zachte paukeslagen op den centralen
toon D van het 1ste deel zet de hobo het vredige hoofdthema in, begeleid door de
overige houtblazers. Wij zijn dan ingesteld op de toonsoort D groot, maar nu
intoneeren de violen die wonderlijke dis, welke bovendien zoo eigenaardig oplost
naar een cis, een verrassing die nog herhaaldelijk terugkeert. In wat nu volgt worden
gewone toonladders of gedeelten daarvan en dito drieklanken door den tooverstaf
van het rhythme tot wonderen van melodische schoonheid. Eerst dan
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heft de solist aan, in een snellen climax stijgend naar een kort triolenthema, dat bijna
dadelijk weer verzinkt, nogmaals omhoog stuwt, en dan in een zachte, gedragen wijs
zingt van onuitsprekelijke teederheid en gelukzaligheid. Het geheele stuk door worden
eenvoudige middelen, in een overgeleverd vormschema, tot ondoorgrondelijke dragers
van hoogste en zuiverste schoonheid, wier zeldzaam geheim wel nooit ontraadseld
zal worden. Misschien nog wonderlijker is, dat in dit moeilijk te spelen stuk een sfeer
van eenzaamheid en wijze rust den boventoon heeft. Hier is het virtuoze volkomen
vergeestelijkt. II Gedempte violen beginnen plechtig en weemoedig het Larghetto.
Als hoorn en klarinet, later ook de fagot, elk voor zich hun aandeel in deze melodie
opeischen, omspeelt de viool haar met hooge, gebroken accoorden. Welk mysterie
vult deze simpele arabesken met verheven overpeinzingen? Eerst in het korte
middendeel neemt de solist de melodische leiding. Dan duiden de strijkers tokkelend
de wijs van het begin aan, die echter overheerscht wordt door een tegenmelodie in
de soloviool. Als uit de verte klinkt het signaal der hoorns, ontleend aan de leidende
melodie van het stuk, omrankt door den enkeling. De wereld lijkt te versterven, doch
plotseling wordt het signaal weerbare werkelijkheid, en na een cadens zet zonder
overgang het vroolijke Rondo in. Deze reidans wordt vlak na de cadens onderbroken:
bij een triller van den solist vervormen de celli den aanhef van het thema tot een
geheimzinnig verhaal, dat dra weer schalks uitbarst in de blijde sfeer derfinale. Tegen
het einde weer een verrassing: het stuk lijkt te versterven, maar wordt forsch afgesloten
(H.M.V. DB 2927/32).
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De tijdsvolgorde der pianoconcerten is verwarrend, want het als tweede pianoconcert
(1795, gewijzigd in 1798) bekende werk werd geschreven vóór het zgn. eerste
pianoconcert (1798). Het zgn. tweede pianoconcert in Bes groot opus 19 is de
Asschepoester van het vijftal, misschien om den invloed van Mozart, die vooral in
het eerste deel nog merkbaar is. De echte stijl van Beethoven heerscht in het plechtige
Adagio en in het komische Rondo, met het grappig verwerkte koekoeksmotief
(H.M.V. 2573/76). Geliefder is het eerste pianoconcert (z.b.) in C groot opus 15.
Ook hier is het langzame middeldeel, het Largo, het hoogtepunt en blijkt Beethoven
in het Rondo een onverbeterlijke grappenmaker, doch een tikje uitbundiger dan in
de finale van het 2de concert. (H.M.V. DB 1690/94). Met het derde pianoconcert in
c klein opus 37 (1800) wijzigde Beethoven voor zichzelf de artistieke beteekenis van
het concert: het meer of minder virtuoze speelstuk is tot een persoonlijke biecht
geworden, gelijk Mozart* al in K.V. 466 en 491 had gedaan. K.V. 491 was het
lievelingsconcert van Beethoven; den invloed ervan bespeurt men vooral in de coda's
van I en III uit het derde pianoconcert. I Heeft de Atlas-stemming, die de rijpe
Beethoven vaker aan den toonaard c klein gaf (vergelijk pianosonate opus 111). Het
verstilde Largo heeft in het middendeel, met het duet voor fluit en fagot, zelfs een
pastoraal karakter. Teekenend voor de bovengenoemde wijziging is het voorschrift
bij de uitgeschreven cadens: con gran espressione. Het geestige Rondo krijgt in het
midden een nieuw thema voor klarinet, waarna het refrein als fugato wordt behandeld,
gevolgd door een gedurfde modulatie naar E groot, den toonaard van het Largo.
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De coda herinnert aan het concert K.V. 491 van Mozart* (H.M.V. DB 1940/44).
In het vierde pianoconcert (G groot opus 58) werd op volmaakte wijze voltooid,
wat in het derde aangeboord was; voor de kenners is dit werk het hoogtepunt van de
pianoconcerten. I Als novum in de nieuwere litteratuur zet de solist dadelijk in, zonder
begeleiding. Hij speelt echter alleen den aanhef in G groot; het orkest vervolgt pp in
B groot. Het merkwaardige thema is van een milde vastberadenheid, die de groote
evolutie van Beethoven's geest teekent, vergeleken bij het vorige concert. Doorgaand
op de beide eerste maten verandert de stemming, tot de violen een plechtigen
priestermarsch aanheffen, die overgenomen wordt door hobo en fluit, en zegevierend
afgesloten door de strijkers; de tweede helft van deze slotmelodie lijkt veel op het
hoofdthema van het vioolconcert. Het tweede thema, eveneens marschachtig, treedt
op na een toonladder-passage in de piano. De verwerking van deze gegevens is vooral
aan het orkest toevertrouwd, terwijl de piano meerendeels omspeelt. Doch steeds
ligt er een poëtisch waas over deze meesterlijke verwerking. Van de prachtige details
noemen wij nog slechts den climax na den triller op gis, gebouwd op de eerste maten
van het hoofdthema in de celli, die naar de reprise voert. II Het Andante con moto,
vrij van vorm, is een dialoog tusschen het orkest, met streng rhythmische unisoni,
en de piano, die bijna voortdurend met Verschiebung* speelt, waardoor het droomerig
karakter der antwoorden dubbel uitkomt. De zinnen van het orkest worden steeds
korter, de solist neemt meer en meer de geestelijke leiding. Het hoogst
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dichterlijke stuk lijkt te eindigen met een vraag, doch bijna onmiddellijk volgt de
finale. III Deze vermengt het Rondo met den sonate-vorm. Het refrein, dat dadelijk
inzet en eenige malen gevarieerd wordt, is een marschthema in den veredelden trant
van Rossini, het tweede thema, boven de orgelpunt der celli, geeft oogenblikken van
bezinning aan deze sfeer van overwinning (H.M.V. DB 1886/89).
Het vijfde pianoconcert heeft bij het groote publiek de voorkeur om zijn
tegenstellingen van heroïek en verstilling. I Het marschachtig thema van het eerste
deel, hoe prachtig op zichzelf ook, mist o.i. echter het priesterschap van het eerste
deel van het vierde pianoconcert. Ongewoon is reeds het begin: na een
fortissimo-accoord van het volle orkest improviseerende passages van den solist, die
uitloopen op een kleine espressivo melodie. Dit herhaalt zich nog tweemaal en eerst
dan hoort men in de violen het grootsche eerste thema. Opvallend is daarvan, dat de
eerste noot getokkeld wordt, het vervolg, met de karakteristieke triolenfiguur, echter
gestreken. De klarinet geeft er de teedere echo van en nu gaat het orkest hierop door.
Dan komt een verstilde episode in es klein, met een eigenaardige rhythmische wrijving
tusschen de beide violengroepen eenerzijds en altviolen plus celli anderzijds. Dadelijk
wordt zij herhaald door de hoorns, nu echter in Es groot en met naslaande pauken.
Ondanks den toonaard is dit een versie van het tweede thema, dat later, in de herhaling
van de expositie volgens het gebruik in Bes groot optreedt. Na de episode in Es klein
en groot gaat Beethoven door op het eerste thema. Van de belangrijke neventhema's
noemen wij dat
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in de houtblazers, ingezet door de hobo en overgenomen door de fluit, veel gelijkend
op het tweede thema uit het eerste deel der negende symphonie, en de prachtige
melodie der violen tegen een variant van het eerste thema in celli en contrabassen,
met een fanfare-achtige afsluiting. Onvergetelijk is de onaardsche sfeer van de variant
in b klein op het tweede thema, een ‘leggieremente’ voor de piano, waarbij de
rechterhand de melodie tot triolen uitbreidt, terwijl in de linkerhand het rhythme
optreedt, waarmee de pauken de episode in Es groot begeleidden. Eerst na een
prachtige variatie erop in Ces groot treedt het tweede thema in den gebruikelijken
toonaard op (hier dus Bes groot). Ook deze lezing van de melodie in de reprise, daar
in de hoofdtoonsoort, wijst erop, dat zij als het eigenlijke tweede thema is te
beschouwen. De doorwerking bereikt haar hoogtepunt in den fanfare-achtigen dialoog
tusschen het orkest en den solist, en de elkander kruisende octavengangen. De cadens
is hier niet aan den speler overgelaten, maar door Beethoven organisch in de coda
verweven. II Volgens zijn leerling Czerny moet Beethoven bij het Adagio aan de
vrome gezangen van pelgrims gedacht hebben. Dit geldt vooral voor de plechtige
melodie der violen con sordino. Het begin van de piano-partij doet denken aan het
Benedictus uit de Missa solemnis. Waar de solist het hoofdthema overneemt, maakt
hij enkele varianten. Dan komt deze melodie in haar oorspronkelijken staat voor
fluit, met naslaande accoorden der strijkers en omspelingen voor de piano. Uit deze
omspelingen groeit een mijmerend slot, dat echter de verstilde voordracht van het
thema voor het slot-Rondo blijkt. III De finale wordt
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zonder onderbreken door den solist geopend boven een orgelpunt der hoorns. Het
uitgelaten thema bestaat uit twee verwante, maar toch duidelijk te onderscheiden
deelen, elk van acht maten. Het eerste onderdeel, gevormd door twee gelijke stukken,
treft door de weerbarstige rhythmiek, het tweede herinnert aan de hoofdgedachte uit
het 1e deel der 7de symphonie, waarmee het geheele stuk trouwens verwantschap
van sfeer vertoont (H.M.V. DB 1685/89).
Tripelconcert in C groot opus 56 (1806). De oorspronkelijke titel ervan is: ‘Grand
concerto pour Pianoforte, Violon et Violoncelle’; het is in zekeren zin een concerto
grosso*. Dit voor zijn tijd merkwaardige werk doet nogal heterogeen aan van artistieke
hoedanigheid. Naast zeer oorspronkelijke episoden, waaronder het geheele Largo,
staan minder gelukte. FIDELIO. Zijn leven lang heeft Beethoven plannen gehad voor
het schrijven van een opera; dat het bij een enkele bleef is er in hoofdzaak aan te
wijten, dat het lot hem geen tekstboeken in handen speelde, die hem voldeden. Deze
opera van Beethoven is de oorzaak van veel zorg en arbeid geworden: nadat ‘Leonore’
in den herfst van 1805 bij de eerste uitvoering een fiasco werd, heeft Beethoven het
stuk nog twee keer omgewerkt. Het hoofdbezwaar van het publiek was de lengte. In
de eerste lezing had dit stuk drie bedrijven, in de volgende werden deze samengeperst
tot twee. De opera kreeg toen een anderen naam en heette voortaan ‘Fidelio’. De
verschillende instrumentale inleidingen voor deze opera vindt men besproken onder
Beethoven's ouverturen. Het libretto is een vrije Duitsche vertaling van een Franschen
tekst door Bouilly, die reeds eerder gecompo-
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neerd was door Gaveaux (1798), Mayr en Paër (beide 1805).
(De edelman Florestan wordt reeds jaren gevangen gehouden op het kasteel van
Pizarro, gouverneur van een Staatsgevangenis. Pizarro deed dit onrechtmatig, omdat
Florestan hem herhaaldelijk dwarsboomde in zijn schurkachtige streken. Iedereen
gelooft, dat Florestan dood is, behalve zijn vrouw Leonore, die een vaag vermoeden
heeft van de waarheid. Zij verkleedt zich daarom als man, noemt zich Fidelio en
wordt knecht bij den cipier van de Staatsgevangenis, den ouden Rocco. Dit alles
speelt zich af voor de handeling van de opera begint).
I. Marzelline, de eenige dochter van Rocco, is op het plein van de gevangenis
bezig; de jonge portier Jaquino doet een schuchtere poging tot een huwelijksaanzoek,
waarop zij niet ingaat, daar zij van Fidelio houdt. In de aria ‘O wär ich schon mit dir
vereint’ denkt zij zich het geluk met hem in. Ook Rocco heeft sympathie voor zijn
nieuwen knecht; hoewel hij niets van hem afweet, stelt hij voor, dat de jongelui zullen
trouwen, zoodra de gouverneur de gevangenis geïnspecteerd heeft. Rocco polst
Fidelio over diens omstandigheden: ‘Hat man nicht auch Gold beineben, kann man
nicht ganz glücklich sein.’ Leonore gaat voorloopig in op het voorstel van Rocco
om nog meer diens vertrouwen te winnen en in het terzet ‘Gut, Söhnchen, gut’ spint
ieder van de drie voor zichzelf door over de mogelijkheden, die de verloving voor
hen brengt. Een marsch kondigt de komst van den gouverneur aan. Rocco geeft zijn
chef de ingekomen brieven, waaronder een met de waarschuwing, dat de minister
Fernando den volgenden dag de gevangenis komt inspecteeren, daar
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hij gehoord heeft van Pizarro's willekeur. De gouverneur neemt het besluit, zijn
wraak op Florestan dadelijk te voltrekken: ‘Ha! welch ein Augenblick, die Rache
werd ich kühlen!’. Pizarro beveelt, dat een trompetter op den toren gaat uitkijken om
bij het naderen van den minister een signaal te blazen. De gouverneur roept Rocco:
samen zullen zij Florestan dooden (duet ‘Jetzt Alter hat es Eile’). Leonore heeft hun
gesprek afgeluisterd en is wanhopig: ‘Abscheulicher! wo eilst du hin?’. Zij besluit
alles te doen om haar man te redden en verzoekt Rocco, de gevangenen op het plein
van het mooie weer te laten genieten; de cipierstaat dit toe voor de licht gestraften
(eerste koor van de gevangenen: ‘O welche Lust!’). Rocco komt terug van den
gouverneur. Hij heeft zich wel bereid verklaard met hulp van Fidelio Florestan te
begraven, maar geweigerd hem te dooden; Pizarro zelf zal de bloedschuld op zich
nemen. Marzelline waarschuwt haar vader, dat de gouverneur woedend is over het
ongeoorloofd luchten van de gevangenen en kort daarop raast Pizarro zelf hierover
tegen Rocco. IJlings worden de gevangenen weer naar hun cellen gebracht (tweede
koor van de gevangenen: ‘Leb wohl, du warmes Sonnenlicht’).
II. 1. In een donkeren kerker ligt de haast verhongerde Florestan aan een steen
geketend. Ondanks zijn lijden vertrouwt hij op God; weemoedig troost hij zichzelf,
dat hij het slachtoffer werd van zijn plicht: ‘In des Lebens Frühlingstagen'de beroemde
aria, wier melodie ook in de Leonore-ouverturen voorkomt. Half verdwaasd heeft
hij een visioen, dat zijn vrouw Leonore hem bevrijd in den hemel voert. De volgende
scène was een novum in de geschiedenis van de
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opera: een melodrama*. Terwijl Rocco en Leonore het graf delven, spiedt de vrouw
rond; zij herkent Florestan en lescht zijn dorst. De gevangene dankt ontroerd zijn
weldoener, dien hij nog steeds niet herkent (terzet: ‘Euch werde Lohn in bessern
Welten’) en ondanks het verzet van Rocco geeft Leonore haar man ook brood.
Wanneer het graf gereed is, roept Rocco den gouverneur. Pizarro trekt zijn dolk
(kwartet ‘Er sterbe!’) en maakt zich bekend. Hij wil Florestan doorsteken, Leonore
tracht haar man te redden en na een worsteling dreigt de razende vrouw den
gouverneur met een pistool. Op dit dramatisch oogenblik klinkt van den toren het
trompetgeschal, dat de minister nadert (zie ook de Leonore-ouverturen). Leonore en
Florestan juichen ‘Es schlägt der Rache Stunde’, Pizarro en Rocco beseffen dat zij
het spel verloren hebben en vluchten. De gelieven geven zich over aan hun geluk
(duet: ‘O namenlose Freude!’). II 2. Op het slotplein begroeten de soldaten en de
gevangenen den minister (koor ‘Heil sei dem Tag’). Fernando geeft de gevangenen
hun vrijheid terug, Rocco moet Florestan van zijn ketenen ontdoen en Pizarro wordt
gearresteerd. Het volk jubelt over Leonore's trouw en moed, waardoor zij Florestan
redde (koor ‘Wer ein holdes Weib errungen’).
MISSA SOLEMNIS. ‘Uit het hart - moge het weer tot de harten gaan’, ziehier het
simpele motto dat Beethoven zijn ‘Missa solemnis’ meegaf. Inderdaad, het was geen
phrase van den componist, dat het werk hem uit het hart kwam; men leze slechts,
wat zijn vriend Schindler schreef over het ontstaan van het werk. ‘Tegen het eind
van Augustus kwam ik, begeleid door den musicus Johann Horzalka, aan in 's meesters
woning te Mödling.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

76
Het was 's middags vier uur. Dadelijk bij ons binnentreden hoorden wij, dat
Beethoven's beide dienstboden weg waren gegaan, en dat er midden in den nacht
een scène was geweest. In een der woonkamers, welke afgesloten was, hoorden wij
den meester stukken uit de fuga van het “Credo” zingen, brullen, stampen. Nadat
wij reeds lang naar deze huiveringwekkende scène hadden geluisterd en juist weg
wilden gaan, ging de deur open en stond Beethoven voor ons, met een verwrongen
gezicht, dat werkelijk beangstigend was. Hij zag er uit, of hij juist een strijd op leven
en dood met de heele horde contra-puntisten - zijn eeuwige tegenstanders - had
doorstaan. De eerste woorden, die hij sprak, klonken wat verlegen, als voelde hij
zich door ons afluisteren onaangenaam verrast. Reeds spoedig begon hij te praten
over wat er dien dag gebeurd was en hij moest zich merkbaar beheerschen toen hij
zei: “Een mooi huishouden. Iedereen is weggeloopen en ik heb sedert gistermiddag
niets gegeten”. Ik zocht hem te kalmeeren en hielp hem bij zijn toilet. Mijn metgezel
haastte zich vooruit naar de restauratie van het badhuis, om iets klaar te laten maken
voor den uitgehongerden meester. Daar klaagde hij over de wantoestanden in zijn
huishouden, waarin geen verbetering mogelijk was. Wel nooit zal een groot kunstwerk
onder zulke stuitende omstandigheden ontstaan zijn, als de Missa solemnis.’
Beethoven schreef haar voor de installatie van zijn beschermer aartshertog Rudolf
als aartsbisschop van Olmütz. Deze plechtigheid was echter reeds lang voorbij, toen
het werk tenslotte afgemaakt werd, want elk deel der Mis nam onder den arbeid veel
grooter afmetingen aan, dan aanvankelijk de be-
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doeling was geweest. Dit werk is een hoogtepunt in de geheele Europeesche
Mislitteratuur. Zwakheden heeft de Missa solemnis ongetwijfeld: de onzingbaarheid,
waarmee solisten en koristen herhaaldelijk te worstelen hebben, de onevenredige
afmetingen, een zeker gebrek aan eenheid van stijl (de Italiaansch getinte melodieën
als van het ‘Gratias’, het ‘Benedictus’, het ‘Dona nobis pacem’ en het te opera-achtig
recitatief ‘Agnus Dei’ passen niet bij strenge fuga's als het ‘in vitam venturi’). Maar
daar tegenover staat zoo buitengewoon veel moois en ontroerends, dat men deze
Mis* toch een van de geniaalste uitingen der menschheid moet noemen (1824).
Kyrie. Het gebruikelijke drieluik van het eerste deel der Mis, bracht Beethoven
tot twee bijna gelijkluidende zijpaneelen, waarvan de stemming reeds blijkt uit het
opschrift: Assai sostenuto, waaraan toegevoegd is ‘Mit andacht’. De vroomheid van
het ‘Kyrie eleison’ heeft een droef karakter, door het klagend motief, dat eerst door
de houtblazers, daarna door de solisten wordt voorgedragen; pas wanneer het koor
de leiding neemt zingen de beklemde gemoederen vrij uit. Het middenstuk, ‘Christe
eleison’, is sneller en opgewekter, daar het bemoedigend hoorn-thema imiteerend
van stem tot stem gaat, vergezeld door een vele malen herhaald, aanbiddend: ‘Christe’.
Het Gloria houdt zich niet aan de liturgische bepaling, dat de celebrant de
beginwoorden (de zgn. intonatie) moet voordragen: het koor zet het ‘Gloria in excelsis
Deo’ opgewekt, bijna te gemeenzaam in. Het lyrische ‘Gratias’ is van een liefelijke
dankbaarheid; met het Domine Deus komt de stemming van den aanhef terug, tot
aan het Larghetto van het ‘Qui
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tollis’, aanvankelijk van een hemelsche vrede, vanaf ‘Miserere nobis’ dramatischer.
Bij ‘Quoniam’ een Allegro maestoso, dat met eenvoudige nadrukkelijkheid Gods
heiligheid verkondigt. Een magistrale fuga op ‘In gloria Dei patris’ - de soms
wonderlijke behandeling van het Amen herinnert aan de ‘Erhabene Banalität’ van
de finale der negende - lijkt dit Misdeel af te sluiten, doch als coda volgt nog een
snelle herhaling van den inzet.
Het Credo zondigt eveneens tegen de liturgische voorschriften, daar de intonatie
van den celebrant door het koor wordt overgenomen, nog wel in een bijna
overmoedigen toon. Terwijl bij ‘in unum Dominum’ het woord Credo door Beethoven
eigenmachtig herhaald is. Het ‘Et incarnatus est’ tracht het oermysterie van de
vleeschwording Gods in klanken uit te beelden; als stille getuigen zetten de solisten
na elkaar in, aan het slot mompelen de koristen de kern van de belijdenis na.
Tegenover de geheimenis van de incarnatie plaatste Beethoven de blijde werkelijkheid
van het ‘Et homo factus est’; de tenor kan hier geheel de pracht van zijn stem en de
volkomen blijdschap van zijn ziel uitzingen! Weer slaat de stemming om, wanneer
de solisten dramatisch klagen: ‘Crucifixus’; bij de smartkreten van het ‘passus’ speelt
het orkest een religieuse treurmarsch, het ‘et sepultus’ roept de stilte van het graf op.
Men komt bijna verschrikt tot de werkelijkheid terug door het vroolijke ‘et resurrexit’
met de realistische stijgingen op ‘ascendit’. Bij ‘in Spiritum sanctum’ kunnen de
belijders niet nalaten, herhaaldelijk een overtuigd Credo te verklaren. Een
verbijsterende fuga op ‘et vitam venturi’, met tegen het slot wonderlijke pauzen
tusschen de
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lettergrepen van ‘Amen’ en ‘vitam’ bekroont de persoonlijkste en fanatiekste
compositie van de geloofsbelijdenis, die de muziek ooit heeft voortgebracht.
Het Sanctus heeft de vredige, eenvoudige sfeer van een vesper in een dorpskerk;
tegen het slot gaat door het strijkorkest een huivering om de heiligheid van God. Wel
zeer aardsch doet hierop het ‘Pleni sunt coeli et terra’ aan, met zijn thema als een
trompetsignaal. De melodie van het ‘Osanna’ is als een volksliedje, dat een
overwinning bezingt; de doorgeïmiteerde stijl geeft deze episode echter een voornamer
karakter. Het unieke Preludium van het ‘Benedictus’ mediteert in muziek naar de
normen van Thomas à Kernpis: ‘Bidden is God zien’. De komst uit den Hooge
beeldde Beethoven uit door een vioolsolo, afdalend uit de ijlste klankregionen
(vergelijk het voorspel Lohengrin). De melodie ervan is eenvoudig en teeder als een
wiegeliedje en wordt voor het grootste deel canonisch behandeld.
Het Agnus Dei begint als een ernstige responsorie van bas en mannenkoor. De
andere solostemmen nemen de melodie over en het koor valt dan in, waarbij de
lettergrepen van de beginwoorden door pauzen gescheiden worden, zoodat het verzoek
om mededoogen den grootsten nadruk krijgt. Het ‘Dona nobis pacem’ heeft de sfeer
van een kinderlied; onverwachte trompetsignalen, begeleid door geroffel van de
pauken, leiden een angstig recitatief van de alt in, overgenomen door tenor en sopraan.
Beethoven doelt hier op den oorlog, waarover het bijschrift boven het ‘Dona’ rept:
‘Bitte um innern und äussern Frieden’. Hij komt hier later nog op terug in een groot
tusschenspel voor orkest
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op een variant van de kinderlijke melodie. Afwisselend vol vertrouwen of bijna
dreigend smeekend worstelt Beethoven dan als Jacob met God, tot hij zegevierend
den innerlijken vrede gevonden heeft. (Pol. 95146/56).

Ouverturen.
Ouverture Coriolan. Coriolanus was een Romeinsche patriciër, die zich gehaat maakte
door zijn streng aristocratische gezindheid. Toen in 491 v.Chr. te Rome hongersnood
heerschte, stelde hij voor, den verkoop van koren uit de staatsmagazijnen te staken
tot het volk afstand zou doen van het tribunaat, de vertegenwoordiging van de
plebejers. Hierom werd Coriolanus voor de tribunen gedaagd en bij verstek tot
ballingschap veroordeeld. Hij vond gastvrijheid bij de naburige Volsci, die hij tot
een oorlog tegen zijn vaderstad wist aan te zetten. Hun opmarsch verliep gunstig;
daarom zonden de Romeinen gezanten naar Coriolanus, om over den vrede te
onderhandelen, doch de eischen van den banneling waren te kras. Ook een groep
priesters kon hem niet vermurwen. Eindelijk trok een stoet Romeinsche matrones
naar Coriolanus, aangevoerd door zijn vrouw en zijn moeder; eerst na hun langdurig
smeeken gaf Coriolanus toe: ‘Gij hebt gekozen tusschen Uw vaderland en Uw zoon;
ik zie af van mijn terugkeer’. Beethoven heeft zich geheel beperkt tot het weergeven
van Coriolanus' innerlijken strijd tijdens het smeeken van de beide vrouwen. De
onbuigbaarheid van dit karakter hooren wij reeds in de eerste fortissimo-accoorden;
zij vindt een breeder omschrijving in het energieke, bijna krampachtige thema, dat
hierop dadelijk volgt. In tegenstelling hiermee is de zangerige melodie, die het
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pleidooi van de vrouwen vertegenwoordigt; deze twee thema's voeren een
hartstochtelijken dialoog. Het toegeven van Coriolanus is aan het slot treffend
uitgebeeld door de stokkende voordracht van de energieke melodie, die zijn
onbuigbaar karakter voorstelt. (H.M.V. D 1409).
Ouverture Egmont. De gebruikelijke exegese van dit werk houdt zich geheel aan
het uiterlijk conflict van Goethe's treurspel. Men wijst op de tegenstelling tusschen
de statige Sarabande, waarmee het stuk opent en het lyrisch motief van de houtblazers,
dat daarbij aansluit en duidt dit als de expositie van de dramatische bestanddeelen:
het geweld van den Spaanschen tyran en het smeeken van de geknechte Nederlanders.
Deze realistische verklaring wordt zelfs onsmakelijk door de bewering, dat het dalend
kwarten motief en de lange rustpoos, vlak voor de overwinnings - symphonie waarmee
het werk eindigt, het onthoofden zouden weergeven. Het lijkt fijner en juister aan te
nemen, dat de eerste acht maten de innerlijke tweespalt van Egmont teekenen: zijn
grandezza als publieke figuur en de gevoeligheid van zijn aard (zijn liefde voor het
eenvoudige burgermeisje, Klaartje), de twee hoofdmomenten van het drama. De als
bijlslag geduide kwartensprong is dan niet anders dan de dramatische peripetie: de
ondergang van Egmont als persoon en de overwinning op de tyrannie; waarbij men
moet bedenken dat Goethe den historischen Egmont geidealiseerd heeft (H.M.V. EJ
96).
Leonore-Ouverturen. Het is hoogst interessant de drie Leonore-Ouverturen te
vergelijken. Alle staan zij in C groot, zij hebben het citaat van Florestan's aria ‘In
des Lebens Frühlingstagen’ gemeen. In de Leo-
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nore-Ouverture No. 1 beperkte Beethoven er zich toe, de begin- en eindstemming
van de handeling als inleiding en Allegro tegenover elkander te stellen. De peripetie
van het drama komt in deze eerste Ouverture niet in het geding. Het is een geniale
gedachte van Beethoven geweest in de tweede en derde Ouverture het trompet-signaal,
dat de komst van den minister aankondigt, als keerpunt te gebruiken. Daardoor echter
zijn deze twee Ouverturen ernstige rivalen van de opera zelf geworden: zij geven in
meesterlijke beslotenheid het geheele drama weer. Vandaar de simpele vierde,
definitieve Fidelio-Ouverture. Ten onrechte pleegt men de derde ‘de groote
Leonore-Ouverture’ te noemen: de tweede is de meest gigantische van het viertal;
hierin wordt de geheele kerker-scène weergegeven. De derde was bedoeld als een
bekorting van de tweede, wat enkele cijfers aantoonen: het Adagio van de derde telt
twintig maten minder dan dat van de tweede, het Allegro zelfs honderd maten. Doch
in de derde Ouverture gaf Beethoven aan het einde ter wille van de formeele
symmetrie een herhaling van het Allegro, die niet minder dan 214 maten telt. De
bekorting van het eerste deel (120 maten) werd dus geheel opgeheven door de
verlenging van het tweede. Vandaar de gangbare uitdrukking ‘de groote derde
Leonore-Ouverture’. Doch naar den inhoud gerekend zou het ‘groote’ veel beter
passen voor de tweede. De derde Leonore-Ouverture wordt het meest gespeeld. Na
een korte inleiding zet de melodie van Florestan's aria in. Deze wordt voortgezet
door een langzame episode, waarin de triolen van de fluit en de eerste violen een
beklemmende stemming wekken. Dan volgt het Allegro, dat de op-
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standigheid van Leonore tegen de tyrannie van Pizarro schildert, maar ook haar smart
om de ellende van haar man. Deze twee thema's worden op de in den sonate-vorm
gebruikelijke wijze verwerkt. Daarnaast hoort men een nevenmotief, dat dramatisch
van groot belang is. Aan het slot van de doorwerking weerklinkt het reeds besproken
trompet-signaal tot tweemaal toe, gevolgd door de innige fluit-melodie, als in de
opera wordt gezongen. ‘Ah, du bist gerettet’. Dan komt de herhaling van het Allegro
terwille van de symmetrie, wat echter aan de uitbeelding van de dramatische idee
afbreuk doet, al is het slot zeer imposant (H.M.V. EJ 131/2).

Pianosonaten.
In Beethoven's 38 pianosonaten (slechts 32 zijn van een opusgetal voorzien) kan
men de geheele ontwikkeling van dezen componist beleven. Het is ondoenlijk in het
bestek van dit boek alle pianosonaten van Beethoven te bespreken; wij behandelen
hier de belangrijkste. Beethovens sonaten zijn volledig opgenomen als Society-reeks
van H.M.V.
Opus 10 nr. 3. Beethoven's eerste sonate in grooten stijl, al heeft o.a. het Largo
van de sonate opus 7 het edele pathos, dat karakteristiek is voor Beethoven's middelste
periode. Reeds de eerste maten van het Presto, eerst dalend, daarna jachtig
omhoogstijgend tot een beklemmende fermate, verraden, dat de onbezorgdheid van
de jeugd - algemeen karakter van de vorige sonaten - in gevaar raakt; de doorwerking
van het eerste deel lijkt een labyrinth, vergeleken bij die van Beethoven's voorafgaande
werken en in de coda meent men reeds Schumann te hooren. Het Largo is
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Beethoven's eerste muzikale verzuchting over zijn opkomende doofheid. Het liefelijke
begin van het Menuet geeft even den indruk, dat het voorgaande slechts een booze
droom was, maar het koboldachtige Trio ervan boort weer dieper lagen van de ziel
aan. Het Rondo onderbreekt telkens geestig zijn speelsche vaart.
Sonate Pathétique opus 13. Het gedragen pathos van het Largo uit opus 10 no. 3
beperkt zich in opus 13 niet tot het Adagio; men hoort het tevens in het eerste deel:
het onvergetelijke Grave waarmee het opent, onderbreekt tot tweemaal toe het hemel
bestormende Allegro molto e con brio. Als in de meeste van Beethoven's titanische
stukken geeft het tweede thema (overzetten van de rechterhand) een troostende
tegenstelling. Hoe catastrophaal de kernstemming van dit stuk is blijkt uit het slot,
waarin gedeelten van het Grave en het Allegro elkander snel afwisselen. Het Adagio
cantabile is even nobel als het Largo van opus 10 no. 3, doch minder somber; tegen
het slot een dramatische toespitsing, dan een mild doorbrekend licht. Kristal klaar
sluit het blijde Rondo het veel omvattende werk af.
Opus 26 in As. Deze sonate heeft vooral haar algemeene bekendheid gekregen door
den treurmarsch. Muzikaal genomen heeft het eerste deel grooter waarde; het bestaat
(als de sonate in A van Mozart, K.V. 331) uit een thema met variaties. Het liefelijke
thema, een voorbode van Schubert's lyriek (vergelijk diens opus 142 no 2), krijgt in
de eerste en derde variatie een wat dramatischer, in de tweede een nerveuser karakter.
Meestal wordt de vierde variatie als een Scherzo aangevoeld; in de vijfde is weer de
sfeer van het (nu omspeel-
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COMPONISTEN II (16e en 17e eeuw)

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

*6

COMPONISTEN III (17e eeuw)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Henry Purcell (1658-1695)

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

François Couperin (1668-1733)
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de) thema. Het dramatische Scherzo gaat door in den trant van de derde variatie uit
het eerste deel: het melodieuse van een Menuet is hier gepaard met den lichter toets
van een Scherzo. Het Trio doet extra rustig aan door de breede golving (derde tel
telkens licht). De Marcia Funebre heeft het bijschrift: sulla Morte d'un Eroe (op den
dood van een held). Waarschijnlijk werd zij geïnspireerd door het onjuiste gerucht
van Nelson's dood bij Abukir. Het overheerschend rhythme van een achtste met een
punt en een zestiende, de melodie in tusschenstem of bas geven dezen marsch zijn
eigen karakter. Het zeer korte. Trio bestaat slechts uit tromgeroffel en enkele signalen
en vermijdt geheel Elyzeesche visioenen. De finale is een Allegro in Rondovorm,
een speelsch Perpetuum mobile, dat na den treurmarsch wat vreemd aandoet; het
thema heeft verwantschap met dat van de variaties in A groot.
Opus 27 no. 2 in cis. Deze sonate heeft verschillende bijnamen: een Berlijnsche
recensent doopte haar Mondscheinsonate, in Weenen placht men haar Lauben-sonate
te noemen, omdat het Adagio in een priëel geschreven werd, Beethoven zelf gaf het
bijschrift sonata quasi una fantasia om den vrijen vorm van het werk. Aan Liszt
danken wij de rake karakteristiek: ‘Une fleur entre deux abimes’. Vergeleken met
het gebruikelijke sonate-schema ontbreekt het eerste, snelle deel. Het Adagio sostenuto
heeft de onwezenlijke beklemming van een stilte voor een storm; men kan het als
een Nocturne aanvoelen. Het sierlijke Allegretto is meer dan een badinerie door de
syncopen, vooral in het Trio; men wachte zich echter het door een te langzaam tempo
het karakter van een Menuet te geven. Het storm-
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achtige Presto agitato zou een muzikale paraphrase van Goethe's ‘Rastlose Liebe’
kunnen zijn: ‘Dem Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen,’; het tweede thema
(de finale is in sonate-vorm) heeft overeenkomst met ‘Alle das Neigen, Von Herzen
zu Herzen, Ach, wie so eigen Schaffet das Schmerzen!’. Een goede waarschuwing
geeft Beethoven's uitspraak over dit populaire werk: ‘Steeds weer spreekt men over
de sonate in cis; ik heb toch waarachtig betere stukken gemaakt’.
Opus 28 in D. Den bijnaam Sonata Pastorale dankt dit werk vooral aan de
hoekdeelen; het eerste Allegro begint met twintig maten lang d in de bas, een
doedelzak effect, en ook het ostinate basmotief d-cis-b-a (resp. een kwint hooger)
draagt bij tot het arcadisch karakter. Het Andante boeit vooral door de nieuwe
staccatoeffecten, die Beethoven hier vond. Het Scherzo doet komisch aan door het
steeds herhalen van het motief, de vele rusten en de groote intervalsprongen. Het
burlesk-pastorale Rondo (musette), is thematisch verbonden met het eerste deel, daar
de melodie in de bas dezelfde noten heeft als van het ostinate motief uit I, doch in
omgekeerde volgorde.
Opus 31 no. 2 in d. Beethoven's vriend Schindler heeft overgeleverd, dat de
componist als sleutel voor de sonaten opus 31 No. 2 en opus 57 de opmerking maakte:
‘Lees Shakespeare's Storm’. Wat opus 31 no. 2 betreft slaat dit vooral op het eerste
deel. De rust van het plechtig Adagio wordt eerst door bastriolen, later door snelle
passages in de linkerhand verbroken. Volgens Czerny zou de finale geïnspireerd zijn
door den hoefslag van een paard. Voor ons gevoel is het hoofdthema (het deel heeft
Rondostemming, doch staat
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in sonate-vorm) een teederalbumblad als ‘Für Elise’, mits men zich aan het
voorgeschreven tempo houdt: Allegretto. De contrasteerende gedachte met de
pralltrillers heeft de sfeer van een Turkschen marsch.
Opus 31 no. 3 in Es. Ook deze sonate heeft, evenals opus 13 en opus 31 no. 2, in
het eerste deel, Allegro, een langzaam kopmotief, dat herhaaldelijk terug keert; hier
is dit echter niet door tempo-voorschriften aangegeven, maar in de notenwaarden
uitgedrukt. Dit kopmotief heeft het karakter van een vraag, die men zich zelf stelt,
en de langzame bewustwording van wat men zich wil herinneren. Deze indruk wordt
vooral gewekt, omdat eerst in de achtste maat de hoofdtoonaard vastgelegd is. Dit
vraagmotief krijgt in den loop van het Allegro soms positieve beteekenis. Het tweede
thema heeft een vriendelijke Mozartstemming, die harmonisch met de andere sfeer
verweven is. Met de middendeelen is het een bijzonder geval: inplaats van het
gebruikelijke langzame deel een Scherzo en wel in de reeks van Beethoven's
piano-sonaten het eerste werkelijke Scherzo (ondanks de 2/4 maat), dat niets meer
heeft van een Menuet. De staccato mogelijkheden, in het Andante van opus 28 onder
de oogen gezien, in het Adagio van opus 31 no. 1 sterk uitgebreid, worden hier bijna
als in een etude uitgebuit. Formeel treft, dat Trio en herhaling van het hoofddeel
ontbreken en dat men met een echte doorwerking te doen heeft. Het Menuet is bijna
archaïseerend, behalve het Trio, met de verrassend groote accoordsprongen in beide
handen. Het Presto con fuoco is een van de sterkste finalen, die Beethoven ooit
schreef: een onstuimige Tarantella.
Opus 53 in C. De Waldsteinsonate is
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de eenige van Beethoven's pianosonaten, die door iedereen naar de opdracht wordt
genoemd. Het is een geweldig monument, wat Beethoven hier ter eere van zijn
beschermer uit de jaren te Bonn (zie levenschets) heeft opgericht. Het Allegro con
brio treft steeds weer door den oorspronkelijken inzet, in hoofdzaak rhythme en
harmonie en slechts een minimum aan melodie. Geen speelsche jeugd of een
worstelend titanendom, maar een ernstige energie, die slechts hier en daar een somber
karakter aanneemt. In tegenstelling hiermee het zangerige ‘dolce e molto ligato’ dat
bij zijn herhaling door de hooge, begeleidende triolen nog eens zoo liefelijk aandoet.
Deze contrasteerende gegevens worden verwerkt tot een mannelijk spel van spanning
en ontspanning, dat met enkele forsche toonladders en accoorden afsluit.
Oorspronkelijk componeerde Beethoven als tweede deel een melodieus Andante;
daar zijn vrienden meenden, dat de sonate te lang werd, verving hij dit door een kort
Adagio, dat niet anders is dan een preludieeren tot de finale. (Het oorspronkelijke
Andante is thans bekend als Andante favori). Men kan zich geen grooter tegenstelling
denken: de droomerige zwaarmoedigheid van het Adagio en de heldere, blijde klank
van het Rondo, met zijn aan een Rijnsch volksliedje ontleend hoofdthema; toch is
in enkele maten de overgang tusschen deze twee sfeeren volkomen harmonisch. Al
heeft het Rondo in zijn nevenmelodieën soms een dramatisch karakter, de leiding
hpudt het tinkelende hoofdthema, dat als een carillon in een stillen nacht een sfeer
van onwezenlijke blijdschap schept. Om deze finale noemde men het werk vroeger
de Morgenrood-sonate.
Opus 57 in f. Iedereen kent dit werk
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als de Appassionata, hoewel deze bijnaam niet van Beethoven is. Volgens Czerny
vond Beethoven opus 57 zijn beste sonate. Om verschillende redenen kan men de
Appassionata vergelijken met de vijfde symphonie: beide werken hebben een
volkomen evenwicht tusschen vorm en inhoud. Ook de verhouding tusschen eenerzijds
de vijfde en de negende symphonie, anderzijds opus 59 en opus 111 is dezelfde:
beide keeren is in het latere werk eenzelfde gegeven dieper doch minder gaaf
behandeld dan in het vroegere. Het Allegro assai van opus 59 roept het noodlot op,
doch somberder en menschelijker dan in het eerste deel van de vijfde symphonie.
Wonderlijk is voorts, dat het troostende tweede thema (dolce) rhythmisch zoo verwant
is aan de hoofdgedachte, een van de redenen waarom het eerste deel ondanks al zijn
contrasten zulk een verbluffende eenheid heeft. Het eenvoudige thema van het
Andante con moto maakte - met de melodieën van de langzame deelen uit de vijfde,
zevende en negende symphonie en het klaviertrio opus 97 - Beethoven tot den
Stefanus der muziek: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend’ (Hand. 7:56). De eerste en
derde variatie geven een sfeer van twijfel en onrust, de tweede treft door eenvoudige
opgewektheid. Het Allegro ma non troppo opent met een onheilverkondigende
fanfare, waarop een storm losbreekt, die in het midden van het stuk schijnt op te
houden, dan opnieuw aanzwelt en haar hoogtepunt vindt in het stretta (Presto) aan
het slot.
Opus 81 a in Es. In het manuscript ervan vindt men boven het eerste deel: ‘Das
Lebewohl, Wien am 4 Mai 1809 bei der Abreise Sr. Kaiserlichen Hoheit des verehrten
Erzherzogs Rudolf’ en boven het laatste deel
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moet in het gedeeltelijk gestolen origineel gestaan hebben: ‘Die Ankunft Sr. Kaiserl.
Hoheit des verehrten Erzherzogs Rudolf, den 30 Januar 1810’. Tot Beethoven's
woede gaf Breitkopf & Härtel het werk eigenmachtig met Fransche titels uit: Les
Adieux, l'Absence et le Retour’, waarover hij 9 Oct. 1811 een woedenden brief
schreef, waarin o.a. staat: ‘Lebewohl ist was ganz anderes als Les Adieux. Das erstere
sagt man nur einem herzlich allein, das andere einer ganzen Versammlung, ganzen
Städten’. Authentiek is dus het woord Lebewohl boven de eerste drie accoorden. De
smart van het afscheid wordt in het korte Adagio opgeroepen door de weemoedige
melodie, chromatiek in bas en tusschenstem en snelle modulaties. Dan barst het
Allegro los in een omspeling van het motto-motief, begeleid door chromatische
tertsengangen, dat in verschillende gestalten het geheele stuk beheerscht. De in zijn
tijd beruchte en thans beroemde epiloog heeft (26 maten voor het slot) een
harmonische gedurfdheid, als in het eerste deel van de Eroica; de episode klinkt
echter minder extravagant, wanneer men haar als canon hoort. Het Andante espressivo
schildert de smart van de scheiding door chromatiek, dissonanten en een klagend
motief, dat verwant is aan het mottomotief van het eerste deel. Daar tegenover een
troostend antwoord (cantabile); de wisseling tusschen deze beide gedachten eindigt
met toenemende vreugde over de komst van den vriend. Zonder onderbreken zet het
Vivacissimamenta in. De blij wiegelende muziek vertraagt tegen het slot nog even
tot een Poco Andante, een herinnering aan de scheiding, om snel en feestelijk af te
sluiten.
Opus 106 in Bes. Deze Grosze Sonate
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für das Hammerklavier is de machtigste pianosonate van Beethoven, die er de
opmerkingen over maakte: ‘een sonate, die de pianisten moeite zal bezorgen’ en ‘zij
werd in moeilijke omstandigheden geschreven’. De technische en geestelijke eischen,
aan den speler gesteld, zijn voor dien tijd ongehoord. Men heeft op het werk een
uitspraak van Beethoven toegepast: ‘Kracht is de moraal van den mensch’; dit leidt
echter vaak tot verwaarloozing van de wisselingen tusschen piano en forte, die toch
klaarblijkelijk door Beethoven bedoeld zijn. De kracht blijkt dadelijk uit de eerste
maten, die het eerste deel hoofdzakelijk beheerschen; hier staat tegenover de lyriek
van het tweede thema, dat in enkele maten de halve klaviatuur bestrijkt. Het
hoogtepunt van de kolossale doorwerking wordt gevormd door een driest fugato.
Het kort aangebonden en rustelooze Scherzo (evenals in de negende van plaats
wisselend met het langzame deel) heeft als middendeel niet alleen een Trio (slechts
door de verandering van voorteekens aangegegeven), maar ook een schichtig Presto.
Het Adagio sostenuto met zijn veelzeggend bijschrift Appassionato e con molto
sentimento brengt ons in het Allerheiligste van Beethoven's kunsttempel; Lenz
noemde het ‘Een mausoleum van het wereldleed’. Een merkwaardig detail is, dat
Beethoven de definitieve eerste maat vlak voor het afdrukken toevoegde. Hier is de
stijl en de sfeer van de Missa Solemnis, speciaal van het Benedictus. De vorm (A-B-A)
lijkt gecompliceerder dan hij is, door het herhaaldelijk wisselen van de voorteekens.
De finale wordt ingeleid door een improviseerend Largo met veelvuldige
veranderingen van tempo; hier groeit het thema van de
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fuga, die in het Allegro risoluto tot een triomf van den scheppenden wil wordt, al
ontbreekt droeve bezinning (sempre dolce cantabile) niet.
Wonderlijk genoeg verklaarde Beethoven na het scheppen van opus 106: ‘Het
klavier is en blijft een ontoereikend instrument’. Dat hij toch nog drie sonaten ervoor
schreef was uiterlijk een kwestie van broodwerk; innerlijk bleek Beethoven echter
nog niet uitgesproken. De laatste drie sonaten werden geschreven in den tijd dat
Beethoven de Missa solemnis componeerde.
Opus 109 in E. Ook deze sonate zou, met nog meer recht dan opus 27 no. 1, het
bijschrift quasi una Fantasia kunnen hebben. Het sierlijk weefsel van het Vivace ma
non troppo wordt tot tweemaal toe onderbroken door een Adagio espressivo. Als
tweede deel een over het algemeen fel Prestissimo in sonate-vorm, dat echter groote
innerlijke tegenstellingen heeft. Als finale treedt op het vredige Andante molto
cantabile ed espressivo, dat bont wisselende variatie-gestalten aanneemt: de eerste
spint de sfeer van het thema nog verder, de tweede drijft er een luchtig en toch
voortstuwend spel mee, de derde heeft bijna een grotesk karakter, de vierde wordt
lyrisch in vrij imiteerenden stijl, overgaand in een bijna impressionistisch klankenspel,
de vijfde gedraagt zich streng contrapuntisch, de zesde geeft een vredigen, zangerigen
terugblik, een hemelvaart, waarna het oorspronkelijke thema de reeks afsluit.
Opus 110 in As. In den tijd dat Beethoven aan zijn laatste drie sonaten werkte
maakte hij de opmerking: ‘Steeds simpeler, in elk geval alle klaviermuziek’; dit geldt
vooral voor opus 110, dat innerlijk en uiterlijk zooveel soberder is dan opus 106.
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Het werk stelt hooge technische eischen, waaraan echter alle schijn van virtuositeit
vreemd is. Het Moderato cantabile molto espressivo heeft bovendien het voor
Beethoven bijna bevreemdende bijschrift con amabilita (beminnelijk). Simpel en
mild, aan Haydn herinnerend doch rijper, zet de sonate in en waar het notenbeeld
onrustiger wordt, waarschuwt een herhaaldelijk leggiermente, dat klank en stemming
doorzichtig blijven; slechts enkele donkere schaduwen glijden over dezen rustigen
ochtendstond. Het Allegro molto heeft ondanks de 2/4 maat Scherzosfeer en zelfs
een Trio (Des) ontbreekt niet. De finale bezit de fantasieachtige, bijna bonte structuur
die in de werken van den ouden Beethoven zoo vaak voorkomt. Een plechtig en
somber Adagio gaat over in een diep smartelijk recitatief, dat troostend beantwoord
wordt, waarna een Arioso dolente, een ingehouden klaagzang, even aanzwelt en weer
verebt. Ook hier, als in opus 106, volgt na het rhapsodische een fuga; die van opus
110 is minder imposant doch even genuanceerd als die van opus 106. Het eenvoudige
thema heeft verband met den inzet van het eerste deel (de accenten zijn verlegd).
Wanneer de fuga geëindigd lijkt, hoort men tot zijn verrassing weer het Arioso dolente
en eerst een tweede fuga op de omkeering van het thema der eerste fuga, uitloopend
in een coda, die het slot van het thema imiteerend behandelt, brengt een hymnische
afsluiting.
Opus III in c. De laatste sonate bestaat (als op. 54, 78 en 90) slechts uit twee deelen.
Het Maestoso, waarmee de sonate begint, geeft de smartelijkste dissonanten, die
Beethoven ooit vond, al speelt het accoord (fis, a, c, es) reeds in opus 13 een derge-
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lijke, doch zwakker rol. Een zacht dreigende roffel in de bas vormt den overgang
naar het Allegro con brio ed appassionato, waarvan het eerste thema later door
Schubert in zijn lied ‘Der Atlas’ werd overgenomen, met weglating van Beethoven's
dramatischen triool-aanhef. De tekst van dit lied kan, gelijk voor het eerste deel van
de negende symphonie*, als motto dienen. Hier zet de titanische strijd in, die na
enkele maten een verrassend rustpunt lijkt te vinden, doch dan opnieuw losbarst en
zijn eerste hoogtepunt bereikt in de geweldige sprongen van de rechterhand; direct
daarop komt de verademing van het troostende tweede thema in majeur. Doch telkens
weer over-heerscht de Atlas-melodie en later klinkt het tweede thema somber in de
bas, nu eveneens in mineur. In kreunende accoorden op de zwakke
maatdeeleneindigtdeonbesliste strijd. Het Adagio molto semplice e cantabile opent
met een Arietta, die in hemelschen eenvoud een onzegbaar teer geluk oproept. Doch
dit geluk is eerst nog slechts belofte. In de zich steeds meer versnellende variaties
groeit het verlangen naar deze gelukzaligheid, die eerst uiteindelijk, na het overwinnen
van moedeloosheid verworven wordt. Een kristallijnen triller en zachte tremoli in
den discant maken tegen het einde het oorspronkelijke thema tot een apotheose van
vredig geluk, een wonderlijk verheven episode, die met enkele snelle accoorden
afsluit.

Strijkkwartetten.
De zes kwartetten uit opus 18, nog merkbaar onder invloed van Haydn en Mozart,
werden geschreven tusschen de eerste en tweede symphonie (1799-1801). De volgorde
van de nummering klopt niet met die van
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het ontstaan, doch daar in het zestal geen duidelijke ontwikkeling is te bespeuren
laten wij deze zaak voor wat zij is. Alleen moet vermeld, dat nr. 1 in F reeds in 1799
was geschreven, doch dat Beethoven een jaar later aan zijn vriend Amenda verzocht:
‘Geef je (afschrift van mijn) kwartet niet verder door, want ik heb het veranderd,
daar ik eerst nu goed weet hoe een kwartet te schrijven, zooals je wel zien zult,
wanneer je het ontvangt’. Voor het overige maken wij slechts enkele opmerkingen
over het eerste zestal. Over het Adagio uit nr. 1 in F berichtte Amenda: ‘Toen
Beethoven zijn bekend strijkkwartet in F gecomponeerd had, speelde hij zijn vriend
het prachtige Adagio voor en vroeg hem, wat hij zich daarbij had gedacht. Het
antwoord was: het heeft voor mij het afscheid van twee gelieven geschilderd. Wel,
hernam Beethoven, ik heb daarbij gedacht aan de grafscène uit Romeo en Julia’. Dit
wordt bevestigd door een onvoltooide schets van dit Adagio, waarbij Beethoven
noteerde ‘Les derniers soupirs’. (Col. L 1842-4). No. 2 in G heeft den bijnaam
‘Complimenteer-kwartet’ om het karakter van het eerste deel en het daarin
overheerschende hoofdthema, waarmee het inzet (Col. L 1909-11). In nr. 3 in D treft,
dat hier het zuiverst de stijl van het strijkkwartet* is bereikt, daar de eerste viool hier
niet meer de voorkeur heeft. Het is ook het meest lyrische van het eerste drietal (Col.
L 1912-14). Nr. 4 in c is van het half dozijn het eenige in mineur; het heeft een breeder
allure, smartelijker accenten en is zwaarmoediger, afgezien van het idyllische Scherzo,
zoodat het in opus 18 geïsoleerd staat (Col. L 1845-7). No. 5 in A is een echt
concert-kwartet, met zijn over-
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moedigen inzet, de solo-effecten in de variaties van het Andante en de speeldrift van
de finale (Col. D 1659-62). No. 6 in Bes is het rijkst aan tegenstellingen; het Allegro
heeft een brillant, spontaan blij karakter, het Adagio wekt diepere gevoelens, het
Scherzo brengt een muzikanteske uitgelatenheid. Een Adagio, dat de finale inleidt,
heeft het opschrift ‘La Malinconia’ (De zwaarmoedigheid); in dit sombere stuk, met
zijn ingehouden dramatische voorslagen, wordt het thema voorbereid van het vroolijke
Allegretto, een snelle Weensche wals, die onverwacht inzet, zoodat dit geestig effect
verwant is aan het begin van de finale der eerste symphonie, hoewel de overgang in
het kwartet minder overrompelend aandoet (Col. L 1915-7).
Opus 59 bestaat uit drie kwartetten, bijgenaamd de Russische, omdat zij opgedragen
zijn aan graaf Rasoemowski; bovendien zijn er enkele Russische volkswijsjes in
verwerkt. Reeds uit de cello-melodie, waarmee no. 1 inzet, hoort men den breederen,
rijperen trant, waardoor opus 59 zich onderscheidt van opus 18. Hoe hebben
Beethoven's tijdgenooten moeite gehad met dezen nieuwen stijl; de beroemde cellist
Romberg vertrapte zijn partij als een ‘onwaardige mystificatie’ en vooral het Scherzo
van no. 1, met zijn zuiver rhythmische melodie op een toon (fundament van het stuk)
en in sonate-vorm, dus zonder trio, werd bespot; zelfs het smartelijke Adagio kon
de ongeloovige Thomassen niet overtuigen. Dit langzame deel eindigt met een groote
cadens van de eerste viool, uitloopend in een triller, waaronder de cello als eerste
thema van de finale een Russisch volkswijsje inzet. (Col. L 1837/41). De twee andere
kwartetten uit opus 59 weken minder van
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het toen gangbare af. Bij no. 2 in e moet genoteerd, dat het Adagio Beethoven inviel
‘toen hij eens naar den sterrenhemel tuurde en aan de harmonie der sferen dacht’ en
dat het vijfdeelig Scherzo (A B A B A,) als trio B (maggiore) een fugato geeft over
een Russische volksmelodie, dezelfde die Moessorgski* in de kroningsscène van
‘Boris Godoenof’ gebruikte (Col. L. 1856/9). No. 3 in C wordt om het karakter van
het eerste deel met zijn straffe rhythmen het ‘Heldenkwartet’ genoemd. Het
romance-achtige Andante, met bijna voortdurende pizzicati van de cello, wordt niet
door een Scherzo, doch door een sierlijk Menuet gevolgd. De ernstige finale plaatst
in den sonatevorm een fuga en een dubbelfuga. (Col. 1860/3).
Opus 74 in Es dankt zijn bijnaam ‘Harpkwartet’ aan de pizzicati in het eerste deel.
Kan men het drietal van opus 59 vergelijken met de heroische derde en vijfde
symphonie, opus 74 staat aan het begin van de periode, die leidde naar de zevende
en achtste symphonie. De brillante concertstijl is hier intiemer geworden, vooral in
het Allegretto con variazioni, dat als finale optreedt (Col. LX 319/22).
Opus 95 in f heeft in de autograaf het bijschrift ‘Quartett serioso’. Als motto van
het eerste deel zouden de woorden uit Dante's Inferno kunnen gelden: ‘Lasciate ogni
speranza’ (Laat alle hoop varen); het werk is geschreven onder invloed van het
verdriet, dat Beethoven onderging door zijn afgewezen liefde voor Therese Malfatti.
Het Allegretto heeft reeds den verstilden toon van de laatste kwartetten en zelfs op
het Scherzo, met zijn tweemaal optredend Trio, slaat het bijschrift: serioso.
Daarentegen eindigt de finale, ingeleid door een Larghetto
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espressivo, bevrijd. (Col L 1926/8). Laatste kwartetten. In 1822 bestelde vorst
Nikolaus Galitzin bij Beethoven eenige kwartetten; het resultaat was opus 127, 130
en 132. Met opus 127 opent de reeks van de yijf laatste kwartetten, waarin Beethoven
zich het persoonlijkst en diepzinnigst heeft uitgesproken. Zij zullen nooit zoo populair
worden als de heroische symphonieën en ouverturen, maar voor de élite van de
muziekliefhebbers beteekenen zij het hoogtepunt van Beethovens kunst. Het is
onverklaarbaar, dat Beethovens vrienden, die o.a. voor opus 59 zoo weinig begrip
hadden getoond, met de voor ons moeilijker te doorgronden en te beleven laatste
kwartetten van de eerste kennismaking af zooveel meer contact hebben gehad.
Opus 127 in Es. Het eerste der Galitzin-kwartetten is van de vijf laatste naar
verhouding het eenvoudigst. In de schetsen voor het Adagio staat het woord ‘la
gaieté’, en hiermede bedoelde Beethoven niet de uitbundige vreugde, die hij vroeger
uitte, maar een staat van vredige blijdschap, die ons hoogstens noopt tot een
‘onderhuidschen glimlach’, gelijk Albert Helman die in ander verband onovertroffen
typeerde. Van een opgewekte teederheid die alleen de muziek weer kan geven is het
hoofdthema van het Allegro teneramente, dat wonderbaarlijk geboren wordt uit den
triller aan het slot van het korte, inleidende Maestoso - als Venus uit het schuim welk Maestoso tot twee keer toe herhaald wordt en als donkerder achtergrond de
doorschijnendheid van de hoofdstemming nog meer doet uitkomen. Het tweede
thema (bij de wijziging van de voorteekens) is slechts een nuance gevoeliger dan het
eerste,
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waardoor dit deel een volmaakte eenheid bereikt, zonder monotoon te zijn. Het reeds
genoemde bijschrift ‘la gaieté’ bij het Adagio slaat in hoofdzaak op het thema en de
eerste twee variaties daarvan; hier beseft men wel het meest, welk een innerlijke
verandering Beethoven doorgemaakt moet hebben, voor hij zijn laatste kwartetten
kon schrijven. Dit begin is als een blij gebed. (Riemann heeft terecht gewezen op de
thematische verwantschap van het Adagiothema met het Maestoso en het tweede
thema van het eerste deel). Met de derde variatie verandert de stemming: molto
espressivo. Oppervlakkig genomen eindigt de variatiereeks met de vijfde verandering
van het thema (sotto voce). Doch het Scherzo blijkt een zesde variatie op het thema
van het Adagio te zijn en het intermezzo daarvan een zevende variatie, met snelle
wisseling van 2/4 Allegro (als een Oostenrijkschen volksdans) en 3/4 Vivace. Het
Presto, dat als Trio optreedt, verandert eveneens het Adagio-thema; na de herhaling
van het eerste deel van het Scherzo laat zich nog even het Presto hooren en een korte
coda sluit den zeer ingewikkelden vorm af. Dit Scherzo is het uitgelatenste deel van
het kwartet. Ingetogener wordt Beethoven in de finale; zij bestaat uit een
marsch-achtig Allegro vivace en een wiegelend Allegro con moto, dat daarmee
thematisch verbonden is (vergelijk maat 5 van het Allegro vivace). (Col. L 1921/5).
Opus 130 in Bes. Dit tweede der Galitzin-kwartetten werd gecomponeerd na opus
132 en heeft dus eigenlijk een fout opusnummer. De oorspronkelijke finale ervan
was een groote fuga, door Schindler uitgescholden voor ‘het monstrum van alle
kwartet-muziek’; zij verscheen
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later afzonderlijk (op verzoek van den uitgever) als opus 133. De definitieve finale
is Beethovens laatste compositie (Nov. 1826). Het rhapsodische werk heeft het
ongewone aantal van zes deelen, wier innerlijke verwantschap onduidelijk is. In het
eerste deel frappeert de veelvuldige wisseling van een lethargisch Adagio met een
energiek Allegro; de cello brengt met het tweede thema in Ges een derde element,
dat van speelschen weemoed. In de doorwerking van dezen sonate-vorm zegeviert
het energieke, dat zelfs in het decrescendo aan het slot de overhand behoudt. Het
Presto heeft ondanks de tweedeelige maatsoort een fantastische Scherzo-sfeer: het
Trio in 6/4 herinnert aan Beethoven's redoutedansen. Dat het Andante hiermee
innerlijk verbonden is, blijkt reeds uit het bijschrift Scherzando; bovendien is het
melodisch verwant met het tweede deel van het Presto (na het eerste reprise-teeken).
De Alla danza tedesca, blijkens dezen naam bedoeld als snelle Duitsche dans, heeft
misschien nog meer van een Passepied. De Cavatina was een van Beethovens
lievelingsstukken: ‘Nooit heeft mijn eigen muziek zulk een indruk op mij gemaakt;
zelfs het navoelen ervan kost mij steeds weer een traan’. Bij de stokkende maten in
het midden schreef de componist ‘Beklemmt’ en het is alsof de aandoening hem hier
te machtig werd. De definitieve finale is een overmoedig Rondo, dat aan Haydn
herinnert. Sommigen meenen, dat men dit kwartet beter kan besluiten met de
oorspronkelijke fuga, die als opus 133 verscheen, ondanks de gigantische afmetingen
van dit stuk en de wanverhoudingen met de voorafgaande deelen. (Col. L 1929/33).
Opus 131 in cis. Dit kwartet is van
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schema al even ongewoon als het vorige: het bestaat uit zeven deelen, doch alleen
tusschen het vierde en vijfde is de mogelijkheid van een korte pauze. No. 3 beteekent
de inleiding tot het langzame deel no. 4, no. 5 vertegenwoordigt het Scherzo, no. 6
is de langzame introductie tot de finale no. 7. Zeer ongebruikelijk opent opus 131
met een fuga, Adagio ma non troppo e molto espressivo, door Bekker een ‘et
incamatus est’ genoemd, doch in Beethovens oeuvre beschouwd eerder als een ‘et
reincarnatus est’ te waardeeren. Slechts wie een mystieken dood stierf en
wedergeboren werd kon zulke muziek schrijven. Nooit is Beethoven zoo verwant
geweest aan Bach als hier. Het wonderlijkste van dit stuk is wel, dat het mystiek
begin voortgesponnen kon worden met zulkeen zuiverinnerlijken climax. Zonder
onderbreken, psychologisch ten zeerste verbonden met deze fuga, zet het tweede
deel in: een volksliedachtig Allegro molto vivace, dat dezelfde harmonische basis
heeft als het fuga-thema: de herboren mensch spreekt ‘naakt als ziel tot ziel’. Het
Allegro moderato no. 3, recitatievisch van karakter en overgaand in een cadens, is
slechts een inleiding tot het eenvoudige, verheven Andante ma non troppo e molto
cantabile. Het als een motiefketen opgebouwde thema is verdeeld tusschen de beide
violen en wordt in een reeks variaties verwerkt. I (bij het tweede arco van de cello)
houdt tempo en sfeer van het thema vast. II (Più mosso) geeft een wisselzang tusschen
viool en cello, en eindigt in een lang unisono. III Andante moderato e lusinghiero is
een canon met enkele vrije episoden. IV Adagio. V Allegretto, een toetssteen voor
spelers en hoorders, daar de melodische draad voortdurend van het
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eene instrument naar het andere gaat. VI Adagio ma non troppo e semplice met
leidende eerste viool en murmureerende cello. VII Sotto voce, slechts de aanloop
van een variatie, die overgaat in een coda. Deze laat het thema in zijn oorspronkelijke
gedaante hooren, eerst geheel in de tweede viool, omspeeld door trillers van de eerste
viool en gebroken accoorden van de cello, daarna in de eerste viool. De cello zet het
marschachtig Presto (no. 5) luidruchtig in, houdt verschrikt op, waarna de eerste
viool de melodie zacht overneemt en voortzet. Het Trio (piacevole) wordt herhaald,
zoodat een vormschema A B A B A ontstaat. Het Adagio quasi un poco Andante
(no. 6) leidt de Allegro finale (No. 7) in. Unisono spelen de instrumenten een norsche
variant (omkeering) van het fugathema van het eerste deel, waarna de eerste viool
een vrije vervorming van datzelfde fuga thema laat hooren, verderop zelfs een
spiegelbeeld (cis, bis, a, gis) ervan geeft en tenslotte den letterlijken aanhef.
Klaarblijkelijk is hier opzet in het spel: de herboren mensch neemt bezit van de
wereld, waarover hij thans beschikt. Het tweede thema (3e maat voor het eerste poco
rit.) wijst terug naar de vierde variatie van no. 4. (Col. LX 294/8).
Opus 132 in a. Onmiddellijk na het voltooien van opus 127 begon Beethoven aan
de schetsen van het derde der Galitzin-kwartetten, dat wij als opus 132 kennen; het
is echter vóór op. 130 en 131 voltooid. Onder den arbeid werd Beethoven zwaar
ziek, wat van invloed was op den definitieven inhoud van het werk. Reeds de inzet
van het eerste deel wijst hierop: het kort Assai sostenuto, thematisch verwant aan
het fugathema van op. 130, vertoont van
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sfeer en inzetten overeenkomst met de scène der gevangenen uit Fidelio. Het Allegro
heeft als eerste thema in de eerste viool een melodie, die men een variant mag noemen
van het Arioso dolente uit de pianosonate* opus 110 en de cello speelt tegelijkertijd
een motief, dat uit de vierde variatie van het Andante uit het kwartet opus 131 is
gevormd (een der kiemen voor Wagner's Tristan). Dit zijn slechts enkele staaltjes
van het verband tusschen Beethovens laatste werken. Dolente en teneramente (slot
van het tweede thema, dat bij dolce begint) zijn de uitgangspunten van dit deel; het
is de ethiek van den rijpen Beethoven: door leed tot een rustig heldendom van den
geest. Het tweede deel, Allegro ma non tanto, is een Scherzo, waarvan het thema
wortelt in de hoofdgedachte van het eerste deel. Het Trio heeft een landelijk karakter
door den Musette-inzet van de eerste viool, die na den brombas van alt en cello een
Ländler wordt, een rhythmische verandering van een Deutscher Tanz, die Beethoven
ongeveer dertig jaar vroeger voor een Redoute-bal had gecomponeerd. Het vredig
tooneeltje heeft een merkwaardig intermezzo: bij l'istesso tempo hoort men unisono
dreigend een herinnering aan het Assai sostenuto van I en wel in een variant, die aan
opus 131 herinnert. Het bijschrift voor het Molto Adagio, ‘Heiliger Dankgesang
eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart’ slaat op de reeds genoemde
ziekte. Daar alleen van dit Adagio geen schetsen gevonden zijn vermoedt men, dat
het oorspronkelijk Beethoven's bedoeling was opus 132 geen langzaam deel te geven.
De beteekenis van het koraal (de halve noten), met kleine inleidingen voor elken
regel, en van het daarbij aan-
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sluitend Andante is reeds door het bijschrift verklaard: ‘Neue Kraft fühlend’. De
melodie waarmee het opent houdt weer verband met de hoofdgedachte van het eerste
deel en de variaties erop wisselen af met omspelingen van de koraalmelodie. De
finale, Alla marcia assai vivace toont, dat na de genezing het leven met nieuwen
moed aanvaard wordt (weer is er thematisch verwantschap met het eerste deel). Deze
marsch gaat over in een dramatisch recitatief van de viool en eerst nu begint de
eigenlijke finale Allegro appassionato, de strijd en het geluk, die de mensch in het
volle leven ondervindt. (Col. L 2272/6).
Opus 133 in Bes. Deze ‘Grosze Fuge, tantôt libre, tantôt recherchée’ is de
oorspronkelijke finale van opus 130*. Een korte Overtura, herhaaldelijk van tempo
wisselend, leidt de eigenlijke fuga in. Zij is een dubbelfuga: behalve het thema in de
eerste viool hoort men in de altviool de gedachte, die in de inleiding ontwikkeld is
en bij het tweede Allegro daarvan door de eerste viool wordt voorgedragen. Terecht
merkt Bekker op, dat het ‘tantôt recherchée’ zoowel op den vorm als op den inhoud
slaat: de vereeniging van vrijheid en wetmatigheid. (Col. LX 103/4).
Opus 135 in F. Dit kwartet is Beethovens laatste werk, afgezien van de definitieve
finale van opus 130. Een echte epiloog: een terugblikkende afsluiting. De geestelijke
spanningen zijn hier niet zoo sterk als in het vorige drietal, de sfeer is milder. Ook
hier echter nog problemen, al worden zij minder aan de grens van het menschelijk
vermogen uitgestreden. Het Allegretto zet met een kort, ernstig waarschuwend
motiefje in en reeds in de vierde maat begint de altviool het opgewekte hoofdthema,
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dat over de drie hoogste instrumenten verdeeld is (zgn. durchbrochene Arbeit) en
unisono eindigt. Later brengt het tweede thema in de tweede viool (beginnend met
den gebroken drieklank van C) een derde element: milde zekerheid. Het uitermate
beheerschte spel van deze contrasten eindigt met de sfeer van de hoofdgedachte.
Gelijk in veel van zijn laatste werken geeft Beethoven het (niet zoo genoemde)
Scherzo als tweede deel. Het is alsof iemand in gemoede over de gruwelijkste
gebeurtenissen spreekt, hier en daar zelfs met een zekere ruwheid. Het middendeel
heeft een daemonischer karakter, waar de onderste drie instrumenten 48 maten lang
het kopmotief van het triothema herhalen, terwijl de eerste viool groteske sprongen
doet. Het lento assai cantante e tranquillo geeft een reeks variaties op een uiterst
simpel thema, dat men een gewijde Berceuse zou kunnen noemen. Boven de finale
gaf Beethoven de dichterlijke strekking, door de eerste noten van het Grave aan te
duiden als ‘Muss es sein?’ en de eerste noten van het daaropvolgend Allegro als ‘Es
muss sein’. Naar den titel ervan ‘Der schwer gefasste Entschluss’ wordt het geheele
kwartet vaak genoemd. Hier echter geen Gethsemané-stemming, doch de prediking
van het ‘Evangelie van de daad’ (Bekker). Als altijd bij Beethoven wordt de beslissing
niet zonder meer genomen; hier is het echter niet de strijd, doch de twijfel (herhalingen
van het ‘Muss es sein’) die tot innerlijke kracht leidt. Juist hierdoor is opus 135 de
waardigste zwanenzang geworden, die mogelijk was. (Col. L 1918/20).

Symphonieën.
Eerste Symphonie ♪. (Gec. 1797, uitgeg. 1801). Wie thans de
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symphonische eersteling van Beethoven hoort, zal nauwelijks gelooven, dat zij het
resultaat is van zeven jaar arbeid; de eerste opzet is van 1791. Hier nog niets van den
toekomstigen Titaan. En toch bespeurt men, dat de nauwelijks volwassen
kunstenaarsgestalte van zwaarder bouw was, dan zijn voorgangers, waarmee hij
aanvankelijk zooveel trekken gemeen had. Beethovens tijdgenooten dachten er anders
over: de critiek vond het stuk moeilijk en wat overladen, al erkende zij er ook de
goede kwaliteiten van; dra was de symphonie een lievelingsstuk van het publiek. I.
De eerste maat is reeds een manifest van onafhankelijkheid; iets ongehoords toen,
met een dissoneerend accoord te beginnen. Dan echter herinnert de langzame inleiding
aan Haydn. Het daarbij aansluitende Allegro con brio is zonder Mozart's Jupiter
symphonie niet denkbaar; tegen het eind van de doorwerking krijgt men even een
visioen van den Beethoven uit lateren tijd, wanneer de bassen zachtjes over het
tweede thema tobben. II. Het liefelijke Andante cantabile con moto, aanvankelijk
fugatisch behandeld, brengt een echt Beethovensche dramatiek, een toenemende
spanning, die zich explosief ontlaadt, waarbij obsedeerende paukenslagen en koene
intervalsprongen een nieuwe rol spelen. III. Het Menuetto heeft, ondanks zijn naam,
reeds het karakter van een Scherzo. De vriendelijke dwaallichtjes maken in het Trio
grapjes: telkens weer schieten de rustige accoorddeiningen der blazers speelsch uit
in dartele loopjes van de violen. IV. De inzet van de finale is buitengewoon geestig.
Adagio beginnen de violen hun boeiend verhaal; het langzaam uitgroeien van het
motiefje, de aandacht wekkende rusten geven

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

107
den indruk, dat een meesterlijk verteller ons op een spannende geschiedenis gaat
vergasten, doch plotseling versnelt zich het reciet tot een schalksch Rondo in den
trant van Haydn (H.M.V. D 1867/70).
Tweede Symphonie ♪. Dit vroolijke werk ontstond in den zomer van 1802, in
denzelfden tijd dat Beethoven zijn Heiligenstädter Testament (zie levensloop) schreef.
Slechts hier en daar klinkt iets van de bekommerdheid over de opkomende doofheid.
I. De grootsche introductie, alleen nog overtroffen door die der zevende, toont ons
Beethoven geheel los van Haydn en Mozart. In het machtig unisono van het geheele
orkest, een tiental maten voor den inzet van het Allegro con brio, ontmoeten wij
reeds het begin van de negende. Dan raakt Beethoven weer den trant van zijn
voorgangers, doch hoeveel vrijer gedragen zich de blazers; de contrasten hebben hier
meer relief, de totaal klank is krachtiger. II. Het zangerig Larghetto, een lievelingsstuk
van Schubert, vermengt vredig geluk met intieme blijdschap. III. Hier introduceerde
Beethoven officieel het Scherzo in de symphonie, al gaf de eerste het reeds practisch.
Inplaats van de vriendelijke dwaallichtjes echter uitgelaten kobolden, die elkander
laten schrikken. De melodie van het Trio verschilt alleen rhythmisch van die uit het
Scherzo-alternatief der negende. IV. De finale heeft eerst nog de komische stemming
van het Scherzo en gaat dan over in een olympische blijdschap, die den weg bereidt
tot het slot van de achtste symphonie. (H.M.V. C 2030/33).
Sinfonia Eroica ♪. In het voorjaar van 1804 was het netschrift van de Eroica gereed.
Wie Beethoven tot deze symphonie had geinspireerd? Schindler vertelt, dat de
toenmalige
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Fransche gezant te Weenen, generaal Bernadotte, het eerst op de idee is gekomen,
Beethoven een symphonie op Napoleon te laten schrijven. Napoleon stond toen in
de aandacht van Europa, daar hij door den staatsgreep van den 18den Brumaire (9
Nov.) 1799 de directoriale regeering had laten vallen, wat hem als eersten Consul
de monarchale macht bezorgde. Nu was Beethoven een echte democraat, zooals o.a.
uit de aanstrepingen in zijn boeken blijkt, bijv. in zijn Duitsche uitgave van de
‘Odysseia’ bij de volgende woorden: ‘Wie er keinem sein Recht durch Taten oder
durch Worte jemals gekränkt! Da sonst der mächtigen Könige Brauch ist, Dasz sie
einige Menschen verfolgen und andre hervorziehn’. Daar kwam het bericht, dat
Napoleon zich tot keizer had laten uitroepen. Beethoven's leerling Ries vertelt, hoe
de componist daarop reageerde: ‘Ik was de eerste die hem de tijding bracht, dat
Napoleon zich tot keizer had laten verklaren, waarop hij woedend uitriep: Is die ook
al niet anders dan een gewoon mensch! Nu zal hij ook alle menschenrechten met
voeten treden, slechts zijn eerzucht botvieren: hij zal zich nu boven alle anderen
stellen, een tyran worden. Beethoven liep naar de tafel, pakte het titelblad van boven
beet, verscheurde het geheel en wierp het op den grond. De eerste bladzij werd
opnieuw geschreven en nu kreeg de symphonie den titel ‘Sinfonia Eroica’. Dit
verscheurde titelblad was dat van het netschrift; in het autograaf radeerde Beethoven
den naam Napoleon Bonaparte weg. Maar wat had de treurmarsch dan met Napoleon
te maken? Zij sloeg niet op hem, maar werd geinspireerd door den dood van generaal
Abercrombie in den slag bij Alexandria (21 Maart 1801), een be-
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wijs dat Beethoven toch van het begin af minder een muzikaal portret van Napoleon
en meer een algemeen heldendicht bedoelde met zijn Derde. I. Het eerste deel heeft
een mengsel van heroïsche energie en elegische pathetiek, die den bijnaam van het
werk het meest rechtvaardigen. Het klanksymbool voor den held (een gebroken
drieklank op Es) lijkt veel op het begin van Mozart's ouverture voor ‘Bastien und
Bastienne’, syncopen in de violen versterken het heroïsch karakter. In enkele
bladzijden wordt een onvergetelijk muzikaal signalement bereikt. Hiermee contrasteert
het troostende tweede thema in den milden glans van de houtblazers. Met meesterlijke
fantasie benut Beethoven dit materiaal in de doorwerking. De overgang naar de
reprise is om zijn gedurfdheid een beroemde passage: tegen as-bes van de violen
(D7 in Es) spelen de hoorns es-g-bes (tonica). In haar hoogtepunten kreunt en siddert
deze muziek; de apotheose van het eerste deel beteekent de moeizame overwinning
van een titanischen strijd. II. De Marcia funebre heeft een ingewikkelder structuur,
dan bij een treurmarsch gebruikelijk is. Het eerste onderdeel brengt een rouwzang
in de violen, begeleid door aangrijpende voorslagen van de contrabassen; de hobo's
nemen de melodie over en de strijkers begeleiden deze met dramatische triolen. De
tweede strophe van dit treurlied, eveneens in de violen, begint rhythmisch simpeler,
afgezien van een geexalteerd loopje, de laatste coupletten staan weer onder den ban
van de dramatische triolen. Het eerste Trio laat de houtblazers beurtelings zingen
van het geluk der Elyzeesche velden. De rouwzang wordt gedeeltelijk herhaald en
gaat over in een opstandig fugato, als het ware een
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tweede Trio, dat aanzwelt tot een krampachtige uitbarsting van wanhoop. Moeizaam
beheerschen de treurenden zich tot de gedempte klacht van het begin. Even een glimp
van het Elyzeesch geluk en met de stokkende voordracht van het klaaglied(zie het
slot van de ouverture ‘Coriolan’) eindigt deze treurmarsch, die met het langzame
deel uit Chopins pianosonate opus 35 als koninklijke rouwdrager afwisselt. III. De
gebruikelijke triptiek van het Scherzo geeft als hoektafereelen onrustig dwalende
schimmen,aanvankelijk angstig, later luguber vroolijk. De hoornfanfares van het
Trio noopten Kretzschmar tot de spottende vraag: ‘De held op jacht?’. IV. Snelle
passages van de strijkers leiden het grandioze slottooneel in, dat inzet met een simpel,
getokkeld basthema, uitgangspunt van elf variaties. De derde brengt de innige
hoofdgedachte, de vierde is een fugato, de zesde een Hongaarsche marsch, de zevende
een doorwerking; achtste en negende vormen een expressief Andante, de elfde begint
met een orgelpunt. Als dithyrambische coda een Presto. (H.M.V. DB 1599/1605).
Vierde Symphonie ♪. (1806). Dit gematigd romantische, dichterlijk blijde werk
staat geheel apart in het symphonische oeuvre van Beethoven. Nergens heeft
Beethoven zooveel fijn komische, niet na te vertellen effecten gegeven als hier.
Schumann maakte de vergelijking met ‘Falstaff’ van Shakespeare. Evenals in
‘L'apprenti sorcier’ van Dukas sluipen in de langzame introductie van het eerste deel
de geesten rond, die in het Allegro vivace losbreken. Het beheerscht dwepend Adagio,
een variatiereeks, schijnt verband te hebben met de ‘Unsterblich Geliebte’ en is wel
eens genoemd een paraphrase van
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de aan haar geschreven liefdesbrieven. (Col. LX 274/7).
Vijfde Symphonie ♪. (1807). Vaak heeft men gepoogd voor den inhoud van de
vijfde zoo geen programma dan toch litteraire omschrijvingen te geven. Volgens
Schindler moet de componist over de eerste maten gezegd hebben: ‘Zoo klopt het
noodlot aan de deur’. Lenz, een thans in sommige opzichten verouderde
Beethoven-kenner, deed het op nogal pathetische wijze: ‘Een noodlots-tragedie voor
het wereldtooneel. Strijd en overwinning’. Zijn omschrijving was een goed
uitgangspunt voor Paul Bekker, die de vier deelen zeer gelukkig typeerde als: ‘Strijd,
Hoop, Twijfel, Overwinning’. Hierop doorgaande gaf Bekker een niet te overtreffen
karakteristiek. ‘Beethoven betrekt hoogere, fatalistische factoren in zijn poëtische
denkwereld, om met een triomflied op de kracht van den menschelijken wil te
eindigen. De idee van vernietiging van alle omlaag halende krachten, het zich
opwerken uit diepe verslagenheid tot bewustzijn van het eigen, vrij geboren wezen,
lag Beethoven uit persoonlijke ervaring na genoeg, om er een artistieke neerslag aan
te geven. Het was echter niet alleen weerklank van persoonlijke strijd en overwinning,
die hier klonk. Het was Beethovens lievelingsidee over de waardige vrijheid van den
mensch, die zich hier in een nieuwen, gelouterden vorm openbaarde. Mannen van
de daad hadden den dichter van de Eroica geïnspireerd tot zijn eerste begrip van
vrijheid. De voordeelen van politieke en cultureele vrijheid stonden hem voor den
geest en zijn werk gold de verheerlijking van de groote wilskracht, die tot dergelijke
overwinningen in staat stelde. Door het huldigen van die bevrijdende macht, dus van
de resul-
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taten van dien aangewenden wil, drong zich aan hem van zelf de diepere vraag naar
de vrijheid van dien wil op. Reeds in de vierde symphonie roert hij dit thema aan, al
was het, om het op liefelijke wijze, nu eens schertsend, dan weer schwärmend te
behandelen en het een sussende, humoristische oplossing te geven. Nu echter groeit
het tot een tragisch probleem. Overwinning of ondergang - slechts een van beide was
mogelijk. De in de Eroica gestelde vraag, opgeworpen naar aanleiding van een
bepaalden held, wordt hier in het algemeen menschelijke geheven. Dáár, in het eerste
deel, de daadkrachtige held, die met de remmende eigenschappen van zijn eigen
wezen worstelt en de passieve gevoeligheid moet overwinnen, om de actieve krachten
geheel te kunnen ontplooien. Hier, in de Vijfde, de mensch, die het recht van
zelfbestemming plaatst tegenover de verlammende hinderpalen, die samen het
geheimzinnige begrip Fatum vormen. In plaats van de heroïsche
uitzonderingsverschijnselen treedt de mensch als soort. De persoonlijke kenteekenen
van een bijzondere individualiteit vallen weg en daarmee de noodzakelijkheid van
een programmatische karakteristiek.’ Heeft Beethoven in de negende dezelfde stof
nog grootscheepscher behandeld, de vijfde moet als verwerkelijking daar boven
gesteld worden. Want, afgezien van het leege slot der finale is hier een onovertroffen
volmaaktheid tusschen vorm en inhoud bereikt, waardoor deze symphonie terecht
de meest geliefde uit Beethovens' negental werd.
I. Uit de eerste vier noten, het noodlots-motief, groeit organisch een cyclopisch
brok muziek: een musica appassionata zonder weerga. Wel treedt daarnaast een
tweede thema
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op, de troostende dolce melodie van de violen, doch deze heeft in hoofdzaak
ontspannende beteekenis. Het zijn de vier toovemoten, waarmee Beethoven den strijd
en de uitputting van den heros uitbeeldt. Van de onzegbare schoonheid berichten wij
nog slechts het ontroerende recitatief van de hobo kort na den inzet van de reprise.
II. Bekker karakteriseert het Andante als: Hoop; misschien omcirkelt het begrip
Vertronwen nog iets nauwer het geheim van deze eenvoudige melodie. Zij wordt
uitgesponnen in een reeks variaties, waarvan een enkele aan het eerste deel herinnert:
de trompetten vereenvoudigen de eerste drie noten tot uitdagende secunde-schreden,
de violen geven hiervan een angstige echo en in de celli doemt spookachtig een
siddering van het noodlots-motief uit het eerste deel op. Na de gammaloopjes van
de strijkers kondigt zich dan de triomf van het laatste deel aan, doch deze verstilt tot
een serenade-achtigen dialoog tusschen fagot en hobo, begeleid door gitaaraccoorden
van de strijkers. Iets breeder en verhevener eindigt de lieflijke stroom. III. Het is niet
toevallig, dat het derde deel het opschrift Allegro heeft en niet Scherzo. Deze naam
zou bij dit sombere, spookachtige stuk kwalijk passen. Opvallend is de rhythmische
verwantschap met het eerste deel: na het schimmig opstijgen van de celli stooten de
hoorns het noodsignaal, dat van het noodlots-motief stamt. De bassen zetten het Trio
fugatisch in, doch herhaaldelijk stokt hun gedecideerdheid. Ook de herhaling van
het schimmig opstijgen verraadt beklemming en nadat de pauken tegen verstarde
accoorden van de strijkers het noodsignaal zachtjes kloppen barst de paniek los. IV.
In de laatste maten van het derde
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deel slaat de angst om in moed: zonder onderbreking zet de simpele, totaal
overrompelende aan valsmarsch in. Met meesterlijke oeconomie werpt Beethoven
eerst nu zijn instrumentale reserves in het vuur: voor het eerst hoort men de drie
bazuinen, die in de drie vorige deelen nonactief bleven. Met vliegende vanen gaat
het het er op los. De eerste aanval wordt afgeslagen en even overheerscht de
beklemming van het derde deel. Weer zet de marsch in, hij gaat over in een stormloop,
aangevuurd door het noodlots-motief; de overwinningsroes ontaardt helaas in een
onloochenbare trivialiteit. (Col. DX 516/9).
Pastorale ♪. De zesde symphonie (1808) ontving van den auteur het motto ‘Meer
uitdrukking van het gevoel, dan schildering’. Het is als een soort van
verontschuldiging, waaruit blijkt, dat de componist het realistisch uitbeelden in
muziek niet geheel onbedenkelijk vond. I. ‘Aangename gevoelens, die bij de aankomst
op het land in den mensch ontwaken’. Reeds de eerste maten geven raak de landelijke
sfeer door het pastoraal effect van de kwinten in de bas, die aan een doedelzak doen
denken. Voor het overige toont dit deel weinig nabootsing van de werkelijkheid,
afgezien van hier en daar enkele vogelgeluiden. Bewonderenswaardig is hoe het
kleine rhythmisch motiefje van de eerste maten steeds weer anders verwerkt wordt.
II. ‘Scène bij de beek’; reeds dadelijk klinkt de telkens terugkeerende
begeleidings-figuur, waarmee het kalme vloeien van het beekje meer gestyleerd dan
realistisch geteekend is. De melodie boven dit gekabbel is sterk Italiaansch getint.
Het slot van de scène aan de beek brengt eenige nabootsingen van vogelgeluiden;
de partituur noemt de dieren: nachte-
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gaal (fluit), kwartel (hobo) en koekoek (klarinet). III. ‘Vroolijk samenzijn van de
landlieden’; het begint als een normaal Scherzo*. Het middendeel bedoelt volgens
Schindler een humoristisch tooneeltje van stumperige, overwerkte dorpsmuzikanten.
De hobo zet een tel te vroeg in, blijft doodkalm bij die fout en wordt door den hoorn
klakkeloos nagevolgd. De fagot weet geen betere begeleiding dan f, c, f, of f, c, c, f.
Als Trio een stuk in den stijl van een plompen Oostenrijkschen boerendans. De
gebruikelijke herhaling van het Scherzo is niet volledig: de vreugde wordt
onderbroken door een dreigend tremolo van cellen en bassen, die het losbarstend
onweer inleiden, waaraan ook de gillende piccolo en de dreigende bazuinen
meewerken. Na het afnemen van dezen storm, direct aansluitend, IV: ‘Herderslied’,
uiting van ‘Vroolijke, dankbare gevoelens na den storm’. Nadat achtereenvolgens
klarinet en hoorn de pastorale melodie hebben voorgedragen werken de strijkers haar
verder uit. Het is jammer dat dit liefelijk, hier en daar zelfs vroom tooneel zoo werd
uitgesponnen. (Col. L. 1893/7).
Zevende Symphonie ♪. (1812). Richard Wagner heeft dit werk ‘De apotheose van
den dans’ genoemd, Deze typeering zou ook kunnen gelden voor de achtste, want
er is een groote verwantschap tusschen beide werken. Alleen trekken over de zevende
bijwijlen schaduwen, terwijl de achtste door Paul Bekker zonder beperking als
‘lachende philosophie’ beschouwd kon worden. Merkwaardig genoeg hebben
Beethoven's tijdgenooten, hoewel de zevende door de critiek als ‘Ausgeburt eines
Tollhäuslers’ was verworpen, aan haar de voorkeur gegeven boven de achtste.
Waarschijnlijk kwam dit door het
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Allegretto van het oudere werk, dat velen nog stellen boven het Andante van de
vijfde. Beethoven ergerde zich over deze voorkeur zeer; hij beschouwde de achtste
als ‘veel beter’ dan haar voorgangster.
I. Poco sostenuto. De langzame inleiding is door Beethoven ongewoon uitvoerig
behandeld. Men kan deze introductie het motto geven: ‘Vrede op aarde, in de
menschen een welbehagen’. Alleen wie zulk een vrede kent is rijp voor de volkomen
blijdschap van het Vivace, dat er op volgt. De volkomen eenheid van dit echte
dansstuk voor den geest blijkt ook uit de middelen: het thema waarmee het begint,
beheerscht het deel geheel. II. Allegretto. Matthijs Vermeulen heeft dit juweel
vergeleken bij den dood van Gorter's ‘Mei’. Deze intiemste treurmarsch uit de geheele
litteratuur heeft Beethoven's bedwongen kracht en Schubert's rijpste lyriek. Welk
een innige hunkering zingen in het eerste deel altviolen en celli, hoe schrijnt de
herinnering aan het geluk, wanneer in het Trio klarinet en fagot hun syncopische
melodie spinnen boven de eentonig manende rhythmen der bassen. Een schimper op
Beethoven moet plotseling zwijgen, wanneer hij zich dit stuk herinnert. III. Presto.
Het is onbegrijpelijk, dat dit olympisch blijde Scherzo ontsproot uit het gemoed van
den mensch, dien Goethe beschouwde als ‘eine leider ganz ungebändigte
Persönlichkeit’. Als bijen in de lentezon zoemen vredig de tonen rond. Voor het
idyllisch Trio ‘Assai meno presto’ gebruikte Beethoven een oud Oostenrijksch
bedevaartslied. IV. Allegro con brio. De finale is een der uitgelatenste stukken van
Beethoven. Deze ‘Polterabend’, met Oostenrijksche boerendansen heeft soms zelfs
iets van
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COMPONISTEN IV (18e eeuw)

Johan Sebastian Bach (1685-1750)
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COMPONISTEN V (18e eeuw)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
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galgenhumor. Zelden bereikte Beethoven zulk een ononderbroken climax, zulk een
sterk slot als hier (Col. LX 484/88).
Achtste Symphonie ♪. (1812). Tot voor kort werd in Weenen de ‘Pastorale’
gewoonlijk aangeduid als de symphonie in F groot, alsof de achtste (in denzelfden
toonaard) niet bestond. Dit is karakteristiek voor de miskenning van het hooglied
der ‘lachende philosophie’, zooals Paul Bekker dit werk typeerde. Alleen een leven
van de bitterste ervaringen en een onbuigbare geestkracht kunnen tot zulk een
opgewekte rust leiden. Zóó denkt men zich een werk van Mozart, wanneer deze
twintig jaar langer had kunnen werken.
I. Allegro vivace e con brio. Ondanks deze aanduiding heeft het eerste deel een
rust, men zou haast zeggen een verfijnde genoegelijkheid die slechts hier en daar
schalksch wordt. Terecht heeft men gezegd, dat de achtste begint waar de zevende
ophoudt. Als Beethoven hier plaagt is er toch niet de minste boosaardigheid, als hij
even elegisch wordt glanst toch een stille blijdschap. II. Allegretto scherzando. Hier
dus niet het gebruikelijke langzame deel! Dit subtiele stuk geeft op enkele bladzijden
een bijna volledigen leergang van het komische. Men vindt er de meeste geestige
effecten der muziek bijeen: verrassende verschillen van toonhoogte en sterkte,
onverwachte pauzen. Het thema is ontleend aan den grappigen canon, dien Beethoven
op den uitvinder van den metronoom* schreef; ‘Ta ta ta, lieber Mälzel’. III. Tempo
di Menuetto. Van de drie Menuetten in Beethoven's symphonieën (1ste, 4de, 8ste)
nadert dit het meest den ouden trant. Een echt Menuet is het echter ook niet; men
kan het een kruising met
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de ‘Ländler’ noemen en het Trio zou een ‘Deutscher Tanz’ van Schubert kunnen
zijn. Ongewoon voor het Menuet is ook het feestelijk slot met hoorns, trompetten en
pauken. IV. Allegro vivace. Heeft Heine aan deze finale gedacht, toen hij zijn gedicht
schreef: ‘Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern drein’? Dit is de lof
der zotheid, soms drastisch, soms innig. (H.M.V. DB 1764/66).
Negende Symphonie ♪. (1817-'23). Bij de bespreking der Vijfde werd er reeds op
gewezen, dat de koorsymphonie deze in sommige opzichten overtreft, doch naar
gaafheid gerekend bij haar achter staat. Mendelssohn heeft dit geuit in een brief aan
zijn vriend Droysen: ‘De instrumentale deelen behooren tot het grootste wat ik in de
kunst ken; vanaf waar de zangstemmen intreden begrijp ook ik het werk niet, d.w.z.
ik vind slechts sommige episoden volkomen, en zooals dat bij zulk een meester het
geval is, ligt de schuld daaraan waarschijnlijk bij ons.’ Toch is het waarschijnlijk om
de finale met haar kernspreuk: ‘Alle Menschen werden Brüder’, dat de Negende zoo
populair is.
Voor een karakteristiek van dit machtige werk kunnen wij niet beter doen, dan
Paul Bekker (bekort) citeeren. ‘Had Beethoven zijn syrnphonische schepping met
de achtste gesloten, dan was een volledig afgerond geheel bereikt, dat de gansche
skala van groote, hartstochtelijke gevoelens omvat en omhoog leidt naar van smart
bevrijde vreugde. Zij geeft zich vanzelf te kennen als de weerspiegeling van een
artistiek rijpingsproces. Met de achtste symphonie is dit rijpingsproces afgesloten.
Boven deze lachende philosophie uit te gaan was niet meer mogelijk. De stof, die
het leven hem kon geven, was inderdaad
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uitgeput. Beethoven was door den berg heen gegaan, hij had met de vijfde het
middelpunt bereikt en was met de achtste weer aan het andere einde uitgekomen.
Hij had een reeks van symphonieën geschreven, die op elkaar aansloten als de
schalmen van een ketting. Nu was de kring gesloten, het werk voltooid, de schepper
zonder innerlijke opdracht. Zou hij den symphonischen vorm als door hem vervuld
terzijde leggen en zich een andere taak kiezen? Een voorwaarts gaan op den weg,
die voortdurend stijgend van de Eroica naar de achtste voerde, was niet meer mogelijk.
De impulsen, de menschelijke ervaringen in Beethoven gewekt, die hij in artistieke
daden omgezet had, waren uitgeput. Hem bleef nog slechts een mogelijkheid; een
terugblik van af den hoogen wachtpost, bezet door hem, die uit inzicht en door allerlei
stormen wetend was geworden. Had hij tot nu toe de problemen van het leven een
voor een opgelost, gelijk zijn rijpende ervaring ze hem voorlegde, nu kwam het er
op aan, hen onder den gezichtshoek van philosophische bespiegeling nog eenmaal
samen te vatten. Niet de onmiddellijke beschouwing van een ervaring, doch een
reflecteerend moment geeft den impuls tot het scheppen van de negende. En deze
reflecteerende grondtrek verleent het werk een plaats buiten den kring der overige
symphonieën. Als episoden staan zij tegenover deze Generale Biecht, die eerst alle
gevolgtrekkingen maakt uit de onmiddellijke weerspiegeling der gebeurtenissen.’
I. Allegro, ma non troppo, un poco maestoso. Als een geestverschijning wordt de
prometheïsche hoofdgedachte uit den vagen chaos opgeroepen. Mystiek schemeren
de leege kwinten en moeizaam neemt de daemon gestalte aan. Doch pas heeft
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hij zich in zijn schrikwekkende majesteit getoond, of na een hevigen angstkreet lost
hij weer in de nevelen op. De bezweringshandeling herhaalt zich en nu blijft het
grandioos visioen werkelijkheid: ‘Ich unglücksel'ger Atlas! eine Welt, Die ganze
Welt der Schmerzen, musz ich tragen’. Gigantisch van afmeting en van inhoud
beeldhouwt Beethoven zijn mythischen held. Ook diens droom wordt ons gegeven:
‘Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, Oder unendlich elend’. In een
onafzienbaren stoet trekken alle menschelijke roerselen van geluk en ellende aan ons
voorbij en aan het slot klinkt het vonnis van het fatum: ‘Und jetzo bist du elend’. II
Molto vivace. Het Scherzo van de Negende heeft dezelfde spookachtige, daemonische
stemming als dat van de vijfde, doch vele malen fantastischer en grootscher. Het
verband met het eerste deel wordt gelegd door de octavensprongen van den inzet,
die voortgaan in een rusteloos fugato: de ingang tot dezen doolhof naar vorm en
inhoud. Wie denkt hier nog aan een Trio en dat dit later nog eens herhaald wordt?
Tusschen de rondrazende derwischen hossen plotseling potsierlijke boeren;
klopgeesten (de bezeten pauken) doen hun helsche spel. Tot de meester met een
breede penseelstreek dezen Goya in muziek signeert. III. Adagio molto e cantabile.
Als hel en hemel staan in de negende het Scherzo en het Adagio tegenover elkaar.
Bekker heeft het langzame deel vergeleken met Tiziaan's ‘Hemelsche en aardsche
liefde’ en terecht: na de seraphische melodie, die de violen eerst zingen, een gevoeliger
Andante moderato. De vorm van de variatie is het technische hulpmiddel voor het
verwerkelijken van steeds andere perspectieven, waar-
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onder de kunstenaar Caritas en Amor zag. Nog kan de droom niet vereeuwigd worden:
fanfaren van trompetten en hoorns, herinneren aan de werkelijkheid. Doch het visioen
van hemelsche blijdschap trilt nog na. IV. Finale. Plotseling komen wij weer tot de
werkelijkheid: in een Presto, onderbroken door recitatieven van de strijkbassen, wordt
het contact met de beklemmende werkelijkheid weer geheel gevonden. Flarden van
het verleden trekken voorbij: uit de bezweringsscène van het eerste deel, de inzet
van het Scherzo en een flits van het Adagio, telkens door dramatische, afwijzende
instrumentale recitatieven onderbroken. De schetsboeken geven commentaar op deze
recieten. Beethoven wilde aanvankelijk reeds hier een bariton laten zingen en wel
naïeve uitroepen als: ‘O neen, ook dat niet, het is iets anders waarom ik vraag’ of
‘Ook dit niet, dat is maar dwaasheid, iets mooiers en beters’ en ‘Ha, dat is het: nu is
het gevonden - vreugde’. Gelukkig liet hij zulke woorden vervallen en gaf hij de
recitatieven aan de strijkbassen. Ook het aankondigen van Schiller's ode heeft
Beethoven veel hoofdbreken gekost. Op een keer riep hij tegen Schindler: ‘Ik heb
het!’ en hij vertelde zijn plan, den bariton te laten voordragen: ‘Laat ons het lied van
den onsterfelijken Schiller zingen.’ Relatief is de slotredactie de beste: ‘O vrienden,
niet deze tonen, doch laat ons liefelijker aanheffen en vreugdevoller.’ Het gezongen
recitatief staat echter op de verkeerde plaats. Na het korte citaat van het Adagio
spelen de houtblazers het begin van ‘Freude, schöner Götterfunken’, de instrumentale
bassen accepteeren dit met een recitatief, dat bijna hetzelfde is als wat later de bariton
zingt. Het orkest verwerkt
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dan het Freude-thema tot een fuga; deze eindigt met een herhaling van het angstige
Presto, waarmee het vierde deel begint en dan zingt de bariton het vermelde recitatief.
Nu eerst begint de eigenlijke finale, een variatiereeks op het Freude-thema, met als
tekst enkele strophen van Schiller's ode ‘An die Freude’. Beethoven heeft van deze
strophen meer of minder uitvoerige scènes gemaakt, waartusschen als refrein telkens
weer de eerste regels van het gedicht optreden: ‘Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum, Deine
Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt: Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.’ Dan wordt God geroemd als milde gever van goede
gaven, ietwat komisch gespecificeerd: vriendschap, liefde, de wijnstok, kussen, het
zingenot (dat hier eigenlijk belachelijk wordt gemaakt); deze opsomming eindigt
onverwachts met ‘Und der Cherub steht vor Gott’. Het is bijna onbegrijpelijk, hoe
hier ondanks dezen naïeven tekst, Beethoven de majesteit van het Goddelijke geeft.
Zonder overgang volgt dan de merkwaardige marsch-episode met tenorsolo, waarin
de vreugde van het heldendom wordt verkondigd. De instrumentatie is democratisch;
men zou haast zeggen: ‘een mariniersmuziekje’, o.a. groote trom, bekkens, triangel
en piccolo. Eerst nu breekt het religieuze element geheel door en daarmee wordt het
hoogtepunt van de Finale bereikt. Het mannenkoor zet majestueus in: ‘Seid
umschlungen Millionen’ en na enkele maten komt het tot een ff. van alle
medewerkenden, dat plotseling aangrijpend terugzinkt tot het zachte ‘Brüder! überm
Stemenzelt Musz ein lieber Vater wohnen’.
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Het Allegro energico combineert in een grandioze dubbelfuga de thema's van ‘Seid
umschlungen’ en ‘Freude schöner Götterfunken’, waarop men de typeering van
Brecht door Klabund kan toepassen: ‘eine erhabene Banalität’. In het daaropvolgende
refrein treft de passage van het solokwartet: ‘Alle Menschen werden Brüder.’ Het
slot, een stretta* op de grens van het sublieme en het ridicule combineert nogmaals
‘Seid umschlungen’ en ‘Freude schöner Götterfunken’, nu na elkaar (Col. L 1775/82).

[Bekkens]
Bekkens, gebogen metalen schijven met vlakke randen, in het midden concaaf, waar
een leeren riempje bevestigd is. Men kan de bekkens langs en tegen elkaarslaan. Ook
wordt wel op een vrijhangend bekken met de trommelstokken geslagen of geroffeld;
crescendo imiteert dit onweer, pianissimo liet Wagner zoo het Rheingold klinken.
Iedereen kent ze, uit militaire marschen. De bekkens doen mee in het
mariniersmuziekje uit de finale van Beethoven's negende en in het sprookje ‘Von
der Jugend’ uit Mahler's ‘Das Lied von der Erde’. Zij hebben sacrale beteekenis in
het Vorspiel ‘Lohengrin’.

[Bel cánto]
Bel cánto, mooie zang, een vakterm waarmee vooral de Italiaansche wijze van zingen
bedoeld wordt, die een cultus van den klank om zich zelf beteekent.

[Bellen]
Bellen, zie schellen.

[Benedictus]
Benedictus, onderdeel van het Sanctus uit de Mis*.

[Berceuse]
Berceuse, wiegelied. De Berceuse bij uitnemendheid is opus 60 van Chopin.

[Berg, Alban]
Berg, Alban (9 Febr. 1885-24 Dec. 1935). Hoewel hij door geboorte en verblijf
Weensch was, had hij als mensch en als kunstenaar niets van wat dit begrip door de
wals-
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koningen Strauss, door den schrijver Schnitzler werd. Zijn onbekommerde jeugd
voltrok zich in het Weensche huis van zijn welgestelde ouders en op hun buitenverblijf
‘Berghof’ in Kärnten. In den herfst van 1899 werd de geest der muziek vaardig over
hem door het pianospel van zijn oudere zuster Smaragda. Na den dood van den vader,
een exporteur, kwam de familie in geldzorg (1900), zoodat Alban Berg, na zijn
eindexamen H.B.S., ambtenaar werd. Kort daarop ging zijn oudere broeder Charley
met liederen van Alban, zonder dat deze er van wist, naar Schönberg, die den
jongeman als leerling aannam, eerst kosteloos, tot in 1906 de familie Berg een erfenis
kreeg, waardoor de musicus zich geheel aan zijn opleiding kon wijden. Bij de
uitvoering van zijn ‘12 Variationen und Finale über ein eigenes Thema’, nog geheel
in den trant van Brahms, spotte een recensent: ‘Geen thema, maar twaalf variaties
erop’ (1908).Twee jaar later eindigde zijn leertijd bij Schönberg, met wien hij verder
innig bevriend bleef. Zelden huldigde een oud-leerling zijn meester zoo, als Alban
Berg het deed bij diens 60sten verjaardag (1934). Vijftien dagen voor den dood van
Mahler (1911), dien hij zeer vereerde, trouwde hij met de opera-zangeres Helene
Nakowski. In Mei 1914 zag Berg een opvoering van het drama ‘Wozzeck’ van Georg
Büchner; hij besloot er een opera van te maken. De militaire dienst, Augustus 1915,
tot 1918, leerde hem de soldatensfeer kennen, die hij noodig had voor ‘Wozzeck’;
hij werd echter dadelijk afgekeurd voor het front. In 1917 was zijn bewerking van
Büchner's tekst gereed, vier jaar later de muziek. De devaluatie na den oorlog beroofde
hem van zijn financieele
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onafhankelijkheid; hij moest toen van de honoraria voor zijn lessen in compositie
leven. De eerste publieke waardeering ondervond hij op een muziekfeest te Salzburg
(1923), na de uitvoering van zijn strijkkwartet opus 3. De première van Wozzeck te
Berlijn, door toedoen en onder leiding van Erich Kleiber, gaf een hevig
meeningsverschil in de pers; toch kon het werk gehandhaafd worden en sedert 1929
deed het zelfs een triomftocht door Europa. Berg's tweede meesterwerk, de ‘Lyrische
Suite für Streichquartett’, deels in de twaalftonen-techniek van Schönberg*, ontstond
in 1923/25; zij werd sedert 1927 door het Kolisch-kwartet algemeen verbreid. De
zetting voor strijkorkest van de middendeelen (2-4) hebben het meest tot Berg's roem
bijgedragen. In 1928 begon hij aan een opera naar Wedekind's ‘Lulu’, die eerst eenige
maanden voor zijn dood gereed kwam. Ondertusschen schreef hij op verzoek van de
zangeres Ružena Herlinger de concert-aria voor sopraan ‘Der Wein’, op drie vertaalde
gedichten van Baudelaire (1929). Een jaar daarna sloeg hij een professoraat aan de
Berlijnsche Hochschule für Musik af, wat hem in 1933 veel leed bespaard heeft,
want het Derde Rijk beschouwde zijn muziek als ontaard. Dit had tot gevolg, dat
sedert dien zijn inkomsten uit auteursrechten belangrijk verminderden, zoodat hij in
zijn laatste levensjaren vaak honger heeft geleden. Toch wist Erich Kleiber nog in
1934 door te zetten, dat fragmenten uit ‘Lulu’ te Berlijn werden uitgevoerd. Het
groote succes aldaar en de vele uitvoeringen van zijn werken bij gelegenheid van
zijn vijftigsten verjaardag, met de daaraan verbonden inkomsten, hebben het einde
van zijn leven verlicht. Nogmaals onderbrak
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hij het werk aan ‘Lulu’, om het vioolconcert (z.o.) te schrijven (lente 1935). Kort
daarop leidde een insectenbeet tot een abces, waarvoor hij herhaaldelijk geöpereerd
werd. Na een bloedtransfusie, waarvoor een Weensche volksjongen de bloedgever
was, spotte hij nog: ‘Als ik nu maar niet operette-componist wordt!’ Doch zijn lichaam
was te ondermijnd door honger en overmatig werken. Hij stierf als slachtoffer van
zijn meening: ‘Ik geloof, dat de prestatie belangrijker is, dan de mensch.’
Wozzeck. De tekst van deze opera is ontleend aan het onvoltooide drama van Georg
Büchner (1813-1837). Berg koos uit de fragmenten 15 tooneelen, die hij bewerkte
en rangschikte. In elk bedrijf worden de scènes onderling verbonden door muziek
tijdens de decor-wisseling. Elk tooneel heeft een strengen muzikalen vorm. I 1 (Suite).
Prelude. Kort trommelgeroffel roept met elementaire kracht de militaire sfeer van
het stuk op. De kapitein laat zich thuis scheren door den soldaat Franz Wozzeck. Hij
maant zijn oppasser: Langzaam, want er ligt nog een heel leven voor je, in minuten
uitgerekend een onoverzienbaar aantal. Pavane. De kapitein wordt triest bij de
gedachten aan zulk een eeuwigheid van verveling. Vandaar zijn lijfspreuk: Een goed
mensch doet alles langzaam. Gigue. Gesprek over weer en wind. Gavotte. De kapitein
berispt zijn oppasser: Wozzeck is niet een goed mensch, want hij heeft een kind
zonder den zegen der kerk. Nu eerst verontschuldigt Wozzeck zich, met een vreemd
toegepasten tekst. De kapitein ergert zich hierover. Air. Wozzeck verklaart nader:
Wij armelui hebben geen geld, maar wel vleesch en bloed. Als ik rijk was, zou ik
graag deugdzaam zijn.
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De kapitein sust den soldaat: Wozzeck meent het goed, maar hij denkt teveel.
Wozzeck kan gaan, maar.... langzaam! Pavane. I 2 (Rhapsodie). Buiten snijden
Wozzeck en zijn kameraad Andres riet. Andres zingt een liedje, Wozzeck heeft
hallucinaties: hij meent vervolgers, afgronden, vuur te zien. Zij gaan traag naar de
stad terug. I 3 (Marsch, wiegelied). Militaire muziek nadert. Marie, de moeder van
Wozzeck's kind, kijkt door het raam van haar kamertje naar de soldaten. Zij bewondert
vooral den tamboer-majoor, tot ergernis van haar buurvrouw Margreet. Marie slaat
het venster dicht en zingt een wiegeliedje. Als haar kind ingeslapen is, wacht zij
peinzend op Wozzeck. Deze treedt na eenigen tijd ontdaan binnen er vertelt van zijn
hallucinaties. Hij heeft geen rust en gaat weer heen. De vrouw barst wanhopig uit:
‘O, wij armelui!’. I 4 (Passacaglia met 21 variaties). Wozzeck stormt ontdaan het
studeervertrek van den dokter binnen, die hem als merkwaardig psychiatrisch geval
per dag drie stuiver geeft, om hem te kunnen bestudeeren. De arts verwijt den soldaat,
dat hij zoo hoest: Wozzeck kan zich daartegen best verzetten, want de mensch heeft
een vrije wil. Hield Wozzeck zich aan het diëet van boonen? Weer hoest de arme
man, de dokter berispt hem giftig, waarop de soldaat verontschuldigingen stamelt
en verward praat over zijn hallucinaties. De dokter belooft de toelage van Wozzeck
te zullen verhoogen, wanneer deze zijn idee fixe goed cultiveert, alles voor de
medische wetenschap, de theorie van den dokter en diens onsterfelijken roem om dit
belangwekkend geval. I 5 (Vrij Rondo). In de straat voor het huis van Marie stapt
de tamboer-majoor trots heen
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en weer, om op de vrouw indruk te maken. Marie bewondert hem, maar als hij haar
te na komt, stoot zij hem af; later zwicht zij voor zijn gedreig en gaat zij met hem
het huis binnen. 111 (Sonate-vorm). In haar kamertje kijkt Marie, hoe goed haar de
oorbellen staan, die de tamboer-majoor haar gaf. Wozzeck komt thuis, en vraagt
haar, hoe zij aan het sieraad kwam. Zij liegt: gevonden. De soldaat is bezorgd over
het kind, dat zelfs in zijn slaap onrustig is. Hij geeft het geld van den dokter aan de
vrouw en gaat heen. Even voelt Marie zich schuldig, maar dan troost zij zich cynisch:
alles loopt toch op niets uit! II 2 (Phantasie en fuga). De langzame kapitein ontmoet
op straat den haastigen dokter. Zij ergeren zich over elkanders tempo. De dokter
vertelt, hoe druk hij het heeft; dan waarschuwt hij onverbloemd den kapitein, dat
deze aanleg heeft voor een beroerte, en over de gevolgen daarvan weidt hij met
welbehagen uit. De kapitein is ontdaan, zoodat de dokter hem troost: hoe zullen de
menschen om U treuren! Nu raakt de militair weer in zijn humeur: men zal zeggen,
dat hij een goed mensch is geweest! Wozzeck wil langs hen gaan, maar de dokter
roept hem bij zich. De kapitein bespot zijn oppasser: Wozzeck heeft een haast, alsof
hij alle baarden van alle universiteiten moet scheren. En hij plaagt verder: heeft
Wozzeck niet een haar in zijn eetnap gevonden? Nadat de dokter dan nog vraagt, of
de soldaat een aardige vrouw heeft, gaat de arme drommel de toespeling begrijpen
en vraagt hij om ophelderring, die men hem duidelijk geeft. Wozzeck wordt
doodsbleek en stamelt: ik heb niets anders op de wereld. De dokter voelt zijn pols
en stelt hardop de diagnose. De kapitein
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tracht zijn oppasser te troosten, dat hij een goed mensch is, maar deze barst uit, liever
dood te zijn, en stormt weg. Nu slaat zijn superieur om: Wozzeck is een hondsvot,
omdat hij wenscht te sterven. II 3 (Largo, d.w.z. het langzame deel van deze
symphonische acte). Marie staat voor de deur van haar woning. Wozzeck komt
ontdaan thuis. Jaloersch bespiedt hij de vrouw, wier roode mond zoo onschuldig
lijkt. Plotseling raast de opgewonden man: ‘Heeft hij daar gestaan?’. Marie verweert
zich: zij kan de menschen de straat immers niet verbieden? Maar Wozzeck houdt
aan, en dan bekent zij schaamteloos, en als Wozzeck haar hand grijpt kijft zij: ‘Raak
mij niet aan; liever een mes in mijn lijf, dan een hand die mij dwingt’. Dof mompelt
Wozzeck: ‘Liever een mes?’. Dan tobt hij: ‘De mensch is een afgrond. Men wordt
duizelig, wanneer men er in ziet.’ II 4 (Scherzo). In den tuin van een herberg dansen
soldaten en boerenvolk een Ländler. Twee aangeschoten handwerkers zingen
jammerlijke liedjes, terwijl Marie en de de tamboer-majoor tusschen de anderen
walsen. Wozzeck bespiedt hen, en gaat treurig op een bank zitten. Als een
dwanghandeling tiert hij, op het rhythme van den Ländler, over de slechtheid van
den mensch. Nadat de dans is afgeloopen zingen de mannen een jagerslied, Andres
lalt een deun. Hij vraagt Wozzeck, waarom deze alleen bij de deur zit, en zijn
kameraad antwoordt: velen zijn bij de deur en weten het niet. Verbitterd, als een
dwaze boetprediker houdt Wozzeck bespiegelingen over het doel van het leven en
een der handwerkers doet hem spottend na. Plotseling staat een nar naast Wozzeck:
hij wil eerst den soldaat opvroolijken, maar is dan
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verschrikt over de moordlust in diens oogen. Men danst door. II 5 (Introductie en
Rondo). In het wachtlokaal van de kazerne ronken de soldaten op hun britsen.
Wozzeck ontwaakt, en in zijn verbeelding hoort hij de dansmuziek, ziet hij Marie
en de tamboermajoor ronddraaien, flitst een mes. Ontdaan bidt hij: ‘Leid ons niet in
verzoeking.’ De tamboer-majoor tuimelt dronken het lokaal in; hij pocht op de
bekoorlijkheden van Marie. Andres vraagt hem, over wie hij het heeft en de majoor
verwijst hem naar Wozzeck. De snorrebaard wil den man mee laten drinken, dien
hij bedroog, maar deze fluit slechts hoonend. Zij vechten samen, Wozzeck ligt onder.
Nu fluit de majoor. De overwonnene mompelt: ‘De een na den ander’. III 1 (Inventio
over een thema). In haar kamertje leest Marie het bijbelverhaal van de overspelige
vrouw: zij troost zich met het milde oordeel: ‘Ga heen en zondig niet meer’. Het kind
dringt tegen haar aan; zij schrikt, stoot het van zich, haalt het dan weer aan, en begint
een sprookje te vertellen. Maar zij onderbreekt zichzelf: waarom kwam Franz niet....,
wat staat er over Magdalena? Dan barst zij uit in berouw over haar zonde. III 2
(Inventio over een toon). Op een boschweg bij een vijver wandelen Marie en
Wozzeck. De vrouw wil terug naar de stad, de man beveelt haar te gaan zitten. Zij
gedenken, hoe zij elkander leerden kennen. Wozzeck kust Marie en betreurt, dat hij
haar niet meer mag liefkoozen. Marie verbreekt hun zwijgen: ‘Hoe rood gaat de
maan op!’ en hij antwoordt: ‘Als een bloedig ijzer’. Plotseling raast hij: ‘Ik niet, een
ander niet’ en steekt hij zijn mes in haar hals. Wozzeck vlucht. Het beklemmendste
crescendo, dat ooit geschreven werd, sluit
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het tooneel af. III 3 (Inventio over een rhythme). In een herberg dansen meiden,
waaronder Margreet, en kerels een woeste Polka. Wozzeck vuurt hen aan. Hij
overschreeuwt de ontstemde piano met het volkslied: ‘Es ritten drei Reiter wohl an
den Rhein’, maar hij blijft steken voor het woord ‘Todesbahr’ in den regel: ‘Mein
Töchterlein liegt auf der....’. Hij zoekt vergetelheid bij Margreet en vraagt haar, iets
te zingen. Zij zet in: ‘Ins Schwabenland, da mag ich nit’. Ineens ziet zij, dat zijn
rechterhand bebloed is. Wozzeck tracht zich te verontschuldigen, ziet de anderen op
zich afkomen en vlucht. III 4 (Inventio over een zesklank). Op den boschweg bij den
vijver zoekt Wozzeck zijn mes. In zijn waan hoort hij geluiden. Ontzet stoot hij tegen
de doode vrouw, maar schamper herstelt hij zich en hoont: ‘Je hebt je roode halsband
verdiend, net als je oorbellen, met je zonde’. Weer zoekt hij naar het mes, vindt het,
en werpt het in den vijver. Hij wil zich schoon wasschen en wordt door het water
aangetrokken. Op zijn doodskreet snellen de dokter en de kapitein toe. Zij luisteren
naar de nachtelijke geluiden. Angstig roept de kapitein: ‘Snel dokter, snel!’. In een
grootsche treurmuziek (Inventio over een toonaard) klinken herinneringen aan de
muziek, die wij in de voorafgaande tooneelen hoorden. III 5 (Inventio over een
gelijkmatige beweging van achtsten). Voor het huis van Marie doen kinderen een
rondedans. Marie's zoontje rijdt op een stokpaardje. Andere kinderen komen en
schreeuwen tegen het jongetje: ‘Je moeder is dood’. Het knaapje weifelt een oogenblik
en speelt dan door. Lyrische Suite für Streichquartett. I Dit deel is volgens
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Schönberg's* twaalf tonen techniek; hier bestaat de reeks uit: f, e, c, a, g, d, as, des,
es, ges, bes, b (c). Zij treedt, met kleine wijzigingen, ook in volgende deelen op,
behalve in IV en VI. Berg zelf heeft het eerste deel genoemd: ‘een lichte Intrada*
op wat volgt’. II Een Rondo op drie thema's. Het eerste is van een lieflijke traagheid,
het tweede heeft iets van een Ländler* (op de toonreeks uit I, doch vierde en tiende
toon van plaats verwisseld), het derde begint speelsch, maar eindigt ‘alsof men een
kind dreigt’, gelijk Berg het typeerde. III Het Allegro misterioso is gebouwd op de
gewijzigde toonreeks, zooals deze in II optrad. Dit con sordino gespeelde
beklemmende stuk, met veel col legno*, is een als in koorts gefluisterd Scherzo. Het
‘Trio estatico’ geeft de twaalf tonen reeks in andere volgorde: f, bes, as, e, c, b, cis,
es, a, d, g, fis, (gis, c). IV Het Adagio appassionato moet als het kerndeel van het
geheele werk beschouwd. Het kopmotief, met de driemaal herhaalde seconde-schrede
e-f, en de triolengroep in het midden van de hoofdgedachte hebben een belangrijk
aandeel in dit Adagio, dat citaten brengt uit vorige deelen. V Het Presto delirando is
een tweede Scherzo. Het eerste deel ervan bevat reeds een tegenstelling, door het
begin van het thema in 3/8sten, het vervolg in duolen of tonen van drie tellen. Het
Trio (Tenebroso) berust op den variant: f, e, c, fis, a, cis, gis, d, es, g, bes, b. Het
wordt na den terugkeer van het Scherzo herhaald. De tweede reprise van het Scherzo
is een doorwerking. VI Het Largo, een treurende epiloog, opent met eenige maten
pizzicato. Dan zet de viool een pathetische melodie in, die eerst zuiver rhythmisch
door de cello, dan melo-
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disch door de altviool wordt overgenomen. Na een terugval op den laagsten toon der
cello, hier als b gestemd, en een rustiger episode, een citaat uit ‘Tristan’ (maat 26 en
27), gevolgd door een snellen climax, die weer verebt tot een algemeene pauze, welke
aan het hoogtepunt voorafgaat. Verderop een toespeling op het begin van het derde
deel, dan het rhythme van de pathetische melodie in de cello. Het prachtige slot,
waarbij de instrumenten een voor een zwijgen tot alleen de altviool nog speelt, geeft
een visioen van de eeuwigheid (Polydor 516659/62).
Vioolconcert. In Februari 1935 ontving Berg van den Amerikaanschen violist
Louis Krasner het verzoek, een vioolconcert te schrijven. Twee maanden daarna
stierf de achttienjarige dochter van Mahler's weduwe, Manon Gropius, van wie Berg
zeer veel hield. Zoo ontstond -‘Dem Angedenken eines Engels’ - het vioolconcert
als ‘Requiem für Manon’. I Zwevend preludieeren groeit tot een bespiegelend
Andante. Het gaat over in een verstild Scherzo, dat door de melodie van een volkslied
uit Karnten bijwijlen een zwaarder toets heeft. Zóó het evenbeeld in muziek van de
betreurde. II Een hevig, opstandig Allegro, hijgend als een zware doodsstrijd, en dan
zet de violist de melodie in van het koraal: ‘Es ist genug! Herr, wenn es dir gefällt,
So spanne mich doch aus!’, woorden die Bach's tekstdichter schreef voor de cantate
‘O Ewigkeit, du Donnerwort’. In dit bewogen afscheid, dat krampachtig om berusting
worstelt, klinkt nog eenmaal de melodie van het volkslied. Met snijdende
samenklanken besluit het koraal het werk.

[Berlioz, Louis Hector]
Berlioz, Louis Hector (11 Dec. 1803-8 Maart 1869).
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Zijn vader, een plattelands medicus te Côte-Saint-André, was een brave ietwat pedante
man; men leert hem goed kennen uit een familiekroniek, die hij voor zijn kinderen
schreef, waarin o.a. voorkomt: ‘Ik raad jullie, je te wachten voor blind enthousiasme.
Koelbloedigheid en een helder hoofd zijn de waardevolste eigenschappen in alle
levensomstandigheden’. Zijn oudste zoon, Louis Hector, heeft deze waarschuwing
wel zeer veronachtzaamd. Hectors moeder was hysterisch en theatraal; haar vier
kinderen waren door haar meer of minder erfelijk belast. Acht jaar oud leerde Hector
van zijn vaderfluit spelen, waarin hij het na enkele maanden aardig ver bracht. Zijn
eerste Communie gaf hem, naar hij later verklaarde, zijn eerste muzikale ontroeringen
door het zingen van een meisjeskoor. Toen hij twaalf jaar oud was vielen hem reeds
melodieën in, die hij na jaren in enkele van zijn beroemdste werken aangewend heeft.
De vader van een vriendje, de muziekleeraar Imbert, besefte den grooten aanleg van
den jongen Berlioz en gaf hem fluit- en zangles. Een fragment uit Gluck's ‘Orphée’
en een levensbeschrijving van dezen componist maakten hem bewust van zijn roeping
als musicus. De vader echter wenschte, dat hij medicijnen ging studeeren; Hector
stemde hierin toe, want daardoor mocht hij naar Parijs (1821). Hier heeft hij enkele
jaren de colleges bezocht en natuurlijk 's avonds de opera; Gluck's ‘Iphigénie en
Tauride’ greep hem zoo aan, dat hij niet meer kon slapen en eten; hij schreef toen
naar huis, dat hij musicus wilde worden. Hij nam theorieles bij Lesueur, kapelmeester
van de opera en professor aan het Conservatorium, die met den jongen heethoofd
merkwaardig goed
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kon opschieten; aan hem dankt Berlioz veel van zijn vondsten, o.a. het principe van
de ‘Idée fixe’ uit de Fantastique*. Kort daarop had hij het plan zelf een opera te
schrijven; hij brak reeds zijn hoofd, hoe hij het werk uitgevoerd zou krijgen, voor er
een noot op het papier stond. De diplomaat in hem ontwaakte, toen de opera ‘Mort
d'Abel’ van den kapelmeester Kreutzer van het repertoire werd genomen en hij
schreef, in de hoop diens gunst te winnen: ‘O genie! Ik bezwijk, ik sterf! Tranen
verstikken mij! De Dood van Abel! O Goden! Wat een schandelijk publiek! het voelt
niets! wat is er noodig om het te ontroeren? O genie! en wat zal ik doen, wanneer ik
eens met mijn muziek hartstochten zal schilderen; men zal mij niet begrijpen....
Subliem, hartverscheurend, pathetisch! Ach, het kan niet anders: ik moet schrijven!
Aan wien zal ik schrijven? Aan het genie?.... Neen, Ik durf niet. Het is aan den
mensch, het is aan Kreutzer.... hij zal over mij spotten,.... het is mij onverschillig....;
ik zou sterven indien ik zweeg.... Als de pen niet uit mijn hand was gevallen zou ik
niet eindigen. Ach! Genie!!!!’. Zijn operaplannen mislukten echter; hij componeerde
een oratorium, maar bij de eerste repetitie bleken de geschreven stemmen onbruikbaar.
Kort daarop deed hij nog een medisch examen. In den zomer van 1824 met vacantie
thuis wist hij zijn vader te vermurwen, zoodat hij zich geheel aan de muziek mocht
wijden. Terug in Parijs werden de beste stukken uit het oratorium in een Mis verwerkt
en Berlioz voerde deze met geleend geld op. Toen ontdekte hij ook zijn talent als
zakenman: hij maakte reclame, bezocht critici en andere menschen met invloed. Een
en ander was oor-
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zaak, dat hij met zijn werk succes had. Prophetisch oordeelde Lesueur: ‘Gij bezit
genie’. Het geleende geld was echter verloren en Berlioz bezuinigde op alles, en gaf
fluit- en gitaarles om zijn verplichtingen na te komen. Hij dong naar het stipendium
van den Prix de Rome, doch dit werd een fiasco; bovendien hield de vader toen zijn
maandgeld in. Kleintjes ging Berlioz naar huis, waar hij door zwijgen en niet eten
nogmaals van zijn vader de toestemming kreeg, muziek te studeeren. De moeder,
die hier buiten gehouden was, bemerkte dit, vervloekte haar zoon en zonder afscheid
vertrok Berlioz naar Parijs, waar hij leerling van het Conservatorium werd. In de
opera controleerde hij de opvoeringen met de partituur, gaf luid critiek en leerde
door en door instrumentatie. De vader hoorde van de nog steeds niet afbetaalde
schuld, meende dat Hector boemelde en hield weer hetmaandgeld in. Nu weigerde
Berlioz terug te gaan; als korist in een Vaudeville verdiende hij net genoeg om niet
dood te hongeren. Een tweede aanval op den Prix de Rome mislukte. Berlioz kreeg
een gezwel in zijn hals, dat hij in doodsangst met een zakmes zelf opensneed; hierdoor
liet de vader zich nogmaals verteederen, de studie van zijn zoon te betalen.
In September 1827 voerde een Engelsch tooneelgezelschap enkele stukken van
Shakespeare op o.a. Hamlet, waarbij de actrice Harriett Smithson als Ophelia uitblonk.
Berlioz verstond geen woord Engelsch en ging toch als dronken naar huis:
Shakespeare had hem het domein van zijn eigen kunst geopenbaard, Harriett zijn
ideaal van de vrouw. Wekenlang was hij in een hysterisch apathischen toestand.
Daarna had hij slechts een gedachte: hij wilde door
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een geniale daad de aandacht van Harriett trekken; zij verliet echter Parijs zonder
dat hem dit gelukt is. Twee nieuwe gebeurtenissen hielpen hem zijn wanhoop te
overwinnen: hij leerde de eerste Fransche vertaling van Goethe's Faust en de
symphonieën van Beethoven kennen. Intusschen waren de Engelsche tooneelspelers
terug gekomen en de conservatorist waagde, wat nog geen Fransche componist ooit
ondernam. Hij gaf een eigen concert met slechts werken van zichzelf, en toonde zich
weer een pionier van de moderne reclame. Zelfs de beroemde Fétis waardeerde veel
in de muziek van Berlioz, maar nog steeds wist Harriett niet van zijn bestaan. Voor
de derde maal wedijverde hij om den Prix de Rome en nu was het resultaat de tweede
prijs. Zijn vader beloofde hem nog een jaar te steunen; bovendien werd hij benoemd
als muziek-recensent van een nieuw blad. Nu schreef hij zijn eerste meesterwerk:
acht scènes uit Goethes Faust (1829). Nog steeds was hij in vuur voor Harriett en hij
besloot in een muzikale autobiographie zijn gevoelens voor haar vast te leggen en
daarmee de wereld te veroveren: zoo ontstond de Fantastique. Midden onder het
werk hoorde hij uit Londen, dat zijn idool daar slechts een figurante was en na groote
vertwijfeling hierover inspireerde dit hem tot het slot van zijn symphonie, de parodie
op de idée fixe. Berlioz organiseerde een uitvoeringen hoopte dat Harriett deze zou
bijwonen; het concert ging echter niet door. Harriett had een engagement bij de
Opéra-Comique in Parijs gekregen, doch dit instituut ging failliet en de actrice stond
op straat. Berlioz had geen medelijden met haar, want nu was hij in den ban van een
nieuwe liefde; de jonge, coquette pianiste Camilla Moke.
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Berlioz wilde met haar trouwen, hij schreef met opzet een middelmatig werk voor
den Prix de Rome om de conservatieve jury voor zich te winnen en behaalde dan
ook met algemeene stemmen den eersten prijs. In den herfst van 1830 voerde Berlioz
zijn Fantastique uit en de ironie van het lot wilde, dat het succes van het door Harriett
geïnspireerde werk de moeder van Camilla ertoe bracht, toestemming tot de verloving
te geven. Kort daarop reisde Berlioz voor twee jaar naar Rome om daar als winnaar
van den Prix te werken. In Italië ontving hij echter bericht, dat Camilla met een ander
getrouwd was. Hij reisde terug om het jonge paar te vermoorden; een ziekte hield
hem onderweg op en na een maand lachte hij om het geval en verwerkte het tot een
vervolg op de Fantastique: ‘Lélio ou le retour à la vie’. In de herfst van 1832 was
Berlioz weer terug in Parijs; een van zijn eerste gedachten gold.... Harriett en hij
hoorde, dat zij de leiding had van een Engelsch tooneelgezelschap. Zij bezocht het
concert, waarop de Fantastique en Lélio werden uitgevoerd en meende dat de
woorden: ‘Ach kon ik haar vinden, deze Julia, deze Ophelia, waar mijn hart naar
verlangt’ op haar sloegen. Zij stemde toe, dat Berlioz aan haar werd voorgesteld en
de man voelde weer de oude hartstocht voor haar, doch zij hield hem op een afstand.
Haar tooneelgezelschap ging failliet en Berlioz organiseerde voor haar een benefice
concert, waaraan Liszt en Chopin medewerkten; Paganini weigerde. In Harriett
ontwaakten teedere gevoelens voor Berlioz, doch zij was bevreesd, zich aan den
zonderlingen kunstenaar te binden. Berlioz wilde haar echter tot een huwelijk dwingen
door zich in haar bijzijn te vergifti-
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gen: ‘Vreeselijke kreten van Harriett.... Verheven vertwijfeling!.... Wreed gelach
van mijn kant!.... Verlangen weer te leven bij het hooren van haar verschrikkelijke
verzekeringen van liefde!.... Braakmiddel!.... Ipekaquana!.... Twee uur lang
vomeeren!. !.... Slechts twee korrels opium bleven achter; ik was drie dagen lang
ziek, maar ik heb het overleefd’. En toch aarzelde Harriett nog. Nu ensceneerden
Hector's vrienden een kleine comedie: Berlioz zou er vandoor gaan met een meisje
van zeventien, Harriett werd op tijd gewaarschuwd en haar jaloezie gaf den doorslag:
zij trouwden. Maar Harriet's schulden! Wel was Berlioz weer muziek-resencent, (hij
wist deze machtspositie onbehoorlijk uit te spelen) en werkte hij mee aan een
muziek-tijdschrift, doch dat bracht niet voldoende op. In zijn nood fantaseerde Berlioz
een nieuwe sensatie: Paganini had bij hem een symphonie met een solo voor altviool
besteld en zoo ontstond ‘Harold en Italie’. Daarna wiide Berlioz het met een opera
probeeren; tijdens het schrijven van zijn ‘Benvenuto Cellini’ hield de krant, waarvoor
hij werkte, op te bestaan; zijn vriend Legouvé sprong toen bij (zie de bespreking van
de ouverture van deze opera). Door invloed van connexies en intriges kreeg Berlioz
de goed betaalde opdracht een Requiem te schrijven, waarvan hij zelf gezegd heeft:
‘Wanneer ik veroordeeld werd al mijn werken te verbranden uitgezonderd een
partituur, dan zou ik voor het Requiem genade vragen.’ (Hij had toen nog niet zijn
Damnation geschreven!) Hoewel Berlioz ervoor zorgde, dat hij in de pers een
voorschot kreeg op de lauweren, die zijn opera Cellini hem moesten brengen, werd
de uitvoering een fiasco. Om Berlioz uit zijn hoogen

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

140
geldnood te redden, arrangeerden zijn vrienden een concert. waarop o.a. de Fantastique
gespeeld werd; na afloop van het werk kwam Paganini naar den componist en knielde
voor hem. Den volgenden morgen ontving Berlioz van den berucht gierigen violist
een bewonderenden brief met 20.000 frs.; hoogst waarschijnlijk liet Paganini zich
als strooman gebruiken door een rijken bewonderaar van Berlioz. Deze heeft dit
echter nooit vermoed; hij droeg zijn Roméo, die hij door deze gift kon componeeren,
op aan den violist. Kort daarna kwam Berlioz in de macht van een gevaarlijke vrouw,
de onbegaafde zangeres Marie Recio; Harriett, die in den loop der jaren hartstochtelijk
van haar man was gaan houden, werd nu een furie van jaloezie, temeer daar Berlioz
als journalist onbeschaamde reclame maakte voor zijn minnares. De pijnlijke situatie
verslond bovendien geld en dit bracht Berlioz op de idee een reeks artikelen over de
behandeling van het orkest te schrijven, die later als ‘Traité d'instrumentation’
gebundeld werden. Een en ander ondermijnde Berlioz' positie in Parijs, zoodat hij
zijn heil in buitenlandsche tournees ging zoeken. Hij ondervond vooral waardeering
in Duitschland, door de artikelen van Schumann en het dirigeeren van Liszt. Tijdens
een van deze reizen componeerde hij de Damnation*, zijn ontroerendste en geniaalste
werk, dat bij de eerste opvoering in Parijs (1846) ondanks de reclame een fiasco
werd: ‘Niets heeft mij in mijn loopbaan als kunstenaar zoo diep gekrenkt, als deze
onverwachte onverschilligheid.’ Van een financieele ruïne werd Berlioz gered door
de in alle opzichten schitterende resultaten van een Russische concertreis. Een
voordeelig engagement als

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

141
operakapelmeester te Londen eindigde met een bankroet van het gezelschap en weer
was Berlioz ten einde raad: ‘Ik heb de zekerheid, in deze wereld overtollig te zijn’.
Aldus gestemd begon hij zijn Memoires te schrijven. In dezen tijd van hoogsten nood
stierf zijn vader, die een groot vermogen naliet; het bestond geheel uit onroerende
goederen, zoodat Berlioz niet op slag zijn schulden kon betalen, al kreeg hij toch
meer rust. In 1848 wijzigde zich in Frankrijk de politieke toestand en Berlioz, vroeger
de officieuse componist ten tijde van Louis Philippe, leidde een concert van de
Republikeinen. Daar er veel kans was, dat Louis Napoleon tot president van de
republiek zou worden gekozen, begon Berlioz veiligheidshalve een Te Deum, dat
hij binnen het jaar voltooide. Toen echter Louis Napoleon in 1852 president werd
voerde men in de Notre Dame wel een Te Deum uit, echter niet dat van Berlioz. In
1854, na jarenlang lijden, stierf Harriett; een half jaar later hertrouwde Berlioz met
Marie Recio. In den zomer van dat jaar was zijn oratorium ‘L'Enfance du Christ’
geschreven, dat veel fiasco's goed maakte, al werd hij in het buitenland nog steeds
meer gewaardeerd dan in Parijs. Nogmaals waagde Berlioz zich aan een opera: ‘Les
Troyens’, een woestijn van verouderde romantiek met enkele oasen, en daarna
‘Béatrice et Bénédict’ naar Shakespeares ‘Much ado obout nothing’, te fijn voor het
theater. Het was zijn laatste werk. Kort na het voltooien ervan stierf zijn tweede
vrouw plotseling aan een hartkwaal. In de laatste jaren van zijn leven maakte hij nog
concertreizen, deed alles om ‘Les Troyens’ opgevoerd te krijgen, die hij als zijn
levenswerk beschouwde, en resigneerde na het bescheiden
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succes van zijn opera: ‘Ik wil geen nieuwe bezigheden meer en doe niets anders dan
lezen, nadenken, vechten tegen een doodelijke verveling en tegen de pijnen van een
ongeneselijke neuralgie, die mij dag en nacht kwelt.’ Hij voltooide alleen zijn
memoires. Ondanks zijn ziekte genoot hij nog enkele malen persoonlijk van groote
successen in het buitenland. Vier maanden voor zijn sterven sleepte hij zich nog
eenmaal doodziek door Parijs om iemand een dienst te bewijzen, die hem twintig
jaar daarvoor geholpen had. Een lethargische slaap sloot zijn leven af.

Berlioz' Werken.
Symphonie Fantastique ♪. Dit merkwaardig werk is een stuk autobiographie; het
houdt verband met de liefde van Berlioz voor Harriett Smithson (zie levensloop).
Berlioz heeft ons het begrijpen van zijn symphonie vergemakkelijkt, door bij het
werk een gedétailleerd programma te geven waarvan verschillende lezingen bestaan.
Meestal geeft men daarvan de tweede; wij houden ons hier aan de eerste, die
karakteristieker is.
Programma. De componist heeft zich ten doel gesteld, verschillende situaties uit
het leven van een kunstenaar weer te geven, voor zoover dat muzikaal mogelijk is.
Het verloop van het instrumentale drama, dat de hulp van het woord mist, moet van
te voren uiteen gezet. Het volgende programma moet dus beschouwd worden als de
gesproken tekst van een opera en dient de muziekstukken in te leiden, waarvan het
het karakter en de uitdrukking motiveert.
I Droomerijen-Hartstochten. De schrijver veronderstelt dat een jong musicus, die
een beroemd schrijver (Chateaubriand in zijn roman ‘René ou

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

143
les effets des passions’) de golf der hartstochten noemt, voor den eersten keer een
vrouw ziet, die al de bekoorlijkheden in zich vereenigt van het ideale wezen dat zijn
verbeelding zich droomde. Hij wordt hevig op haar verliefd. Wonderlijk genoeg
vertoont zich het geliefde beeld nooit aan den geest van den kunstenaar, dan verbonden
met een muzikale gedachte, waarin hij een zeker karakter herkent, hartstochtelijk,
maar edel en bedeesd, gelijk hij dat aan de geliefde toeschrijft. Deze droefgeestige
weerspiegeling en haar voorbeeld vervolgen hem onafgebroken als een dubbele idée
fixe. Dit is de reden van het in alle deelen voortdurend verschijnen van de melodie,
waarmee het eerste Allegro begint. De overgang van dezen toestand van droefgeestig
gedroom, onderbroken door eenige vlagen van ongemotiveerde vreugde, naar dien
van razenden hartstocht, met opwellingen van woede en jaloezie, de terugkeer tot
teederheid, de tranen, de religieuze vertroostingen, dit alles is het onderwerp van het
eerste deel.
II Een bal. De kunstenaar wordt in de meest verschillende omstandigheden van
het leven geplaatst: temidden van het rumoer van een feest, in stille bewondering
voor de schoonheid der natuur; maar overal, zoowel in de stad als buiten, doemt het
geliefde beeld voor hem op en wekt onrust in zijn ziel.
III Scène op het land. Wanneerde kunstenaar op een avond buiten is hoort hij in
de verte twee herders, die afwisselend een ‘Kuhreigen’ zingen. Dit landelijk duo, de
sfeer van de omgeving, het lichte geritsel van de boomen, die zachtjes door den wind
bewogen worden, eenige hoopvolle vooruitzichten, die zich sedert kort aan hem
hebben voorgedaan, dit
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alles draagt er toe bij aan zijn hart een ongewone kalmte, aan zijn gedachten een
blijde stemming te geven. Hij denkt na over zijn eenzaamheid, hij hoopt weldra niet
meer alleen te zijn. Maar indien zij hem bedroog! Deze mengeling van hoop en vrees,
deze gelukkige gedachten, vertroebeld door donkere voorgevoelens, vormen het
onderwerp van het Adagio. Aan het slot heft de eene herder de ‘Kuhreigen’ weer
aan; de andere antwoordt niet. In de verte gerol van den donder. Eenzaamheid. Stilte.
IV De gang naar het schavot. Nadat de kunstenaar de zekerheid heeft gekregen,
dat zijn liefde miskend wordt, vergiftigt hij zich met opium. De dosis van het
bedwelmende middel, te zwak om hem te dooden, brengt hem in een slaap, die
vergezeld is door vreeselijke visioenen. Hij droomt dat hij zijn geliefde heeft gedood,
dat hij veroordeeld wordt en naar het schavot geleid, dat hij zijn eigen terechtstelling
bijwoont. De stoet gaat voort op de tonen van een marsch, die nu eens naargeestig
en woest, dan weer schitterend en plechtig is en waarin een dof geluid van zware
schreden zonder overgang verandert in een allerhevigst geraas. Aan het slot van den
marsch verschijnen de eerste maten van de ‘idée fixe’ weer als een laatste
liefdesgedachte, onderbroken door den noodlottigen slag van de bijl.
V Droom van een heksensabbat. De kunstenaar ziet zichzelf op een heksensabbat
temidden van een afschuwelijke troep schimmen, heksen en allerlei monsters, allen
vereenigd voor zijn begrafenis. Vreemde geluiden, zuchten, schaterlachen, verre
kreten die door andere kreten beantwoord schijnen te worden. Nogmaals verschijnt
de geliefde melodie, maar zij
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heeft haar edel en bedeesd karakter verloren; zij is nog slechts een ordinair dansje,
alledaagsch en grotesk: het is de beminde die op den heksensabbat verschijnt vreugdegehuil bij haar komst - zij mengt zich in de duivelsche orgie - doodsklok,
burleske parodie van het Dies irae, rondedans van den heksensabbat. De rondedans
en het ‘Dies irae’ tezamen (Col. L 1708/13).
La Damnation de Faust. Uit den titel zal men reeds begrijpen, dat de inhoud van
deze ‘Légende dramatique’ niet dezelfde kan zijn, als die van Goethe's meesterwerk,
waarin de Engelen tegen het slot zingen: ‘Gerettet ist das edle Glied, Der Geisterwelt
vom Bösen, Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen.’ Toch is er
verband tusschen beide werken, zooals blijken zal uit het kort relaas, hoe de
compositie van Berlioz ontstond. In 1829 leerde de componist de tragedie van Goethe
kennen door de Fransche vertaling van Gérard de Nerval. Hij werd er zóó door
getroffen, dat hij een achttal scènes er uit op muziek zette. Wie bedenkt, dat Berlioz
toen pas zes en twintig jaar oud was, staat verbaasd over sublieme episoden als het
‘Ballet des Sylphes’, en de lyrische Romance van Marguerite: ‘D'amourl'ardente
flamme’, die thans nog tot de hoogtepunten van deze rijke partituur behooren.
Eerstzestien jaar later breidde Berlioz deze acht scènes uit tot de ‘Légende dramatique’
en wel tijdens een vermoeiende reis door Oostenrijk, Hongarije en Bohemen. Hier
een fragment uit het relaas van den auteur zelf, hoe de Damnation ontstond. ‘Zoodra
ik tot het maken van het werk besloten had, moest ik er toe overgaan, bijna den
geheelen tekst ervan zelf te schrijven. De
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fragmenten uit de Fransche vertaling van Goethe's Faust door Gérard de Nerval - die
ik met eenige veranderingen in mijn nieuwe partituur dacht over te nemen - en twee
of drie scènes, die de heer Gandonnière voor mijn vertrek uit Parijs naar mijn
aanwijzingen had geschreven, vormden samen nauwelijks een zesde deel van het
geheele werk. Wanneer ik in mijn oude Duitsche postkoets voortrolde, trachtte ik de
voor mijn muziek noodige verzen te maken. Ik begon met Faust's bezwering van de
natuur, waarbij ik het meesterwerk van Goethe niet probeerde te vertalen of na te
bootsen, doch het alleen op mij in liet werken. Eens maakte ik in den trein, toen de
muzikale gedachten vanzelf kwamen, achteraf de ontbrekende verzen; ik schreef
mijn partituur met een gemak zooals ik dat bij mijn andere werken zelden had. Ik
werkte eraan, waar en wanneer ik kon: in de postkoets, in den trein en op de
stoomboot. Het buitengewoon succes, dat de Rakoczymarsch in Budapest had, deed
mij besluiten, haar in mijn Faust-partituur op te nemen en daarom veroorloofde ik
mij, den held aan het begin van de handeling in Hongarije te laten zijn, waar hij op
een vlakte zich aan droomerijen overgeeft en een Hongaarsch leger voorbij ziet
trekken.’ Het werk bestaat uit vier groote deelen. I. Een inleiding, wier pastorale
stemming verband houdt met het natuurgenot dat Faust ondervindt, wanneer hij op
een hoogvlakte in Hongarije de zon ziet opgaan. Landelijk is ook het daarop
aansluitende Boerenkoor. Plotseling wisselt de stemming door de krijgshaftige
rhythmen van de Rakoczy-marsch. II. ‘Faust in zijn studeervertrek’, aan Goethe
ontleend: monoloog van Faust, Paaschgezang, dat van buiten
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klinkt, verschijning van Mephisto. De overeenkomst tusschen doctor en duivel wordt
echter later aangegaan. Beiden begeven zich dan naar Auerbachs Keller te Leipzig,
waar hen een vroolijk drinklied tegen klinkt; maar niet een rhetorisch effectstuk als
van een Meyerbeer, doch een koor, dat teekenend is voor de originaliteit van Berlioz.
Ook de andere nummers van deze scène zijn hoogst oorspronkelijk: het rattenlied
van den beschonken Brander, het parodistische ‘Requiescat in pace’ met de groteske
fuga, die er bij aansluit, kortom, de geestige beschrijving van ‘la bestialité dans toute
sa candeur’. Daarna zingt Mephisto zelf nog een lied, de geschiedenis van de vloo,
dat op een heel wat hooger plan staat dan de Gouden-Kalf-serenade van Gounod.
Een instrumentaal tusschenspel beschrijft de verdwijning van Faust en Mephisto in
de lucht. Het tweetal belandt aan de oevers van de Elbe, waar de duivel zijn prachtige
lyrische aria ‘Voici des roses’ zingt. Dan roept hij de aard- en luchtgeesten op, om
de droomen van Faust te verlevendigen; Gnomen en Sylphen zingen het aetherische
‘Dors heureux’, Faust ondergaat visionnair de schoonheid van Marguerite. Daarna
dansen de Sylphen een ballet op een zeldzaam teedere muziek. Faust ontwaakt en
verzoekt Mephisto, hem bij Marguerite te brengen. Terwijl zij weggaan klinkt het
gezang van soldaten en studenten. III. Een korte instrumentale inleiding: trompetten
en trommels laten de taptoe hooren. Zonderlinge introductie voor de volgende scène,
waarin Faust de intimiteit van Marguerite's kamertje bezingt, dat hij in het geheim
bezoekt. Mephisto waarschuwt, dat het meisje nadert en laat Faust zich achter een
gordijn verbergen. In haar
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kamertje zingt Marguerite het lied van den koning van Thule (een letterlijke vertaling
van Goethe's ballade), dat weer opvallend superieur is aan Gounod's verklanking.
Het kuische timbre van de altviool, die hier als leidinstrument optreedt, en de
stokkende voordracht van de melodie aan het slot teekenen de liefelijkheid van het
onschuldige meisje. Mephisto roept de dwaallichtjes op, om het meisje in een roes
te brengen, wat hen door een bekoorlijk Menuet gelukt. Dan geeft de duivel een lied
ten beste, ‘une chanson morale, pour la perdre plus sûrement’. In het daarop volgend
duo tusschen Faust en Marguerite bewijst Berlioz, dat hij ook in den stijl van de
grand-opéra iets eigens kon geven. Dan komt Mephisto waarschuwen, dat de buren
het tête-à-tête bemerkt hebben en spoedig hooren de gelieven een spotlied op straat
klinken. Het derde deel eindigt met een groote finale, waarin elk zijn eigen tekst
zingt: Marguerite verzekert ‘Te perdre, c'est mourir’, Faust juicht: L'amour s'est
emparé de mon âme’ en Mephisto toont zijn satanische genoegen ‘Le moment
approche où je vais te saisir’. IV. Dit deel opent met een van de mooiste episoden
uit het geheele werk: de Romance van Marguerite ‘D'amour l'ardente flamme’, waarin
Berlioz het tragische met het melodische zoo verrukkelijk wist te laten samen gaan.
Opvallend is ook het leidinstrument: inplaats van de altviool (in het lied van den
koning van Thule) de sombere en dramatische Engelsche hoorn. Aan het slot ervan
de taptoe, waarmee het derde deel begon. Dan verandert de scène: de aan Goethe
ontleende ‘Wald und Höhle’ brengt Faust tot natuurphilosophie; helaas is de Fransche
tekst veel minder dan de oorspronkelijke
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Opvoering van een opera van Joseph Haydn* in het slot Esterhaz (1775). Links, aan het clavecymbel,
de componist; van het orkest ziet men dertien violen en alten, een cello, twee contrabassen, twee
fluiten en een fagot.
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Duitsche. Mephisto onderbreekt zijn gepeins met de tijding, dat Marguerite gevangen
genomen is, om wat zij aan haar kind misdeed. Nu pas maakt de duivel zijn
overeenkomst met Faust (een belangrijk verschil met de dramatische handeling bij
Goethe) en wel deze: Marguerite zal gered worden, indien Faust een perkament
teekent. Hij doet zulks ook, zonder den inhoud van het verdrag na te gaan, want ‘Que
me fait demain quand je souffre à cette heure’. Zeer dramatisch is de slag op de
tamtam bij de woorden ‘Voilà mon nom’. In de ‘Course à l'abime’ hoort men een
der geniaalste episoden uit het oeuvre van Berlioz. Boven de obsedeerende rhythmen
van de violen fladdert de angstige melodie van de hobo als een schuwe vogel,
fantastisch klinken de ‘cris affreux’ van de houtblazers, satanisch schreeuwt Mephisto
zijn fascineerende ‘Hop! hop!’, waarmee hij de hellepaarden aanzet. Daarentegen
komt het infernaal bedoelde ‘Pandoemonium’ er wat schraal af met zijn koren op
woorden zonder beteekenis. De epiloog voert ons weer even naar de aarde, waar wij
weeklachten over de hellepijnen hooren en het werk eindigt met de verheerlijking
van Marguerite, die vergiffenis ontvangt, omdat zij veel heeft liefgehad. (H.M.V. L
886/95).
Roméo et Juliette. ‘Symphonie dramatique’ noemde Berlioz dit werk, waarmee
hij een nieuwen weg ging in de geschiedenis der symphonie. Want dit merkwaardige
genre is een mengsel van symphonie en opera en heeft weinig navolging gehad. Men
zou de achtste symphonie van Mahler ertoe kunnen rekenen. Op het titelblad staat
‘Composée d'après la tragédie de Shakespeare’. Berlioz dacht zich het werk uitgevoerd
in een opera; het décor moest
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dan een groote salon voorstellen. Hij wilde slechts de belangrijkste momenten van
het drama muzikaal uitbeelden of voorbereiden.
Introduction. Combats. Tumulte. Intervention du Prince. Het zuiver instrumentaal
voorspel geeft de eerste scènes van Shakespeare's stuk weer. In het oude Verona
leven twee adellijke famillies, de Capulet's en de Montague's, in voortdurende veete.
Bij het begin van het stuk raken de leden en aanhangers van de beide families weer
met elkaar slaags; alleen de vorst van Verona kan hen scheiden; hij waarschuwt, dat
ieder, die weer begint te twisten, met den dood gestraft zal worden. In de symphonie
schildert een snel fugato dezen strijd; de toespraak van den vorst begint met het
instrumentale recitatief, unisono van bazuinen en ophicléide*, en waar de dreiging
met de doodstraf valt klinkt het volle orkest.
Proloog. Een solo alt en een klein, driestemmig koor (zonder sopranen) zingen a
cappella, telkens onderbroken door instrumentale illustreerende tusschenspelen, de
korte kroniek van Romeo's liefde. Romeo, zoon van Montague, houdt van Juliette,
dochter van Capulet, doch de haat van de families staat tusschen hen beiden. De oude
Capulet geeft een feest. Romeo dwaalt verlangend om zijn paleis, Juliette ontvlucht
het gewoel op een balcon en de gelieven geven zich over aan hun gevoelens. In een
strophenlied bezingt de solo-alt hun vervoering, die alleen een Shakespeare weer
kon geven. Het slot van den proloog wordt gevormd door hct wonderlijke Scherzetto
‘Queen Mab’ voor tenor, koor en orkest. Mercutio, een vriend van Romeo, bemerkt
diens ontdaanheid en vraagt hem, of hij bezoek kreeg van de fee Mab, de
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elfenkoningin, die droomen brengt. ‘Haar voertuig is een holle hazelnoot, gemaakt
door Meester Eekhoorn of Baas Wurm. En met dit span bezoekt zij nacht op nacht
het brein van minnaars, die alsdan van liefde droomen. Soms draaft zij op den hals
van een soldaat, die meen'gen vijand dan den hals doorklieft, van bressen, hinderlagen,
Spaansche klingen, van drinken uit een reuzenpokel droomt.’ Het is Queen Mab, die
de jonge meisjes voor hun eerste bal kleedt. Maar wanneer de haan kraait, vlucht de
fee ijlings weg. Romeo blijft somber; hij heeft een voorgevoel van bloed en tranen.
I. Roméo seul. Tristesse. Concert et Bal. Grande Fête chez Capulet. Een zuiver
instrumentaal Andante malinconico geeft een uitvoerige paraphrase van Romeo's
vrees: ‘Ik heb een voorgevoel; een onheil, dat nog in de sterren zweeft, is op het punt
verschrikk'lijk los te breken.’ In een Larghetto zingt de hobo zijn zwaarmoedigheid
uit. Doch in het paleis gaat het feest luidruchtig door: in het Allegro klinken flarden
van een marsch en van een Polonaise. Met naïeven trots vestigt Berlioz er in de
partituur zelf de aandacht op, dat hij de melodieën van het Larghetto en het Allegro
tegen elkander zet. Ook tijdens het feest broeien de gevoelens van wraak; plotseling
slaan de vlammen van den strijd hoog op. (Berlioz wijkt hier af van Shakespeare,
bij wien de woede van een der Capulet's over de komst van Romeo op het bal door
den gastheer gesust wordt.) II. Scène d'amour. Nuit sereine. Le jardin de Capulet
silencieux et désert. Strijkorkest en fluiten roepen de stilte van den nacht op. Uit de
verte klinken de stemmen der naar huis keerende feestgangers en herinneringen aan
de balmuziek. Geniale
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inval van den componist, de beroemde liefdesscène in een zuiver instrumentaal stuk
weer te geven: ‘Wilt gij reeds gaan? Het is nog lang geen dag; Het was de nachtegaal,
de leeuwerik niet, Wiens schelle stem in 't angstig oor u drong: Op dien granaatboom
zingt hij elken nacht. Geloof me, lieve, 't was de nachtegaal.’ Fantastische
vogelgeluiden omranken den edelen, oorspronkelijken en gevoeligen liefdeszang.
De betooverende hoornmelodie in het ‘Un pochettino animato’ inspireerde later
Wagner tot zijn verklanking van het heilsverschiet in de laatste maten van ‘Tristan’.
Dit nobele pathos wordt eenige keeren onderbroken door nerveuze blijdschap (Allegro
agitato). In het liefdesduet (fluit en Engelsche hoorn) verinnigen zich de gevoelens.
III. Scherzo. La reine Mab ou la fée des songes. Reeds in het Scherzetto van den
proloog kwamen wij onder de bekoring van ‘Queen Mab’, de droomfee, doch eerst
nu toovert Berlioz ons het geheele visioen van Shakespeare voor, met de ijlste
geluiden, die ooit aan het orkest toevertrouwd werden. Hoewel de componist de
fantasieën van Shakespeare niet slaafs volgt en het litterair Scherzo omzette in een
zuiver muzikaal, kunnen Mercutio's woorden toch het best als programma dienen
voor dit spel van elfen en kobolden: ‘Zij komt, niet grooter dan het beeldje op De
agaatsteen in den ring eens aldermans, En rijdt, met een gespan van zonnestofjes,
Over den neus van menschen in hun slaap. De raderspeeken zijn van spinnebeenen.
Van fijne sprinkhaanvleugels is de kap. Van 't web der kleinste spinnen zijn de
teugels. Van maanschijnstralen is het tuig; de zweep is van een krekelscheen en
biezepluis; Haar voerman is een mug in 't grijs
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gekleed’. Het timbre-spectrum van de ‘Danse des Sylphes’ uit de ‘Damnation’ is
voor ‘Queen Mab’ tot het uiterste verrijkt: pizzicato, staccato, saltato en trillers in
de gesordineerde violen, flageolet* tonen van de harpen, het novum van de ‘cymbales
antiques’*, dit alles werd met geniale subtiliteit gesponnen tot een web van geluid.
Het wonderlijkste is echter, dat de stoffelijke klank van de hoorns (representanten
van de gefopte soldaten, in het Scherzetto van den proloog genoemd) in dit ijl coloriet
past. Na het Allegretto, dat als Trio beschouwd kan worden, volgt niet een letterlijke
herhaling van het Prestissimo, doch drijft Berlioz de feërie fantastisch op den spits
(Col. L 1989).
IV. Convoi Funèbre de Juliette. Marche Fugué instrumentale d'abord, avec une
psalmodie sur une seule note dans les voix; vocale ensuite, avec la psalmodie dans
l'orchestre. (Broeder Lorenzo heeft het geheime huwelijk van Romeo en Julia
ingezegend. Een der Capulet's zoekt twist met Romeo en wordt door hem in een duel
gedood; de vorst van Verona straft hem daarom met ballingschap. Dien nacht bezoekt
Romeo Julia in het geheim, de beroemde samenspraak: ‘It was the nightingale, and
not the lark.’ Wanneer Romeo de stad heeft verlaten, willen de ouders van Julia het
meisje dwingen tot een huwelijk met graaf Paris. Julia vraagt broeder Lorenzo om
raad en deze geeft haar een fleschje met kruidensap, waardoor zij schijndood zal
worden: Romeo kan haar dan uit het graf ontvoeren. Aldus geschiedt.) Berlioz laat
den treurstoet begeleiden door meisjes, die bloemen strooien. De zangstemmen
psalmodieeren op één toon, tegen een sombere fuga van
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het orkest. In het tweede deel, in majeur, zijn de rollen van koor en instrumentalisten
verwisseld. Met de verschoven rhythmen van dezen treurmarsch was Berlioz zijn
tijd een eeuw vooruit.
V. Roméo au Tombeau des Capulets. Invocation. Réveil de Juliette. Joie délirante,
désespoir; dernières angoisses et mort des deux amants. (Berlioz wijkt hieraf van
Shakespeare. In het Engelsche drama hoort Romeo van een vriend, dat Julia stierf.
Hij snelt naar haar graf, weet niet dat zij schijndood is en vergiftigt zich. Eerst dan
ontwaakt Julia; bij het zien van haar dooden gemaal doorsteekt zij zich met diens
dolk.) Uit het programmatisch bijschrift kennen wij Berlioz' bedoeling met dit zuiver
instrumentale stuk. Allegro agitato disperato: na het bericht van Julia's dood snelt
Romeo verbijsterd naar het graf; Largo: met verheven weemoed herdenkt Romeo
zijn liefde. Doch zie, Julia ontwaakt: in een Allegro vivace ed appassionato assai
komt hun delirische vreugde tot uiting. Angstige schijntrillers, helsche dissonanten,
groteske melodieflarden uit de ‘Scène d'amour’ doen deze extase aan waanzin grenzen.
Plotseling stokt de eruptie: het recitatief uit de ‘Scène d'amour’ klinkt krampachtig,
telkens onderbroken door schokken van het vol orkest: Romeo sterft. Een angstig
recitatief van de violen en Julia volgt hem in den dood. Als een schuwe vogel boven
een verlaten heide zweeft de eenzame wijs van een hobo.
VI. Final. La foule accourt au cimetière. Rixe des Capulets et des Montagus.
Récitatif et Air du père Laurence. Serment de Réconciliation. De Capulets en de
Montague's snellen na het bericht van Romeo's en Julia's dood toe. Broeder Lorenzo
onthult
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hun geheim en beklaagt in het Air ‘Pauvres enfants que je pleure’ deze noodlottige
liefde. Ondanks de gewijde plaats raken de beide families slaags (Berlioz citeert hier
het Fugato aan het begin van den proloog); eindelijk gelukt het broeder Lorenzo, hen
te kalmeeren. In een grootsch, ofschoon conventioneel ensemble, dat aan Meyerbeer
herinnert, zweren de Capulet's en de Montague's hun gevoelens van wraak af. Helaas
mist het laatste deel de genialiteit van de hoogtepunten: ‘Roméo seul’, ‘Scène
d'amour’, ‘Queen Mab’ en ‘Roméo au tombeau’, die vaak alleen gespeeld worden,
ook omdat men er geen zangers bij noodig heeft.
Ouverture ‘Benvenuto Cellini’. Het gegeven van deze opera, het leven van den
beeldhouwer Cellini, lag Berlioz na aan het hart. Dit blijkt o.a. uit de opdracht van
het werk aan zijn beschermer Legouvé, die hem herhaaldelijk met geld steunde, om
het werk te kunnen voltooien: ‘Mijn beste Legouvé, Gij kent het leven van den
zonderlingen en bewonderenswaardigen man, wiens naam mijn opera draagt. Gij
weet, dat hij aan den vooravond van den dag, waarop zijn onsterfelijke Perseus
gegoten werd, Florence doorkruiste, om van hen, die hij voor zijn vrienden hield, de
noodige middelen af te smeeken tot het voltooien van zijn schoonste werk. Hij had
gebrek aan metaal en, daar hij arm was, kon hij het niet koopen. Doch allen waren
doof voor het verzoek van den kunstenaar. Op het beslissende oogenblik, toen zijn
werk reeds vernietigd leek, greep hij in de grootste vertwijfeling al zijn gouden vazen,
beeldjes en geciseleerde wapens en wierp ze in den smeltoven; eindelijk kon de
gloeiende stroom van metaal den begeerig wachtenden vorm vullen: Perseus
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verscheen. Gij ziet, de geringe waarde van mijn werk is niet het eenige onderscheid
tusschen het avontuurlijk lot van den Florentijnschen beeldhouwer en den Franschen
componist. Want gij hebt begrepen, dat ik het metaal miste, om mijn muziek te
voltooien en kwaamt, zonder den dag af te wachten waarop ik, daar ik geen gouden
vaten bezat, zelf naar den duivel had moeten gaan, en hebt mij het edelmoedig aanbod
gedaan, dat mij in staat stelde, mijn werk op mijn gemak te voltooien.’
De pompeuze Ouverture zet in met gestyleerde carnavals-vreugde. Een korte
generale pauze en dan klinkt als Larghetto de melodie van de aria ‘A tous péchés
pleine indulgence’ van den kardinaal, gevolgd door een schalksche episode naar een
motief uit de ariette van Harlekijn. Dit alles is de inleiding voor een Allegro deciso
con impeto, een kleurig en pompeus beeld van het carnaval, dat echter ook enkele
lyrische episoden heeft: eerst de amoureuse klacht van de klarinet, later de wonderlijk
teere mijmering van de hobo. De Ouverture eindigt met een feest van klank.
Ouverture ‘Le Carnaval Romain’. Het thematisch materiaal van deze
concert-ouverture, is ontleend aan de opera ‘Benvenuto Cellini’. Na een snelle,
feestelijke inleiding, steunend op het volkskoor ‘Venez, peuple de Rome’ uit de
carnavals-scène van de opera, blaast de Engelsche hoorn de melodie uit de liefdescène
tusschen Cellini en Teresa. De herhaling van deze melodie door de altviolen, later
door fluiten, is een van Berlioz' mooiste bladzijden, ook door de tegenmelodieën en
de syncopische begeleidingsfiguren. Met het Allegro vivace begint dan het dolle
carnavals-jolijt, waartusschen door men steeds weer de liefdes-
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melodie hoort, afgewisseld door het thema van het eerste Allegro. Ondanks den soms
ietwat dikken klank is dit stuk met zijn mooie melodieën en flonkerende kleuren,
zijn groote orkest-virtuositeit de geliefdste Ouverture van het zevental dat Berlioz
schreef (Col. LX 172).

[Bizet, Georges]
Bizet, Georges (25 0ct. 1838-3 Juni 1875). Bizet kwam uit een zeer muzikale familie:
zijn vader was zangleeraar, zijn moedereen begaafde pianiste, terwijl ook een oom
en een tante bekendheid hadden als bekwame musici. Bizet's gaven bleken reeds
vroeg: op zijn negende jaar speelde hij de sonatinen van Mozart perfect. Op jeugdigen
leeftijd had hij les van uitstekende leeraren, o.a. Marmontel voor piano en Halévy,
componist van ‘La Juive’. Zijn paedagogische talenten hebben hem ook materieele
zorgen bespaard, want hij kon reeds spoedig voor zijn lessen twintig francs per uur
vragen. En dan, Bizet was reeds heel gauw op den besten voet met de
opera-directeuren, wat hem menige bestelling opleverde. En brachten die werken
hem niet een oorverdoovend succes, publiek en critiek waren veelal toch zeer
welwillend, al heeft men van het begin af wel degelijk beseft, dat door ‘Les pêcheurs
de perles’ en ‘Djamileh’ de grondvesten der muziek niet geschokt werden. De twee
belangrijkste gebeurtenissen uit Bizet's aan uiterlijke feiten vrij arm leven, waren
zijn huwelijk met een dochter van Halévy en het ridderschap van het Legioen van
Eer, dat hij op den morgen van de première van ‘Carmen’ ontving. Het is echter een
onjuist ‘bon mot’, dat hem deze onderscheiding des morgens was toegekend, omdat
zij ná de voorstelling van ‘Carmen’ onmogelijk zou zijn ge-
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weest. Hoewel het publiek bij de eerste opvoering van deze opera tamelijk koel bleef,
werd het werk in de drie maanden, die verliepen tusschen de première en Bizet's
dood, niet minder dan veertig maal opgevoerd. En dat ondanks de minder gunstige
kritieken, die de melodieën ‘nevelachtig’ en het geheel ‘lang en verward’ noemden.
De legende van een volledig fiasco ontstond door het pessimisme van Halévy. De
waarheid is, dat Bizet zich tijdens het componeeren van Carmen geheel overwerkt
heeft, waardoor zijn hartkwaal verergerde. Doch een gezwel in de luchtpijp bracht
den dood, die door niemand verwacht werd.
L'Arlésienne. Het drama van Daudet, waarbij Bizet tooneelmuziek schreef, is
doordrenkt van de sfeer der Provence, met zijn eigenaardige bevolking. Frédéri, de
hoofdpersoon van het stuk, moet l'Arlésienne, d.w.z. het meisje uit Arles opgeven,
omdat zij hem onwaardig is. Hij blijft echter van haar houden en op den avond, dat
hij zich met een ander meisje, Vivette, zal verloven, pleegt hij zelfmoord. Nadat
Daudet aan Bizet gevraagd had, de muziek bij ‘L'Arlésienne’ te schrijven, vertoefde
de componist een week in Provence. De schrijver zond hem eenige Provençaalsche
melodieën, die in de partituur opgenomen zijn en veel bijdragen tot de sfeer. De
tooneelmuziek werd verwerkt tot twee suiten; de eerste door Bizet zelf, de tweede
later door Guiraud.
Eerste suite. I. De prelude, de oorspronkelijke ouverture, roept de locale sfeer op
door middel van een Provençaalsche volksmelodie bekend als ‘Marche de Turenne’,
die Bizet varieert. Dan volgen enkele klagende motieven, muzikale
vertegenwoordigers van Frédéri, en het aangrij-
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pend slot zinspeelt reeds op diens treurig uiteinde. II. Het Menuet, in den trant van
Haydn, diende als entr'acte-muziek; het middendeel heeft een ongewoon elegisch
karakter. III. Het wondermooie Adagietto begeleidt in het stuk een gesprek tusschen
twee oudjes, moeder Renaud en den herder Balthasar, die in hun jeugd van elkaar
hielden, doch door het lot gescheiden werden en elkander nu na vijftig jaar weer
zien. Met sobere middelen, strijkorkest, heeft Bizet hier een zeldzaam innige
liefdesscène gegeven. IV. Het flonkerende ‘Carillon’ klinkt in het stuk bij het
tooneeltje, dat de dorpsgenooten de verloving van Frédéri en Vivette gaan vieren en
voor dit feest de klokken luiden (ostinaat motiefje in de hoorns), waartegen de violen
een pittige Provençaalsche volksmelodie spelen. In het lyrisch middendeel, met
landelijke tertsengangen, houdt het gebeier op; prachtig is het voorzichtig hervatten
van het hoornmotief, dat het slot van het ‘Carillon’ beheerscht (H.M.V. D 1801/3).
Carmen. Aan het plein van Sevilla staat de sigarettenfabriek, waar Carmen werkt,
en een militair wachtlokaal. Wandelaars nemen het openingskoor voor hun rekening.
Een jong boerenmeisje, Micaëla, kijkt schuchter rond, alsof zij naar iemand zoekt
en de galante wachtcommandant Moralès, die van haar hoort dat zij haar dorpsgenoot
sergeant Don José wil spreken, vertelt haar, dat deze bij de nieuwe wacht is, die
dadelijk betrokken wordt. De klok van de sigarettenfabriek klinkt en weldra stroomen
de arbeidsters naar buiten; als laatste de mooie Carmen. Zij flirt met de soldaten en
zingt de beroemde Habanera ‘L'amour est un oiseau rebelle’, waarin zij voor het
gevaar van haar liefde waar-
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schuwt. Don José heeft weinig belangstelling voor de jonge vrouw en dit prikkelt
haar: zij werpt hem een bouquetje toe en gaat dan snel weg. Hoewel Don José zich
zelf wijs maakt, dat hij verontwaardigd is over het vrijpostig optreden van Carmen,
verbergt hij de bloemen in zijn tuniek. Dan verschijnt Micaëla weer, die hem een
brief van zijn moeder brengt en hem voor haar kust. De onschuld van Micaëla en de
liefde voor zijn moeder doen Don José des te sterker het canailleuse van Carmen
beseffen. Terwijl hij den brief van zijn moeder leest, ontstaat er in de verte een tumult,
dat nadert: Carmen heeft met een van de andere meisjes gevochten; op last van zijn
luitenant Zuniga arresteert Don José haar. De sergeant voert haar weg, maar met de
beroemde Seguidilla ‘Près des remparts de Seville’ haalt zij Don José over, haar te
laten ontvluchten; zij spreekt af, hem dien avond te ontmoeten in het kroegje van
Lillas Pastia. Een ragfijne entre-acte-muziek, die aan Mozart doet denken, heeft met
het dramatisch verloop niet het minste verband.
II. In het smokkelaarskroegje van Lillas Pastia kijkt Carmen met de zigeunermeisjes
Frasquita en Mercédès en enkele officieren, waaronder luitenant Zugina, naar het
dansen; Carmen zingt daarbij een lied. Zij hoort van Zuniga, dat Don José gestraft
werd, omdat hij haar liet ontvluchten, en dien avond vrij zal komen. Een nieuwe gast
verschijnt, de stierenvechter Escamillo, wiens entree-aria, het toreadorslied, tot de
geliefdste nummers uit de opera behoort. Hij spreekt Carmen aan, die hem koel
antwoordt. Na zijn vertrek vraagt de smokkelaar Dancairo de meisjes, of zij de
douane-beambten af willen leiden, maar Carmen doet
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niet mee, omdat zij op Don José wil wachten. Iedereen is verbaasd, dat het meisje
belangstelling heeft voor den sergeant. Men hoort Don José reeds in de verte
aankomen. Carmen toont haar dankbaarheid door voor hem te dansen, waarbij zij
zelf de castagnetten slaat; zij is gegriefd, dat Don José bij het blazen van de taptoe
weg wil gaan. Haar verwijten beantwoordt hij met de bekende aria ‘Lafleur que tu
m'avais jetée’, waarin hij het bloempje bezingt dat Carmen hem bij hun eerste
ontmoetingtoewierpen dat hij bewaarde. Carmen tracht Don José tot desertie over
te halen en stelt hem voor, samen met de smokkelaars de bergen in te trekken, wat
hij verontwaardigd afwijst. Hun twist wordt onderbroken door luitenant Zuniga, en
om Carmen komt het tusschen den sergeant en zijn meerdere tot een gevecht. Don
José moet nu wel met Carmen en de smokkelaars de bergen in trekken. Ook de tweede
entre-actemuziek, eveneens een heerlijk kleinood, past kwalijk in de situatie. III. In
een wilde bergstreek houden de smokkelaars rust; Carmen vraagt Don José, waarover
hij tobt; hij zegt zich niet thuis te voelen bij de bende. Carmen raadt hem aan naar
zijn moeder terug te keeren, maar Don José kan niet buiten haar. Zij is zoo bang voor
zijn heftige verzekeringen, dat zij zich met Frasquita en Mercédès de kaart gaat
leggen; in dit buitengewoon knappe terzet voorspelt zij zichzelf den dood. Dancairo
is op verkenning geweest en bericht, dat de douanebeambten op hun post staan,
zoodat de smokkelaars alleen met geweld kunnen doorbreken. Micaëla heeft het
spoor van Don José gevolgd; vlak voordat zij hem ontmoet, zingt zij haar mooie aria:
‘Je dis que rien ne m'épouvante’. Wan-
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neer zij Escamillo ziet, verbergt zij zich achter een rots. De stierenvechter vertelt aan
Don José, dat het hem om Carmen te doen is, waarop de beide mannen slaags raken;
het mes van Escamillo breekt, doch Carmen weerhoudt Don José toe te stooten.
Escamillo dankt haar daarvoor, noodigt allen tot zijn stierengevecht en trekt af.
Wanneer de smokkelaars verder willen gaan, ontdekt een van hen Micaëla; het
boerenmeisje smeekt Don José met haar terug te keeren, waarin hij alleen toestemt
omdat zijn moeder op sterven ligt. Maar hij verzekert Carmen, dat slechts de dood
hen kan scheiden. Uit de verte hoort men nog het toreadorslied van Escamillo. De
derde entre-acte-muziek, met haar vroolijke rhythmen, is eigenlijk een inleiding voor
het vierde bedrijf.
IV. Op het plein voor de arena van Sevilla is de feestelijke drukte rondom een
stierengevecht. (Meestal lascht men na het inleidingskoor van de neringdoenden een
ballet in, waarvoor de muziek ontleend is aan Bizet's ‘Les pêcheurs de perles’ en
‘L'Arlésienne’.) Het koor bericht, dat de optocht van de stierenvechters nadert; in
den stoet loopt Carmen triomfantelijk naast Escamillo. In een kort duet ‘Si tu m'aimes
Carmen’ hooren wij, hoe het tusschen hen staat. Allen gaan in de arena, behalve
Carmen, Mercédès en Frasquita, die haar vriendin aanraadt weg te gaan, daar zij Don
José heeft gezien. Maar Carmen is niet de vrouw om te vluchten. Don José spreekt
haar aan en smeekt haar het verleden te vergeten. Uit haar halsstarrig weigeren
vermoedt hij, dat zij van Escamillo houdt, wat zij trotsch bevestigt. Terwijl uit de
arena het toreadorslied klinkt, doorsteekt Don José Carmen. (Col. 9527/41).
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[Blokfluit]
Blokfluit. een rechte fluit; tusschen het snavelvormig mondstuk en de buis, wier
gaten met de vingers bediend worden, is een blokje, dat de spleet bevat, waardoor
de toon gevormd wordt. Blokfluiten werden gebruikt tot ongeveer 1750. Den ietwat
starren, weinig vibreerenden klank ervan heeft Bach karakteristiek aangewend in het
recitatief ‘O Schmerz, hier zittert das gequälte Herz’ uit de Matthäuspassion. Het
beven wordt hier uitgebeeld door het tremolo in den basso continuo, het ‘van schrik
verstijfd zijn’ door het timbre der blokfluiten. Zuiver coloristisch is het gebruik in
het vierde Brandenburgsche concert. In de laatste jaren is het instrument, dat in
verschillende grootten voorkomt, weer in zwang voor huis- en gemeenschapsmuziek.

[Blues]
Blues. Het voornaamste criterium voor de neger-blues is niet het langzame tempo,
maar de structuur. De Blues bij uitnemenheid, meestal in Bes, berust op het volgende
harmonische schema van 12 maten: maat 1 t.e.m. 3: majeur-accoord; maat 4: klein
septime-accoord; maat 5 en 6: majeur acc. sub-dominant; 7 en 8: maj. acc.; 9 en 10:
dom. septimeacc.; 11 en 12: majeur ace.; alle vaak gealtereerd. Daarop worden de
rhythmisch-melodische lijnen geïmproviseerd. Ook vaste Blues-melodieën kunnen
als thematisch materiaal worden gebezigd. Zulk een thema valt uiteen in een drietal
groepen van vier maten. Elke groep bevat een muzikale phrase, gevolgd door een
rust, meestal opgevuld door ‘breaks’* als overgang naar de volgende maatgroep. Bij
het arbeiden zongen de Amerikaansche negerslaven van de vorige eeuw deze liederen,
waarvan sommige tot een traditioneel erfgoed werden. Het is aan den neger W.C.
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Handy, die een grondige folkloristische studie ervan ondernam, te danken, dat tal
van Blues-motieven (w.o. de bekende ‘St. Louis Blues’) ons bekend zijn geworden.
P.

[Bócca chiúsa]
Bócca chiúsa (kioe), gesloten mond: met zoemstem*; zie b.v. Puccini's ‘Butterfly’,
slot II 1.

[Boléro]
Boléro, een Spaansche solo dans, in 3/4 maat, matig snel. De begeleidende
castagnetten hebben het rhythme: een achtste, twee zestienden en vier achtsten. Deze
dans inspireerde Ravel* tot een ballet.

[Bones]
Bones, castagnetten (E.).

[Boston]
Boston, eigenlijk Valse Boston, een Amerikaansche langzame wals; de melodie is
meestal lyrisch om niet te zeggen sentimenteel,de begeleiding sober. In de
kunstmuziek werd de Boston aangewend door Hindemith (Suite 1922) en door Kurt
Weill (Liebeslied uit de Dreigroschenoper).

[Bourrée]
Bourrée, een oude Fransche dans in 4/4 maat, vlot van tempo; zij heeft meestal een
opmaat van een kwart of twee achtsten en syncopen van den tweeden en derden
kwart. De gestyleerde Bourrée komt veel voor in Suite* en Partita.

[Bouché]
Bouché, gestopt, voorschrift voor een hoorn*.

[Bouche fermée]
Bouche fermée, zoemstem.

[Boventonen]
Boventonen. Wanneer men op een muziekinstrument een bepaalden toon produceert,
heeft men eigenlijk te doen met een complex van tonen: behalve den grondtoon,
hoort men nog verschillende hoogere tonen, de zoogenaamde boventonen of
natuurtonen. De theoretische reeks van deze boventonen is: octaaf, kwint van het
octaaf, tweede octaaf, terts, kwint en kleine septime van het tweede octaaf, derde
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meeklinken van bepaalde boventonen.
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[Brahms, Johannes]
Brahms, Johannes (7 Mei 1833-3 April 1897). Als jongste zoon van een
Hamburgschen contrabassist had hij het in zijn jeugd heel bekrompen vooral wat de
stoffelijke genietingen van het leven betreft. Zoo was het gloriepunt uit zijn schooltijd,
dat hij een beetje Fransch leerde, maar daar bleef het ook bij. Ook zijn muziekstudie
ging eerst niet diep: hij kreeg al jong les van zijn vader in het bespelen van viool,
cello en hoorn, want de bedoeling van zijn ouders was, dat hij een degelijk
orkestmusicus zou worden. Het viel hun tegen, dat Johannes zijn zinnen zette op de
piano, want zulk een duur instrument bezat de familie niet; de jongen mocht als
groote gunst bij een collega van zijn vader oefenen. Dat de oude Brahms niet veel
van zijn zoon verwachtte, blijkt uit een briefje aan den pianoleeraar Cossel: ‘M'n
Johan mot net zooveul leeren als U, meneer Cossel, dan weet-ie genoeg.’ De
eenvoudige Cossel begreep al gauw met wien hij te doen had en drong er op aan, dat
Johannes theorie-les kreeg van den gedegen Eduard Marxsen, die hem later ook
pianistisch verder schoolde. Op zijn vijftiende jaar was Brahms volgens Marxsen
afgestudeerd. Maar hij heeft er hard genoeg voor moeten werken, vaak ‘voor twee
daalders en vrij drinken’ tot laat in den nacht in kroegjes gespeeld. Kort voor zijn
dood schreef hij over dezen tijd: ‘Kijk, ik heb sedert mijn twaalfde jaar les gegegeven
en U zult mij wel gelooven, dat het jochie geen leerlingen had, waaraan hij veel
pleizier beleefde. Maar ik kon er goed tegen; ik zou zelfs dezen tijd van krapheid
voor geen geld in mijn leven hebben willen missen, want ik ben overtuigd, dat dit
mij goed heeft gedaan en voor mijn ontwikkeling noodig was.’ Toch
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vond de jonge Brahms nog tijd en lust zijn leergierigheid te bevredigen; hij heeft
door zelfstudie zijn schamele schoolopleiding prachtig aangevuld. Eerst leende hij
uit armoedige leesbibliotheken, later kreeg hij er plezier in, voor een kleinigheid aan
boekenstalletjes zijn beknopte, goed gekozen verzameling uit te breiden. Op zijn
vijftiende jaar gaf hij zijn eerste concert, waarop hij o.a. werken van Bach, Beethoven
en Marxsen speelde. Het jaar daarna maakte hij een tournee met den Hongaarschen
violist Reményi: door hem leerde Brahms de muziek der zigeuners, den beroemden
violist Joseph Joachim en Liszt kennen. Met Joachim is Brahms zijn geheele leven
intiem bevriend geweest, de verhouding met Liszt was eerst heel goed, doch bekoelde
spoedig: de schuwe, bijna naïef eerlijke Brahms paste niet bij den pathetischen,
dooreen clique omringden Liszt. De belangrijkste gebeurtenis uit het leven van
Brahms was zijn ontmoeting met Schumann en diens vrouw; nadat Brahms in 1853
aan Schumann zijn klaviersonaten en een paar liederen voorspeelde werd de toen
reeds melancholieke en wereldschuwe meester zoo enthousiast, dat hij na een
jarenlang zwijgen als recensent nog eens en voor het laatst zijn suggestieve lyriek
in dienst van een jong, aankomend talent stelde. Schumann begon dit beroemde
artikel met de verklaring, dat hij geruimen tijd gewacht had op een componist ‘die
geroepen was de hoogste uitdrukking van den tijd op ideale wijze uit te spreken’ en
vervolgde: ‘En hij is gekomen, een jonge man, aan wiens wieg gratiën en helden
waakten. Hij had, ook in zijn uiterlijk, alle kenteekenen, die ons aankondigen: dit is
een uitverkorene. Aan het klavier begon hij wonderlijke regi-
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onen te onthullen. Wij werden in een tooverkringgetrokken. Daarbij kwam zijn zeer
geniaal spel, dat van de piano een orkest met klagende en luid jubelende stemmen
maakte. Het waren sonaten, meer gesluierde symphonieën, - liederen wier poëzie
men zonder de woorden te kennen begrijpen kon, ofschoon door alle een lage
zangmelodie trekt, - enkele pianostukken, deels daemonisch, met de liefelijkste
vormen, - voorts sonaten voor viool en piano, - strijkkwartetten, - en elk stuk zoo
verschillend van het andere, dat zij uit diverse bronnen leken te stroomen. Wanneer
hij zijn tooverstaf zal richten naar de machten van koor en orkest en deze hem hun
krachten zullen verleenen, staan ons nog wonderlijke visioenen van de geheimen uit
de wereld van den geest te wachten. Moge de hoogste genius hem daarbij sterken,
wat des te meer mogelijk lijkt, omdat ook een andere genius in hem woont: die van
de bescheidenheid’. Deze bescheidenheid blijkt ook uit den dankbrief van Brahms
over dit artikel: ‘Vereerde Meester! U heeft mij zoo oneindig gelukkig gemaakt, dat
ik niet pogen kan U met woorden te danken. Geve God, dat mijn werk U spoedig
het bewijs zal brengen, hoezeer Uw genegenheid en goedheid mij opgebeurd en
bezield hebben. De openbare lof, die U mij schonk, zal de verwachtingen van het
publiek over mijn prestaties zoo buitengewoon gespannen hebben, dat ik niet weet,
hoe ik daaraan eenigermate kan voldoen.’ Schumann's artikel had o.a. het gevolg,
dat Breitkopf & Härtel enkele composities van Brahms uitgaven. Den gouden kern
van Brahm's karakter leert men het best kennen uit zijn brieven aan Schumann, toen
deze zielsziek was.
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Aan Clara Schumann dankte Brahms, dat hij een onofficieele positie aan het hof te
Detmold in het Teutoburgerwoud kreeg, wat ‘bescheiden geld voor het geheele jaar’
beteekende. In dit idyllisch oord, waar hij drie jaar lang ongestoord studeerde en
schiep, ontwaakte in hem de natuurvriend; als leider van het voor hem opgerichte
hofkoor leerde hij de practijk van het dirigeeren. Deze zonnige tijd bracht echter ook
het fiasco van het eerste pianoconcert te Leipzig; eenige vrienden stelden toen een
ongelukkig protest op tegen de ‘toekomstmuziek’, waarmee het werk van Liszt en
Berlioz (niet dat van Wagner) bedoeld werd, en Brahms was zoo onverstandig deze
circulaire te onderteekenen. Brahms verliet Detmold in de hoop dirigent te worden
van de Hamburgsche Philharmonie; zijn wensch ging echter niet in vervulling. Een
klein overgespaard kapitaaltje stelde hem in staat zich in Weenen (nog steeds het
muziekcentrum van Europa) als vrij kunstenaar te vestigen. Zijn eerste concert, met
werken van Bach, Schumann en hemzelf, werd een volledig succes en bracht hem
de gunst van den machtigen muziek-recensent Eduard Hanslick. Kort daarop werd
hij benoemd tot dirigent van de Weensche Singakademie, wat hem tot een
systematischen Bach- en Händelcultus in staat stelde. Hij voelde echter, dat dirigeeren
zijn roeping niet was en nam na drie jaar ontslag. Vijf jaar lang trok hij rusteloos
rond; in dezen tijd componeerde hij het werk, dat hem wereldberoemd heeft gemaakt:
‘Ein Deutsches Requiem’ en de Alt-Rhapsodie. Weer ging hij naar Weenen, waar
hij eenige jaren het koor van de ‘Gesellschaft der Musikfreunde’leidde; hij bracht
deze vereeniging tot hoogen bloei, doch
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een ander wenschte zijn post en daarom trok hij zich voornaam terug. Driemaal kwam
nog de verleiding van een vaste positie, die hij echter telkens afsloeg; zijn vriend en
uitgever Simrock had ervoor gezorgd, dat hij rustig en onafhankelijk kon
componeeren. Wel reisde hij nog geregeld als dirigent en pianist, o.a. ook in
Nederland; de zomermaanden bracht hij componeerend in de Oostenrijksche,
Zwitsersche of Beiersche bergen door. Later was het vooral Italië dat hem lokte.
Steeds bezocht hij ook de weduwe van zijn besten vriend, Clara Schumann. Diepe
en trouwe gevoelens verbonden hem aan Hanslick, die Brahms wat onverstandig
uitgespeeld heeft tegenover Wagner. Hans von Bülow werd pas door de eerste
symphonie (1877) van zijn beteekenis overtuigd, die hij al zeer ongelukkig
verkondigde met de beruchte uitspraak van ‘de drie groote B's’ (Bach, Beethoven,
Brahms); als dirigent van het beroemde orkest van Meiningen heeft von Bülow hem
overal gepropageerd. Bach, Händel en Beethoven waren zijn afgoden; voor Johan
Strauss Jr. had hij veel bewondering; hij schreef o.a. op een waaier van Adele Strauss
het begin van ‘An der schönen blauen Donau’ en daarbij ‘helaas niet van Johannes
Brahms’. Men heeft hem vaak voorgesteld als een vijand van Wagner. Hij noemde
zich zelf ‘de beste Wagnerianer’ en zijn bewondering voor Wagner's muziek blijkt
uit tal van brieven: ‘Wagner is thans de eerste. Al het andere verdwijnt op het
oogenblik voor zijn beteekenis, die niemand, en het allerminst de “Wagnerianer”,
beter begrijpt en naar waarde schat dan ik.’ Met Bruckner heeft Brahms zich echter
geblameerd: ‘een zwendelarij, die men over een of twee jaar ver-
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geten zal zijn’ en ‘Bruckner's werken onsterfelijk, of zelfs symphonieën? Het is om
te lachen.’
In 1896 stierf Clara Schumann en daarover schreef hij: ‘Dikwijls denk ik, dat ik
te benijden ben, omdat ik nu niemand meer verliezen kan, waarvan ik zoo geheel en
uit het diepst van mijn hart houd’; merkwaardig genoeg stapte hij in de verkeerde
trein, toen hij naar haar begrafenis wilde gaan. Over hun verhouding werd soms
gemompeld, zonder dat er iets bewezen is. Toen Clara stierf schreef hij: ‘Is het een
leven, zoo alleen?’ Maar uit een anderen, ouderen brief lichten wij de passage: ‘Ik
heb verzuimd te huwen. Toen ik er nog de lust toe had, kon ik het een vrouw niet
zoo geven als het moet. Maar in den tijd, toen ik het liefste getrouwd was, werd mijn
werk in de concertzalen uitgefloten, of op z'n minst ijzig koel ontvangen. Dat kon
ik nu wel heel goed verdragen, want ik wist precies wat het waard was en dat het
getij wel zou keeren. En wanneer ik na zulke fiasco's in mijn eenzame kamer kwam
was ik niet ontmoedigd. Integendeel! Maar wanneer ik op zulke oogenblikken mijn
vrouw onder de oogen had moeten komen, haar vragende oogen angstig op de mijne
gericht, en haar had moeten zeggen: “Het was weer mis” - dat had ik niet verdragen.
Want al houdt een vrouw van den kunstenaar, waarmee zij getrouwd is nóg zooveel,
en al mag zij, zooals men dat noemt, nóg zoo in hem gelooven - de volle zekerheid
van een uiteindelijke overwinning, waarvan hij in zijn hart overtuigd is, kan zij niet
hebben. En wanneer zij me dan nog had willen troosten.... medelijden van je eigen
vrouw om het fiasco van haar man.... bah! ik moet er niet aan denken wat dat,
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althans zoo voel ik het, voor een hel geweest zou zijn.’
Toen Clara Schumann stierf leed Brahms reeds een jaar aan een leverzickte; haar
dood schijnt hem zoo aangegrepen te hebben, dat zijn kwaal plotseling verergerde.
Hij componeerde nog zijn Ernste Gesänge, doch deed daarna niets meer van
beteekenis. Men verzweeg voor hem den ernst van zijn toestand. Op zijn doodsbed
schreef hij nog: ‘Voor de afwisseling houd ik een paar dagen het bed en kan daardoor
slecht schrijven’. Hij stierf bewusteloos.
Akademische Festouverture. Het was een groote voldoening voor Brahms, dat hij
den 11den Maart 1879 door de philosophische faculteit van de universiteit van Breslau
benoemd werd tot doctor honoris causa. Een jaar later maakte hij het werk, dat hij
‘Akademische Festouverture’ noemde. Hij beschreef haar als ‘een vroolijke potpourri
van studentenliederen à la Suppé’. Maar al is dit stuk gebouwd op de melodieën van
‘Gaudeamus igitur’, ‘Wir hatten gebauet ein stattliches Haus’ en het groenlied ‘Was
kommt dort von der Höh’, een ‘potpourri à la Suppé’ is het allerminst. Daarvoor is
de verwerking te symphonisch, de sfeer van het geheel te ernstig.
Eerste pianoconcert in d klein, opus 15 (1858). Men merkt, dat het werk eerst als
symphonie was opgezet en noemt het wel ‘symphonie met obligaat klavier’. I Bij
den huiveringwekkenden inzet vallen de beklemmende pauzen en dramatische trillers
op, boven het paukgeroffel. Als tweede thema een persoonlijk ‘Aus tiefer Not schrei
ich zu dir’. Het geheel een dramatische dialoog: Jacob worstelt met God. II In het
eerste ont-
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werp had het Adagio het opschrift: ‘Benedictus qui venit in nomine Domini’ (zie
Mis). III De finale van de eerste lezing werd vervangen door een Rondo, dat ondanks
het prachtige thema niet het peil bereikt van het voorafgaande, en daarmee ook geen
volkomen geheel vormt (HM.. V. DB 7307/11).
Tweede pianoconcert in Bes groot opus 83 (1881). Het over het algemeen blij en
vriendelijk karakter houdt verband met een reis in de lente naar Italië. I Pastoraal
begint de hoorn, telkens als vrije echo beantwoord door de piano. Na een cadens
voor den solist werkt het orkest de hoornmelodie uit tot de hoofdgedachte. Het tweede
deel van deze uitgebreide themagroep wordt beheerscht door een Schumannachtige
melodie, die begint met een septime-sprong en wanneer zij herhaald wordt een canon
tusschen violen en celli vormt. De tweede themagroep (in f klein, in de herhaling
bes klein!) zet zwierig in, maar krijgt bij het ben marcato het ietwat norsche, dat een
der wezenstrekken van Brahms was. Toch overheerscht het pastorale. II Evenals het
pianoconcert in Es van Liszt heeft dit vierdeelige concert van Brahms een Scherzo.
Dit Allegro appassionato is veeleer een doodendans, dan de ‘Danse macabre’ van
Saint-Saëns. III De sfeer van dit rustige Andante wordt voldoende aangeduid door
er op te wijzen, dat de hoofdmelodie van het eerste deel, voor cello-solo, een variant
is van hetlied ‘Immer leiser wird mein Schlummer’, terwijl in het middendeel het
lied ‘Todessehnen’ lettterlijk wordt aangehaald. IV De aanduiding Allegretto grazioso
voor dit Rondo geldt vooral voor het huppelend refreinthema, dat de solist het eerst
lanceert, en voor de daar-

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

173
mee verwante episoden. Van de tegenstellingen noemen wij slechts het Hongaarsche
thema in de houtblazers, dat even verder maat om maat over orkest en solist verdeeld
wordt (H.M.V. DB 2696/2701).
Vioolconcert in D groot opus 77(1878). I De ernstige sfeer van dit deel blijkt reeds
dadelijk uit melodie en instrumentatie: fagotten, altviolen en celli zetten het
hoofdthema in, dat overgenomen wordt door de hobo. Een neventhema voor de
strijkers, in mineur en met verbeten rhythmiek, is wel levendiger, maar niet
opgewekter; het wordt bovendien elegisch ingeleid door de houtblazers unisono, een
melodie welke bij herhaling de oogenblikken van diepe bezinning voor haar rekening
neemt. Het tweede thema, een vleiende wijs voor den solist, begeleid door pizzicati
der strijkers, geeft evenwichtige afwisseling, en verderop (leggiero ma espressivo)
komt zelfs even een speelsche wending, echter als tegenmelodie voor de elegische
gedachte. II Adagio zet de hobo het hoofdthema in. Het is voor ons de vervulling
van het lied ‘O wüszt' ich doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland!’.
Het middendeel, in fis klein (più largamente) verlaat met zijn vage onrust en verlangen
deze paradijs-sfeer, welke in de herhaling van het eerste deel terugkeert, ondanks
het zwaarder timbre van den hoorn. III Dit opgewekt Rondo in Hongaarschen trant
heeft een opmerkelijke Coda, die ondanks de versnelling van het tempo, door de
triolen en de vergrootingen der notenwaarden een verebbende afsluiting vormt. Onder
het componeeren vroeg Brahms voortdurend raad aan den violist Joachim over
technische kwesties. Ondanks het meesterlijke spel van dezen kunstenaar, die het in
tal van steden
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introduceerde, gold het werk geruimen tijd als ‘Konzert gegen die Violine’ (H.M.V.
DB 2915/9).
Symphonieën. Hoewel door Berlioz en Wagner het orkest zeer was uitgebreid,
gebruikte Brahms voor zijn symphonieën niet meer instrumenten dan Beethoven in
zijn negende. Wie gewend is aan de overdadige pracht van Wagner's orkestklank zal
misschien het palet van Brahms grauw vinden en de doorzichtigheid ervan niet
voldoende waardeeren.
Eerste symphonie ♪. Zij is Brahms' Pathétique en staat, als veel van Beethoven's
werken in deze sfeer, in c. Ook in andere opzichten blijkt de invloed van dien grooten
voorganger: de ethiek van strijd en overwinning, doch lyrischer behandeld. I. Reeds
de inleiding van Brahms' eersteling (het chromatisch thema in de violen) roept het
noodlot aan; geen uitdaging, doch een klacht, met zijn karakteristieke syncopische
6/8 maat, die betrekkelijk zelden haar eigen wiegelend karakter heeft. En inplaats
van Beethoven's troost bij Brahms de teedere mijmering, als het tweede thema in de
hobo, of de natuurklank, gelijk de dialoog tusschen hoorn en klarinet vlak daarna.
Hierdoor heeft de doorwerking geen spanningen als bij Beethoven, doch tevens dankt
zij daaraan haar eigen karakter. Nieuw is hier ook het optreden van een koraalthema
(partituur letter H), al had Beethoven reeds het vrij religieuze - vooral in pianosonate
en kwartet - aangeroepen. Deze Pathétique leidt niet tot een, zij het slechts voorloopige
overwinning, doch tot weemoed. II. Het Andante sostenuto opent vredig met den
zang van fagot en eerste viool; de laatste gedraagt zich even iets onstuimiger, doch
de episode wordt gevoeliger afgesloten door de teedere
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melodie van de hobo, waaraan later door soloviool en hoorn het hoogtepunt van dit
deel te danken is. III. Inplaats van het gebruikelijke Scherzo een liefelijk Un poco
Allegretto e grazioso, van een kinderlijke hartelijkheid en in zijn hoogtepunt
schrijnend, grootendeels een klarinet-duet, dat zich niet schaamt voor naïeve
tertsengangen. Het alternatief geeft een gratieus wisselspel tusschen houtblazers en
strijkers. In de vrije herhaling dragen de klarinetten het grootste deel van hun taak
over aan de violen. IV. De finale - Achillespees van cyclische werken - is
buitengewoon geslaagd. De langzame inleiding bestaat uit een Adagio, waarin de
aanhef van het hoofdthema dat het volgende Allegro beheerscht, zich reeds laat
hooren, gecombineerd met chromatische gangen in de middenstemmen, die aan het
Sostenuto van I herinneren. Dit grandioos begin zwelt aan tot een storm van angst
en leed en verebt daarna tot een Più Andante, waarin de hoorn een reddingsignaal
blaast, dat door de bazuinen beantwoord wordt met een koraal. Nu eerst is de held verwant aan Beethovens titanen - gereed tot den strijd: Allegro non troppo ma con
brio zetten hoorns en strijkers een marsch in als voor een massale vredesbetooging;
het tweede thema (animato) van dezen sonatevorm is als een boodschap van de
vredesgedachte, welke zich na een weemoedig intermezzo van de hobo en
tremoleerende passages van de strijkers opzweept tot een heiligen toorn. Deze
amilitaire, men zou haast zeggen pacifistische strijd woedt met Beethovensche
contrasten en climaxen en het zal waarschijnlijk vooral om dit deel zijn, dat Hans
von Bülow ertoe kwam de symphonische eersteling van Brahms ‘Beet-
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hovens tiende’ te noemen (H.M.V. D 1499-1503).
Tweede symphonie ♪. Zij is Brahms' Pastorale, deze idylle in D.I. Men hoort dit
reeds dadelijk aan den landelijken hoornroep en de beantwoording daarvan door de
houtblazers; een schalksch reidansje van hobo en violen en het daarop volgende
wiegelied van altviolen en celli (tweede thema) houden deze stemming vast. Een blij
energieke springdans in de violen (quasi ritenente) verlevendigt dit vredig tooneel.
De doorwerking behoudt hoofdzakelijk deze sfeer, al breekt soms even het pessimisme
van Brahms door. De droomerige coda, met secundenwiegelingen van den hoorn, is
een van de bewijzen, dat Brahms zeker niet vijandig stond tegenover Wagner. II. In
het Adagio non troppo treedt het pessimisme meer op. Men speurt het reeds in de
breede melodie der celli en in het trieste hoornmotief, geïmiteerd door verschillende
houtblazers. Er is gelukkig een tegenwicht door de syncopische Siciliano (12/8) van
de houtblazers doch de stemming slaat weer om, wanneer de violen deze voortzetten,
en de bazuinen hun grafstem laten hooren. Nadat het hoofdthema een estafetteloop
doet door de verschillende instrumenten laten de violen het verzinken, terwijl de
pauken dof kloppen. III. Weer geen Scherzo doch een Allegretto grazioso, een verkapt
Menuet, ondanks de voorslagen bij den derden tel van deze bekoorlijke hobomelodie,
of, later, haar accentverschuiving. Het naar verhouding zeer groote alternatief geeft
echter Scherzo-stemming ondanks de 2/4 maat van het Presto ma non assai (een
rhythmische variant van het Menuet) en zeker waar het in een 3/8 huid kruipt. IV.
De finale is een der opge-
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ruirndste, doch niet een der sterkste stukken van Brahms. De melodische fantasie
van dit Allegro con spirito is nogal conventioneel, behalve in het tweede thema
(largamente), een vriendelijk pendant van het marschthema uit de finale der eerste,
dat gelegenheid geeft tot een climax aan het slot. (H.M.V. D 1877-82).
Derde symphonie ♪. Men heeft haarde Eroica van Brahms genoemd, doch daarmee
is het karakter van dit werk niet geheel omschreven: naast de uitgesproken heldhaftige
passages zijn er daarvoor teveel lyrische en idyllische episoden. I. Wel heeft het
beteekenis, dat het prometheische motto-motief (f, as, f) met zijn octaaf naar boven
in andere deelen terug keert, doch een zeer sterk verband wordt daarmee niet gelegd.
Een eigen heldendom heeft het lyrisch krampachtige hoofdthema, waarmee de violen
na het mottomotief het Allegro con brio vervolgen, dat de van huis uit 6/4 maat door
ongewone pauzen en groote intervalsprongen een verrassend aspect geeft. De
overgang naar het tweede thema brengt ons een van de oogenblikken uit deze
symphonie, dat men aan Wagner herinnerd wordt: hier is het de Bacchanale-muziek
uit Tannhäuser, die Brahms door het hoofd speelde. Grazioso noemde Brahms zelf
het tweede thema, dat met den klank van klarinet, hobo en altviool en door de vrije
rhythmiek zoo intiem keuvelt; de voortspinning ervan in de violen overbrugt de kloof
tusschen de beide sferen. Een echte perepetie heeft dit eerste deel niet: deze bewaarde
Brahms voor de finale; toch is de structuur ervan zeer hecht. II. Het Andante
(semplice) gaat door op de sfeer van het tweede thema uit het eerste deel; de elegische
Pastorale van de klarinet eindigt echter met
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een zwakke echo van het mottomotief uit I. Het alternatief heeft een onrustiger
deining, zonder dat de intimiteit van het geheel verstoord wordt; klarinet en fagot,
daarna hobo en hoorn zingen de hoofdgedachte ervan espressivo dolce. III. Ook in
deze symphonie geen eigenlijk Scherzo; in het Poco Allegretto omspelen de
dansrhythmen van de violen en alten een uitgesproken elegische melodie van de celli
en het wiegelend walsje van het middendeel wordt door de syncopische begeleiding
van de celli geremd. Bij de herhaling van het begin nemen aanvankelijk hoorn en
fagot de taak der celli waar. IV. Uitgesproken heroïsch is het Allegro, dat als finale
optreedt. Het opent met sluipende unisoni van strijkers en fagotten, even daarna
waarschuwen de bazuinen zachtjes voor het naderend gevaar, dat bij hun derde signaal
reeds losbreekt in een tutti van houtblazers en strijkers, dat door hoorns en klarinetten
een variant blijkt op het motto thema van I. Tegenover deze onrust doet de breede
fanfare van de hoorns, versterkt door de celli, beheerscht strijdbaar aan. Eerst nu in
de symphonie komt het tot een werkelijk op de spits drijven met grootsche stuwingen
en verebbingen en aan het slot een langzaam afvloeien (H.M.V. C 2026/29).
Vierde symphonie ♪. De breede epische melancholieke trant van dit werk heeft
Kretzschmar prachtig gekarakteriseerd als een herfststemming.. I. Wie denkt niet
aan de liederen van Brahms bij het luisteren naar de uitgesponnen melodie, waarmee
unisono het Allegro non troppo opent? Even brengen houtblazers en hoorns (marcato)
een opstandigen toon, doch. zoodra de celli mee gaan doen dempt dit af, al heeft het
tweede thema een uitgesproken mannelijker karakter
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dan het weeke eerste. Het hoogtepunt leidt hier niet tot strijd, doch is een memento
mori van trompetten en pauken. II. Het Andante moderato heeft een rustige
ballade-stemming; als een echo van ridderschap blaast de hoorn een antieke melodie,
die door verschillende instrumenten na elkaar wordt overgenomen. Ook een tweede
hoofdgedachte in de celli, luchtig omrankt door de violen, is als een vredig
hoornsignaal. De ingehouden cascaden van de houtblazers bij de herhaling van het
begin verlevendigen slechts weinig de sfeer en eerst als de violen het tweede thema
met forsche triolen overnemen wordt het een ware valkenjacht, die langzaam zich
in de verte verliest. III. Men beschouwt het Allegro giocoso, ondanks de 2/4 maat,
meestal als een Scherzo en wel als het eenige, dat in een symphonie van Brahms
voorkomt. Ons lijkt het eerder een Hongaarsche dans. Men denkt ook aan den dans
der handwerkers uit Mendelssohn's Sommernachtstraum, vooral om den grooten
melodiesprong naar beneden. De uitbundigheid van het begin neemt niet alleen af
bij de contrasteerende gedachte (grazioso) maar ook bij Poco meno presto, waar de
trompet aan den kloeken inzet een lyrisch karakter geeft. Zelden heeft Brahms de
pauken zoo kwistig gebruikt als hier en ook de triangel moet er, meer dan anders bij
hem, aan gelooven. IV. In de finale hanteert Brahms een vorm, die in de symphonische
litteratuur hoogst zelden voorkomt: de Ciacona*. Allegro energico e passionato zetten
alle blazers een thema van acht maten in, dat 32 maal gevarieerd terugkeert. Deze
variaties vormen echter verschillende groepen. Na de feestelijke introductie doet de
eerste variatie aarzelend aan, de tweede laat hobo en klarinet de grond-
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gedachte lyrisch uitwerken; in de derde tot en met zesde komt meer vaart, in de
zevende tot en met negende wordt het eerste hoogtepunt bereikt, dat verebt in de rust
van de tiende en elfde. De twaalfde (espressivo) laat een solofluit klagen, waarop de
dertiende, een wisselzang tusschen klarinet en hobo, verrassend naar majeur overgaat.
In de veertiende en vijftiende combineert de zachte klank der bazuinen het rhythme
van een Sarabande met de sfeer van een Requiem. De zestiende geeft weer aan de
blazers het onveranderde thema, nu met een tegenmelodie van de strijkers en daarmee
opent een tweede reeks van variaties, die verband houdt met de eerste serie (o.a.
25=2,26=3). De 30ste brengt een canon tusschen bassen en violen. Met de 31ste, Più
Allegro begint de coda. Haydn-variaties. Als 26 jarige had Brahms zijn eerste
orkestwerken geschreven, twee Serenaden, doch pas de variaties op een thema van
Haydn opus 56 kunnen als zijn werkelijke symphonische eersteling beschouwd
worden. Het thema ‘Chorale St. Antoni’ is uit een ongedrukt Divertimento voor
blazers en heeft de sfeer van een bedevaartslied: liefelijk en plechtig. De acht variaties
houden niet steeds deze stemming vast: de vierde, met een unisono van hobo en
hoorn en sluipende zestienden van de alten, is uitgesproken melancholiek, de vijfde
echter onderbreekt de tot daar heerschende rust met een Scherzo-achtige stemming,
die voorbereidt op de energieke fanfaren van trompetten en hoorns in de zesde. De
idyilische zevende maakt van het koraal een Siciliano voor fluit en altviool, de achtste
met gesordineerde strijkers is als een schimmenspel. Geen fuga als finale, doch een
Passacaglia, die tot een apotheose van het koraal leidt.
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COMPONISTEN VI (18e eeuw)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

De familie Mozart in 1781: Nannerl en Wolfgang aan het klavier, Leopold met zijn viool; het
schilderij stelt de moeder voor.
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COMPONISTEN VII (18e en 19e eeuw)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
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Alt-Rhapsodie opus 53. Dit werk voor solo-alt, mannenkoor en orkest ontleent zijn
tekst aan Goethe's gedicht ‘Harzreise im Winter’. In 1777 reisde Goethe door den
Harz; de winterstemming inspireerde hem tot een ode op het noodlot, dat den eenen
mensch geluk, den anderen tegenslag brengt. De kern van het gedicht slaat op een
jongen geleerde (Plessing), die aan het leven wanhoopte en door Goethe berusting
vond; het zijn deze strophen die Brahms componeerde. De eerste ‘Aber abseits, wer
ist's?’ voor altsolo teekent den jongen man, die wanhopig door het wintersche, verlaten
gebergte zwerft. In het middendeel ‘Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balsam
zu Gift ward? Der sich Menschenhasz Aus der Fülle der Liebe trank?’ klaagt de alt
medelijdend over den ongelukkigen jongeman. Met de laatste strophe ‘Ist auf deinem
Psalter, Vater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz!’
zet het mannenkoor in met een vroom en eenvoudig gebed, aangrijpende achtergrond
van de rustig smeekende altsolo (H.M.V.D.B. 1442/3).
Ein Deutsches Requiem. Het is teekenend voor het Protestantisme, dat het de troost
van de muziek in uren van rouw afwijst. Naast de tallooze Requiem-composities van
Katholieke componisten staat ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms als een
merkwaardige uitzondering. Brahms heeft niet de gebruikelijke liturgische woorden
van het Katholieke Requiem gecomponeerd, doch zelf een keuze gedaan uit
bijbelteksten, die van toepassing zijn op den dood en het hiernamaals. Hij schreef
hierover aan een vriend: ‘Wat den tekst betreft moet ik bekennen, dat ik zeer gaarne
ook het woord Duitsch (van den titel) weg zou laten en daarvoor eenvoudig
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den Mensch in de plaats stellen’. Het vijfde deel van het werk werd het eerst
geschreven en wel ter herdenking van Brahms' gestorven moeder; het geheel ontstond
met lange tusschenpoozen (1857/66). I. ‘Selig sind die da Leid tragen’ (uit de
zaligsprekingen, Mattheüs 5 vers 4) en ‘Die mit Tränen säen, werden mit Freuden
ernten’ vertroosten weliswaar met den dood, doch de steeds weerkeerende
toonherhalingen van de bassen, het zwijgen van de violen, het donker coloriet van
het geheel bewijzen, dat deze beloften de smart nog weinig lenigen. Alleen enkele
milde harpaccoorden herinneren aan de troost van het leven hiernamaals. II. ‘Denn
alles Fleisch ist wie Gras’. Het orkest geeft hier treurmuziek, doch de. melodie voor
deze psalmwoorden herinnert aan het koraal ‘Wer nur den Lieben Gott läszt walten’.
Onmiddelijk hierop aan sluit echter de hymne: ‘Die Erlöseten des Herrn werden
wieder kommen’. III. Twijfelend smeekt de solobas, voorzanger van het koor: ‘Herr,
lehre doch mich, dasz ein Ende mit mir haben musz’ boven den donkeren, leegen
klank van het orkest. De angst neemt toe: ‘Ach wie gar nichts sind alle Menschen.
Sie gehen daher wie ein Schemen, und machen ihnen viel vergebliche Unruhe.’ Wat
zal ons troosten, waarop mogen wij hopen? Een jubelende fuga boven een
aangehouden orgelpunt geeft het antwoord: ‘Der Gerechten Seelen sind in Gottes
Hand’. IV. ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’ roept een vredig visioen op van
het geluk, dat den geloovige wacht. ‘Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den
Vorhöfen des Herrn’. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen’. V. ‘Ihr habt nun
Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen,
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Ich will euch trösten, wie Einen seine Mutter tröstet’. Zoo zingt de sopraansolo en
het koor herhaalt deze belofte in blij vertrouwen. Brahms werd hiertoe geïnspireerd
door een oud Duitsch gebruik: bij een begrafenis trad een koorknaap naast het graf
en zong in den geest van de(n) gestorvene een geestelijk lied, dat door de omstanders
herhaald werd.
VI. ‘Denn wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen
wir. Siehe, ich sage Euch ein Geheimniss: Wir werden nicht alle entschlafen, wir
werden aber alle verwandelt werden; und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune’. Na den inzet van het koor propheteert de bariton
het troostend geheim, waarop de menigte met stil ontzag belijdt: ‘Wir werden alle
verwandelt’ (1 Cor. 15:51). Het hierbij aansluitend ‘Denn es wird die Posaune
schallen’ geeft evenals het ‘Dies irae’ uit menig Katholiek Requiem, de
verschrikkingen van het laatste oordeel, die echter vervagen tegenover het
zegevierende: ‘Tod, wo ist dein Stachel!’. Een fuga ‘Herr, du bist würdig zu nehmen
Preis und Ehre und Kraft’ bekroont dit apocalyptisch tafereel. VII. ‘Selig sind die
Todten, die in dem Herrn sterben’; de melodie, waarop de sopranen dezen tekst
zingen is ontleend aan het eerste deel (na letter F), waar de woorden ervan zijn:
‘getröstet werden’. Doch eerst hier is geheel de sfeer van ‘vrede, die alle verstand te
boven gaat’. Wel is het middendeel: ‘Ja der Geist spricht, dasz sie ruhen von ihrer
Arbeit’ iets zwaarder van toon, echter meer ernstig dan smartelijk. Het milde slot
van het eerste deel dient ook als einde van het geheele werk.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

184
Pianowerken. De eerste composities van Brahms waren voor piano: de sonaten opus
1, 2 en 5, die Schumann omschreef als ‘gesluierde symphonieën’; inderdaad hoort
men in dit wat massief coloriet herinneringen aan orkest-instrumenten, niet een uit
het instrument voortgekomen palet, als bij Chopin. Van het zuiver pianistische kan
gezegd worden: Schumann gewon Brahms. In zijn gedachtengangen herkent men
voorts den bewonderaar van Bach en Beethoven. Brahms als klaviercomponist is het
grootst in zijn variatie-werken. Daaronder blinken uit de Händelvariaties opus 24
op een thema uit de Leçons (slot van de Suite in Bes). Ook hier is de klavierstijl
orkestraal bijgekleurd. Men heeft hier te doen met echte karaktervariaties: het blijft
niet bij veranderingen van de materie alleen, ook de sfeer wijzigt zich telkens, zoodat
een cyclus van 25 veelal uitgesproken romantische, onderling sterk contrasteerende
stemmingsstukken ontstond, bekroond door een fuga met de strengheid van Bach en
de sfeer van Brahms. De Paganinivariaties opus 35 zijn meer een technisch
methodisch studiewerk.
Zuiver muzikaal genomen zal menigeen echter de voorkeur geven aan de kleine
stemmingsstukken van Brahms. Vooral de Intermezzi opus 117 (door Brahms
‘wiegeliederen van mijn smart’ genoemd) laten ons hooren hoe teeder het hart was,
dat vaak achter een norsch masker zijn toevlucht zocht. Dit is de pastorale mijmeraar
van liederen als Feldeinsamkeit. In de Capriccio's echter is de kunstenaar aan het
woord, die in de Liebeslieder-Walzer zong: ‘Nein, es ist nicht auszukommen mit den
Leuten!’; door den soms wreveligen toon ervan heen hoort men toch den warmen,
gevoeligen mensch. In zijn
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Rhapsodien staat Brahms wel heel ver van de fantasieën over volksliederen, als die
van Liszt; zij hebben meer een balladestemming. Dit blijkt al heel sterk uit het
middendeel van opus 79 No. 2, dat aan Loewe's Archibald Douglas herinnert. Van
opus 79 is de eerste episch idyllisch, (een echo ervan vindt men in Aases Tod uit
Grieg's Peer Gynt), de tweede pathetisch heroïsch. Opus 119 no. 4 geeft van het
drietal de meeste verscheidenheid: een blij energieke inzet als een Hongaarsche dans,
koraalzinnen met tinkelende tusschenspelen van een carillon (vergelijk het Scherzo
opus 39 van Chopin), een pastoraal triolenwijsje met musette-begeleiding en een
Intermezzo-achtig middendeel. De Balladen opus 10 rechtvaardigen slechts
gedeeltelijk hun naam. De eerste, naar het Schotsche volkslied ‘Edward’ uit Herder's
‘Stimmen der Völker’, is een zuiver pendant van Loewe's sombere geschiedenissen.
In een dialoog vraagt een moeder aan haar zoon: ‘Dein Schwert, wie ists von Blut
so roth?’ en de zoon tracht haar eerst te misleiden: hij doodde zijn paard. De moeder
houdt echter aan en dan biecht hij: ‘O ich hab geschlagen meinen Vater Todt’. Zijn
moeder kwelt hem verder; wat voor boete wil je doen, wat zal er van je vrouw en je
kinderen worden, wanneer je gaat zwerven, laat je je moeder alleen achter? Aan het
slot vervloekt Edward zijn moeder, omdat zij hem tot den moord op zijn vader
aanzette. Brahms geeft van dit alles alleen de stemming: in de hoekdeelen de
troosteloosheid van het Schotsche landschap, dat tot deze sage inspireerde, in het
snelle middendeel met den vervolgingswaan der triolen de kwellingen van den
vadermoordenaar. Opus 10 no. 2 begint en eindigt als een echt intermezzo van
Brahms,
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omlijstingen van de eigenlijke Ballade die een beklemmend vervolg is van Schumann's
Nachtstücke. Opus 10 No. 3, Intermezzo geheeten, laat een spookachtig Scherzo
afwisselen door een rustigen elfendans die herinnert aan ‘Naht Euch dem Strande’
uit Tannhäuser. Opus 10, no. 4 is een echt Lied ohne Worte, maar dan een lied van
Brahms bij een gedicht van Theodor Storm.
Van de pianowerken voor vier handen moeten genoemd de Walsen opus 39, waarin
Brahms ondanks zijn vereering voor Joh. Strauss dicht bij Schubert staat. Meerendeels
zijn het Ländler, (o.a. de bekendste in As no. 15), een enkele maal (11 en 14) denkt
men aan de Hongaarsche dansen. De eigenlijke Ungarische Tanze (zonder opus-getal)
zijn bewerkingen van oorspronkelijke zigeuner-melodieën, die Brahms had leeren
kennen door den violist Reményi (zie levensloop); deze bewerkingen staan veel
dichter bij den musiceertrant der zigeunerkapellen, dan de Hongaarsche Rhapsodieën
van Liszt. Door talrijke arrangementen zijn ze de populairste stukken van Brahms
geworden.

[Bratsche]
Bratsche, altviool (D.).

[Break]
Break, geïmproviseerde phrase-fragmenten, ter opvulling van rustintervallen bij een
thema in Jazzmuziek. Zie ook ‘blues’. De break heeft een zekere analogie met de
cadens.
P.

[Brío]
Brío, vuur (I.); con brio: met vuur.

[Bruckner, Anton]
Bruckner, Anton (4 Sept. 1824-11 Oct. 1896). De eerste, grootste helft van zijn
leven speelde zich af in de Oostenrijksche provincie. Men zoekt met moeite op de
kaart de dorpjes, waar zijn vader en hij zelf onderwijzer waren. De schoolmeesters
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uit het provinciale Oostenrijk van dien tijd moesten ook de kerkmuziek verzorgen
en dus kreeg de jonge Anton ook hierin van zijn vader les. Toen deze stierf kwam
de zoon op zijn dertiende jaar als ‘Sängerknabe’ in het klooster Sankt Florian bij
Linz, waar hij les kreeg op orgel, piano en viool. In 1840 trok Bruckner naar Linz
om voor hulponderwijzer te leeren; bovendien bekwaamde hij zich verder op het
orgel en in de theorie. Van 1843 tot 1845 leefde hij in verschillende gehuchten als
dorpsonderwijzer; dan werkte hij in dezelfde functie te Sankt Florian. Drie jaren later
werd hij tevens organist van het klooster; nu kon hij tien uur per dag op de piano en
drie uur op het orgel oefenen. Nog was hij zich niet van zijn roeping bewust, want
in 1853 solliciteerde hij naar een betrekking als klerk van de kanselarij. Een jaar later
liet hij zich als organist keuren door drie vooraanstaande Weensche musici, waaronder
de theorieleeraar van het Conservatorium Simon Sechter; en het was niet de laatste
maal, dat hij zich overgaf aan de lust geëxamineerd en gediplomeerd te worden. Dit
keer kwam zijn getuigschrift hem goed te pas, want daardoor mocht hij proefspelen
voor de vacante betrekking van Dom-organist te Linz, die hij zich door zijn
uitblinkend spel verwierf. Hier vond hij zijn eersten beschermer: bisschop Rudigier,
die zijn beteekenis besefte en hem in staat stelde van tijd tot tijd in Weenen bij Sechter
theorieles te nemen. In Linz breidde zich de muzikale horizon van Bruckner uit: hier
hoorde hij voor het eerst symphonieën en opera's. Zeven jaar lang studeerde Bruckner
bij Sechter; hij liet zich daarvoor kinderlijk blij vijf getuigschriften geven. In 1861
noemde Sechter zijn wonderlijken
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leerling ‘een meester in dit vak’; nog was het minderwaardigheidsgevoel niet
overwonnen: weer moest een commissie hem keuren en zwart op wit voor zijn kunnen
instaan. Nu ontmoette Bruckner den opera-kapelmeester Otto Kitzler, een vurig
vereerder van Wagner, die hem bekend maakte met de muzikale vormleer (Sechter
had hem alleen les in contrapunt gegeven), Beethoven's sonaten en Tannhäuser;
vooral deze opera was voor Bruckner een openbaring. Nu pas schreef Bruckner zijn
eerste groote werken: een Mis en de eerste symphonie (1864-1866); in dezen tijd
ontmoette Bruckner voor het eerst Wagner, bij de première van Tristan. Het was een
critische tijd voor hem; plotseling leed hij aan een zenuwziekte, die zich uitte in
zwaarmoedigheid en dwanggedachten. Nauwelijks had hij deze crisis overwonnen
of hij werd aan het Weensche conservatorium benoemd als opvolger van zijn leeraar
Sechter. Lang aarzelde hij deze betrekking aan te nemen; men dreigde hem, als hij
weigerde, een Duitscher te benoemen. Bruckner wilde niet zijn schepen achter zich
verbranden: twee jaar lang zou men zijn ambt als Dom-organist te Linz voor hem
reserveeren. In Weenen kreeg hij bovendien een stipendium van den staat ‘voor het
maken van groote symphonische werken’, en kort daarop werd hij professor. Nu kon
Bruckner zich veroorloven naar Bayreuth te gaan; hij toonde Wagner zijn
symphonisch drietal en kreeg verlof, de derde aan zijn afgod op te dragen.
Hoewel Bruckner bij zijn leerlingen (o.a. Nikisch, Mahler) zeer geliefd was, heeft
hij zich toch door zijn naïveteit een klein schandaal op den hals gehaald: argeloos
sprak hij eens een leerlinge aan met ‘lieve schat’
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en dit werd opgeblazen tot een zedendelict; natuurlijk bleek de kunstenaar van wien
beweerd wordt ‘nunquam mulierem attigit’ onschuldig, maar de pers maakte er een
verkapt sensatie-bericht van. Sedert 1869 bezocht Bruckner met tusschenpoozen het
buitenland (Nancy, Parijs, Londen) als organist. Toch overtuigden deze successen
in den vreemde de Weeners niet. Bij de uitvoering van zijn derde symphonie (1877)
liep de volle zaal langzaam leeg en naar de finale werd slechts nog door een tiental
bezoekers geluisterd. Een van zijn leerlingen wilde hem namens de anderen een krans
aanbieden; dit werd door den secretaris van de Gesellschaftskonzerte geweigerd.
Doch in een der verlaten gangen vond Bruckner troost: de uitgever Rättig beloofde
hem deze symphonie te publiceeren. Het eerste groote Weensche succes bracht het
Te Deum (1886). In hetzelfde jaar ontving hij de Franz Jozef orde; toen hij op
audientie ging om den keizer daarvoor te bedanken en deze hem vroeg: ‘Wat kan ik
voor U doen, beste Bruckner?’ moet de naïeve man gezegd hebben: ‘Kan Uwe
Majesteit Hanslick van de Freie Presse niet verbieden, dat hij mij altijd zoo afkamt?’
Hoewel de zevende symphonie bij haar première onder Nikisch te Leipzig een goeden
indruk maakte, werd de eerste Weensche uitvoering een schandaal; Hanslick schold
haar voor een ‘symphonische reuzenslang’ en lanceerde in commissie de kwalificatie
‘de woeste droom van een door twintig Tristan-repetities overspannen orkest-musicus’.
De uitgever van het werk zette in een advertentie de slechte Weenscne recensies
naast de bewonderende Duitsche besprekingen. Ook Brahms* heeft zich door zijn
oordeel over Bruckner gebla-
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meerd. De kentering kwam, wat Weenen betreft, bij een uitvoering van de derde
symphonie in 1880. Tot de late waardeering voor Bruckner heeft o.a. Hugo Wolf als
recensent van het Wiener Salonblatt bijgedragen. Een jaar daarop benoemde de
universiteit van Weenen hem tot eeredoctor en kreeg hij van Keizer Franz Jozef een
eigen huis. In 1892 nam hij ontslag als leeraar van het Conservatorium; zijn zenuwen
waren reeds lang niet in orde, o.a. had hij last van de manie, alles te willen tellen: de
bladeren van een boom, de punten in een boek, enz. De twee laatste jaren van zijn
leven werkte hij aan de finale van zijn negende symphonie, doch hij vond niet de
kracht deze te voltooien. Op den morgen van zijn sterfdag hield hij er zich nog mee
bezig. Volgens zijn wensch werd hij bijgezet in een doodkist, die vrij stond in de
krypt van Sankt Florian.

Bruckner's werken
Te Deum. Hoe menig componist den Ambrosiaanschen lofzang gecomponeerd heeft
(den tekst vindt men onder ‘Te Deum’), weinigen hebben als Bruckner deze hymne
zoo in haar uitersten van feestelijke blijdschap en intieme devotie verklankt. ‘Feierlich
mit Kraft’ vereenigen koristen en volledig koper zich unisono tot den grootschen
aanhef (majeur of mineur vermijdend), die de strijkers jubelend omspelen. Doch
reeds met ‘Tibi omnes Angeli’ voor solokwartet komt de vrome bezinning die op
het koor overgaat, wanneer dit tweemaal pianissimo het Sanctus laat hooren; bij de
derde heiligprijzing is het de massale klank van instrumenten en zangers, die ons het
wonder van God en zijn luister openbaren. Doch zijn onmetelijke majes-
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teit en zijn overwinning van den dood kunnen slechts weerspiegeld worden in een
bijna zwijgen. De smeekbede ‘Te ergo’, voor tenorsolo geeft een sublieme
kinderlijkheid, den gestadigen klop van het Kostbaar Bloed (altviool), de extase van
de bevrijding (vioolsolo) en lost op in den geheimzinnigen klank der bazuinen.
‘Aeterna fac’ laat weer het ‘Feierlich mit Kraft’ afnemen, tot bij ‘In Gloria’ uitersten
van sterkte elkander in het vrouwenkoor snel afwisselen tegen de luide octavenkreten
der tenoren, om met een krachtig a cappella te eindigen. Het ‘Salvum fac’ begint
nagenoeg identiek aan het ‘Te ergo’ en krijgt eerst bij ‘Et rege eos’ (bassolo) een
eigen gestalte. Voor het ‘Per singulos dies’ wordt de inzet van het ‘Te Deum’ herhaald,
nu op mineur zinspelend. Ook de stille bede van het ‘Dignare Domine’ is aan het
koor toevertrouwd; de verzekerdheid van het geloof klinkt plotseling op bij het
machtige ‘Fiat misericordia’ om ladelijk weer in vredig vertrouwen over te gaan.
Spaarzaam begeleid bidden de solisten het ‘In te Domine speravi’. Hun vertrouwelijk
‘non confundar’ wordt grootsch betoogend door het koor overgenomen, dat daarna
een fuga op ‘In te Domine speravi’ opbouwt. Als uit verste verten klinkt een mystiek
koraal van de bazuinen, waartegen de koristen imiteerend ‘non confundar’ fluisteren.
Hun gestamel wordt voortgezet door enkele houtblazers, waarbij de solostemmen
het koraal der bazuinen overnemen. Met een heilige koppigheid stooten de sopranen,
telkens lang op één toon blijvend, hun belijdenis uit, die plotseling verstilt, onverwacht
weer losbarst, en als een monumentaal primitieve fanfare eindigt.
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Symphonieën. De onevenwichtigheid tusschen het meerendeels gewijde karakter en
de soms profane middelen is in hoofdzaak te wijten aan de wijzigingen, waartoe
Bruckner door zijn uitgevers gedwongen en door zijn vrienden, de dirigenten Schalk
en Löwe,overgehaald werd. Zij betreffen belangrijke veranderingen in de
instrumentatie (verzinnelijking naar den trant van Wagner), bekortingen en
veranderingen van tempi en dynamiek. Eerst in de laatste jaren hoorde men sporadisch
de authentieke teksten, zooals die door de Internationale Brucknergesellschaft sedert
1927 worden uitgegeven. Echter, ook in de oorspronkelijke lezingen vinden wij die
breed opgezette thema's en hun lange verwerkingen traag en naïef, maar de adel van
Brucker's geest heeft juist daardoor een eigen bekoring, een rustgevende kracht als
van de natuur zelf. Hierdoor werd Bruckner de meester van het Adagio. Dat het
daemonische hem niet vreemd was, blijkt uit verschillende Scherzi. Ondanks kleine
afwijkingen hebben al Bruckner's symphonieën eenzelfde schema. Wat de deelen
betreft, de gebruikelijke vier: een Allegro aan begin en eind, daartusschen een Adagio
en een Scherzo. De negentiende eeuwsche vormtypen, vooral den sonate-vorm,
hanteerde hij bijna academisch. Persoonlijk karakteristiek is het onmiddellijk inzetten
van het hoofdthema (uitgezonderd in de vijfde), het pianissimo beginnen om aan te
zwellen tot een machtig fortissimo, bijna periodische verebbingen en climaxen of
dynamische contrasten. Met Schubert, naast Wagner zijn geestelijke vader, had
Bruckner gemeen, dat het thematisch materiaal meer bewerkt dan verwerkt wordt;
typisch Bruckneriaansch is het contrapunteeren tegen de thema's.
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Derde symphonie. ‘Meister Richard Wagner in tiefster Ehrfurcht gewidmet’. I. Boven
een zeer lang aangehouden orgelpunt en ruischende figuren van de strijkers zet in
de vierde maat de trompet Mäszig bewegt de hoofdgedachte in (karakteristieke
overheersching van kwint en octaaf in het melodisch skelet), die lyrischer door den
hoorn wordt voortgesponnen; in een kort intermezzo geven de houtblazers imitaties
van de laatste hoorntonen, waarop de strijkers het eerste thema beeindigen, een
grootsch crescendo en kort decrescendo afsluitend. De laatste maat ervan (triool)
kabbelt na, en nu wordt het thema geheel herhaald. De tweede gedachte in den hoorn
heeft vooral door de begeleidingsfiguren van de alten een pastoraal karakter. De
expositie sluit af met een koraal in de trompet. In de doorwerking bereikt het
Bruckneriaansche, cosmische spel van eb en vloed zijn hoogtepunt, om in de wat
conventioneele herhaling na te deinen. II. Als een onbekend werk van Beethoven
begint het strijkorkest het gewijde Adagio quasi Andante dat in den trant van Tristan
voorloopig eindigt, om na maatwisseling (4/4 - 3/4) over te gaan in een Andante
quasi Allegretto met een intiemer melodie van de altviolen, die imiteerend
overgenomen wordt door fagot en klarinet en een Misterioso met Sarabande-rhythme,
een ontroerende episode van religieuze grandezza. In het schema van den sonate-vorm
worden deze verschillende stemmingen tegen elkaar uitgespeeld en vermengd. III.
Als in de meeste Scherzi van Bruckner wordt men herinnerd aan zijn boersche
afkomst: het dorp speelt ten dans. Niet realistisch maar visionnair. De violen probeeren
een paar keer hun loopje, de bassen
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hun pizzicati, de kapel zet weifelend in en na een paar maten is het gezwier volop
in gang, met een wiegelend kopmotief en overmoedige intervalsprongen over de vier
snaren. Het gewiegel krijgt krachtiger golfslag; wanneer deze verflauwt durven de
violen een Ländler, waarvan de hobo een verteekend spiegelbeeld geeft. Men zou
meenen met het Trio te doen te hebben, doch dit begint pas met den boertigen dialoog
van altviolen en eerste violen, waaromheen de andere strijkers genoegelijk tokkelen.
IV. De finale, Allegro, brengt reeds dadelijk onrust door de chromatische achtsten
van de violen, die zich als begeleidingsfiguren ontpoppen, wanneer de trompet
marcato Wotan's toorn (Walküre III 2) als hoofdgedachte introduceert. Het tweede
thema (in Fis!) is een Polka, waartegen een koraal klinkt. Bruckner verklaarde dit
zelf aldus: ‘Kijk, hier in huis is een groot bal - hiernaast ligt de meester [een vriend
van B.] op de baar! Zoo is het in het leven, en dat heb ik in de finale van mijn derde
symphonie willen schilderen.’ De korte doorwerking brengt o.a. de beide thema's
van het eerste deel en sluit af met een vredige episode, die aan het begin van Schubert's
symphonie in C herinnert; in de reprise komt het koraal eerst tot zijn volle ontplooiing
en wordt de magische cirkel van deze symphonie gesloten door een magistrale slotrede
van het trompet-thema, waarmee de symphonie inzette.
Vierde symphonie. Bruckner heeft haar ‘De Romantische’ genoemd; terecht
verklaarde men dit nader als Woud-romantiek, en wel die van een natuurcultus. I.
Men hoort dit reeds dadelijk, wanneer de hoorns hun vredige signalen blazen boven
het gesuizel van de strijkers. De

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

195
houtblazers geven daarvan de echo, tot de fluit (Langsamer) het signaal tot een
pastoraal wijsje uitbreidt, waarop de andere instrumenten doorgaan en geleidelijk
het hoogtepunt bereikt wordt, dat in een dalend spiegelbeeld van de landelijke melodie
vervloeit. Etwas gemächlich, ausdrucksvoll laat de altviool in een innige melodie
hooren, hoe de mensch op de grootsche rust van het woud reageert. Chromatische
gangen van de bassen (Fafner-scène uit Siegfried) verraden, dat hij ook met ontzag
vervuld wordt. Eerst in de doorwerking verneemt men het Bruckneriaansche koraal,
dat zich ontwikkelt uit het hoornsignaal van het begin; hier krijgt ook het tweede
thema een meer religieus karakter. Met pracht en praal, het hoornsignaal rijk
omspeeld, eindigt deze verheerlijking van Gods natuur. II. Het sombere Andante
doet na het eerste deel vreemd aan; bovendien mist men in het lange stuk de noodige
contrasten. Om de begeleidingsfiguur van de violen aan het begin heeft men Bruckner
van plagiaat (‘Marche des pèlerins’ uit Berlioz' ‘Harold en Italie’) beschuldigd, doch
het gaat hier om de weemoedige melodie van de celli, die daarna door de houtblazers
geannexeerd wordt. Uit deze melodie lichten de hoorns een kort monotoom rhythme,
dat in de doorwerking steeds weer de aandacht vraagt. Hier is het de inleiding tot het
koraal, dat als wisselzang van strijkers en houtblazers optreedt. Etwas langsamer
brengen de altviolen een tweede thema, even klagend als het eerste, en eerst een kort
majeurmotief in de fluit geeft, ondanks de toepassing van het reeds gesignaleerde
monotone rhythme, de eerste glimp van blijdschap, zoodat de violen nu zonder
sordino in den
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trant van Schubert's lyriek durven zingen. Aan het majeurmotief van de fluit dankt
men dan een climax, die echter in een langen, zachten paukenroffel verzandt; daarmee
is de herhaling bereikt, die stil weemoedig eindigt. III. Natuurlijk brengt het Scherzo
van deze woud-symphonie een jachttafereel. Wie daaraan twijfelt na de hoornfanfaren
van het hoofddeel kan overtuigd worden door het bijschrift in de autograaf:
‘Tanzweise während der Mahlzeit der Jagd’. Het is een Ländler, die men terug kan
vinden in het derde deel van Mahler's tweede symphonie. IV. Volgens een
overlevering had de finale in de autograaf (eerste lezing) het bijschrift ‘Volksfest’
doch de definitieve versie doet meer aan een storm in het woud denken. Het is alsof
het jachtgezelschap voor het opkomend noodweer naar huis vlucht (hoornfanfare uit
het Scherzo). Bij Breit, Hauptzeitmasz barst unisono het volle orkest los (eerste
thema). Dat het pastoraal wijsje uit het eerste deel gehoord wordt, zal niemand
verbazen, maar men vraagt zich af, waarom Bruckner hier de cello-melodie van het
Andante te pas brengt. Wie aan een programma vast wil houden kan voor het
Schubertsche tweede thema (Belebter) de verklaring geven, dat het jachtgezelschap
een idyllische toevlucht vindt, doch Nurks zal dan vragen, waarom men blijkbaar
niet in die schuilplaats blijft tot de bui over is. Beter doet men de tegenstellingen van
deze contrasten als sonate-vorm te groepeeren, al is de architect Bruckner hier niet
op zijn sterkst.
Vijfde symphonie. Bruckner moet haar de ‘Phantastische’ en zijn ‘contrapuntisch
meesterstuk’ genoemd hebben. Men spreekt ook wel van de ‘Tragische’ of de ‘Fausti-
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sche’, doch deze typeeringen beperken de fantasie van den hoorder te eng. I. De
vijfde is Bruckner's eenige symphonie met een formeele langzame inleiding; de
statige pizzicati van de bassen hebben ook in andere deelen beteekenis. Zij schragen
hier een sluipenden canon. Plotseling schrikken wij op door fortissimo unisono
fanfaren van bijna het geheele orkest, al stellen de afwisselende koraalzinnen van
koper en houtblazers ons spoedig gerust. Wanneer het koraal zijn volle kracht
ontplooid heeft, zet met een snel decrescendo het Allegro in: de violen zoemen,
aarzelend intoneeren klarinet, alten en celli een strijdleuze, die aanzwelt tot een
machtig tutti, dat eerst nu het volledige eerste thema brengt. Doch deze aardsche
macht moet wijken voor het zacht getokkelde koraal van de strijkers (tweede thema),
waarboven als vanen van een processie verschillende melodieën fladderen. Een derde
thema in fluit, klarinet en violen (ausdrucksvoll) vertegenwoordigt vrome
strijdbaarheid. De doorwerking geeft het tournooi tusschen deze machten, waarin
het koraal der blazers uit de inleiding de beslissing brengt. Tournooi, want in de
reprise defileeren de vertegenwoordigende thema's ongeschonden. De statige pizzicati
van de bassen uit de inleiding markeeren het begin van de coda, waarin de fanfaren
van de introductie en het eerste thema hoogtij vieren. II. Het Adagio laat tegen de
golvende (6/4), getokkelde begeleiding der strijkers de houtblazers een simpel
geestelijk lied (4/4) zingen. Dit wisselt herhaaldelijk af met den priestermarsch, die
de violen op de g snaar Sehr breit spelen. III. Het Scherzo een landelijk bal zonder
meer te noemen zou hardhoorig zijn; reeds het mineur stemt tot nadenken.
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Vroolijk genoeg maken de strijkers van de 6/4 begeleiding uit het Adagio een snel
dansrhythme; wat de houtblazers daar unisono tegen spelen klinkt eerst weinig
opwekkend, al tracht een crescendo op de korte baan de stemming te forceeren. Deze
poging knapt af; na een generale pauze slaagt een Ländler-duet van violen en klarinet
(Bedeutend langsamer) er beter in sfeer te brengen. Afwisselend hoort men den
snellen dans en de Ländler; de eerste verliest meer en meer zijn weemoed en klinkt
aan het slot zelfs opgewekt. Met de Ländler is het lyrisch kruit verschoten: het Trio
(Allegretto 2/4) is een genoegelijke loopdans, al blaast de hoorn een schrijnenden
dissonant. IV. De finale herhaalt aanvankelijk de Adagio-inleiding van het eerste
deel, echter verontrust door korte, verre trompetsignalen. Dan komt het door de
houtblazers tot het eerste voorpostengevecht en na een kort citaat van het begin van
het tweede deel (Adagio) gromt in de bassen van houtblazers en strijkers een
aanvalsthema, dat fugatisch verwerkt wordt. Sehr mäszig bewegt stellen de violen
hiertegenover het liefelijke tweede thema, waaruit een episode voortvloeit, die een
pendant is van Wagner's Siegfried-Idyll. Bruusk springt dan het aanvalsthema (in de
vergrooting) naar voren, een machtig unisono van de blazers, wild omspeeld door
de strijkers, doch de attaque wordt afgeslagen. Sehr breit und feierlich klinkt nu een
koraal, dat het grootsche slot opent; een koraalfantasie en fuga, waarin ook het eerste
thema van het eerste deel betrokken wordt. De imposante coda geeft het koraal met
als contrapunt het eerste thema van de finale.
Zevende symphonie. Zij is de meest gespeelde uit Bruckner's negental,
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waarschijnlijk om het alles overtreffende Adagio (z.o.) De andere deelen geven echter
niet den karakteristieksten Bruckner: in geen werk is de invloed van Wagner zoo
sterk als hier en kwam het religieuze element zoo op den achtergrond. I. Men heeft
de zevende wel eens spottend de tremolo-symphonie genoemd. Van tremolo krijgt
men dadelijk reeds een staaltje, wanneer hoorns en celli het breede, elegische
hoofdthema intoneeren, dat de violen overnemen. Verrassend snel voor Bruckner
brengen hobo en klarinet dan het tweede thema (Ruhig), van een milde extase, die
door harmonieën, coloriet en den opvallenden dubbelslag Wagner tot peet hebben;
naar verhouding lang houdt Bruckner zich hiermee bezig. De doorwerking is in den
tooverban van Wagner's Nibelungen gevangen. Schuchtere pogingen van de bazuinen
een koraal-melodie te brengen worden door spiegelbeelden van de hoofdgedachte
en door het tweede thema overstemd. II. Het treurende Adagio begon Brucknerin
een voorgevoel van Wagner's dood: ‘Eens kwam ik naar huis en was zeer bedroefd;
ik dacht in mijzelf, de meester kan onmogelijk nog langleven; toen viel mij het Adagio
in cis in’. Sehr feierlich und langsam orgelen vier Wagner tuba's* een zeldzaam
verheven treurzang, die de violen overnemen met een melodie, die men bij het ‘non
confundar’ van het ‘Te Deum’ terug vindt, doch anders verloopt: Mahler werd door
dit sehr markiert geobsedeerd, toen hij zijn Kindertotenlieder schreef. Moderato,
bewegelijker zingen de violen een ‘mild und leise’. Bijna steeds is deze treurzang
geresigneerd; slechts enkele malen breekt het gevoel onbeteugeld door. III. Hoewel
het Scherzo voltooid was, voor Bruckner aan het treurend
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Adagio dacht, schijnt hij een voorgevoel gehad te hebben, dat ditmaal een dorpsdans
niet te pas kwam: de sfeer van het derde deel ligt tusschen het groteske en het
daemonische. Geen spoor van een dansrhythme in de karakteristieke
begeleidingsfiguur der strijkers met haar twee achtsten en twee kwarten, die ook in
de melodie optreden, nadat de trompetten een signaal blazen als van schimmen. De
angst bevangt ons echter geheel wanneer de houtblazers en strijkers met
onverbiddelijke rhythmen hun gamma's hameren. Het Trio lijkt eerst met zijn zangerig,
pastoraal thema idyllisch, maar de duolen in deze 3/4 maat veroorzaken een lichte
beklemming, die echter wijkt, wanneer de fluit in de laatste maten een melodie als
van Schubert blaast. Ongewoon opgewekt, men zou haast zeggen overmoedig, doch
aan het eind met een neiging tot neerslachtigheid, die in de laatste drie noten weer
iets van zelfspot heeft, legt van de eerste maat af de hoofdgedachte beslag op de
finale. Wel is er het gebruikelijke thematische contrast, hier een koraal, doch dit geeft
alleen acte de présence en zelfs niet op de bij Bruckner gebruikelijke oogenblikken;
men vindt het voor de tweede keer aan het eind van de doorwerking en mist het in
de herhaling. De bestanddeelen van de hoofdgedachte zijn echter ruim voldoende
voor de verschillende tegenstellingen; toch zijn er naast episoden van groote bezieling
oogenblikken van knap vakwerk zonder meer. De coda eindigt met een pompeus
opdisschen van de hoofdgedachte uit 1. (H.M.V. DB 2626/33).
Negende symphonie. ‘Dem Lieben Gott gewidmet’. Het is naïef gezegd; maar
bedoelde Bach iets anders, wanneer hij bij zijn werken schreef: ‘Soli Deo Gloria’
(Alleen aan God de eer)?
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Met dit onvoltooide werk sloot Bruckner zijn symphonisch scheppen af: de
gebruikelijke finale ontbreekt. Het Adagio is zijn zwanenzang geworden; hij vond
niet meer de kracht voor een bekronend slot. Ons lijkt zulk een slot, na het afscheid
van de wereld dat het Adagio beteekent, onmogelijk, doch Bruckner voelde het als
een gemis en gaf als noodoplossing, dat men na de negende het Te Deum zou
uitvoeren.
I. Kan men hier van een langzame inleiding spreken? Het Feierlich (Misterioso)
slaat op het geheele deel en toch heeft men het gevoel van een introductie, wanneer
bij Tempo I het eerste thema inzet. Deze introductie, met haar loom ademende
hoornmotieven, die plotseling opschrikken, is als een stijgen uit de gebieden van den
slaap naar de werkelijkheid, waarbij angstige droomen weggevaagd worden. Men
heeft deze hoofdgedachte, een majestueus unisono van het volle orkest, vergeleken
met Nietzsche's ‘Werdet hart’ en ook het vervolg daarvan op d e g s naar der violen
met de hemelstormende passages, dat alleen nog aan het slot terugkeert, duidt op
uiterste krachtsinspanning. Plotseling een pianissimo roffel van de pauken, dalende
pizzicati van de strijkers en zwakke klachten in de houtblazers: ‘Zijn val zal groot
zijn’; het is de aangrijpende overgang naar het innige, devote zangthema der violen.
Deze nemen, met de alten con sordino, een derde, elegische gedachte voor hun
rekening. Bruckner houdt zich dan niet aan de gebruikelijke architectuur van den
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sonate-vorm: doorwerking en herhaling worden versmolten (gelijk in de achtste
symphonie) ofwel: in de coda regeert alleen de hoofdgedachte. II. In Bruckner's
achtste en negende symphonie is het Scherzo vóór het Adagio geplaatst. Het
dissoneerend accoord, waarmee hobo's en klarinetten inzetten, is teekenend voor de
daemonische sfeer van het Scherzo uit de negende, al breken de fluiten het schijnbaar
opgewekt tot een salto mortale en blaast een hobo grazioso een pastoraal wijsje. Zelfs
het Trio houdt in het begin met de spiccato melodie der gesordineerde violen de
onrust vast en wanneer deze strijkers zonder demper Etwas ruhiger gaan zingen,
treden enkele duolen als spelbrekers op. III. In het Adagio is een passage voor hoorns
en tuba's, waarover Bruckner gezegd moet hebben: ‘Abschied vom Leben’; het kan
tevens als motto voor het geheele langzame deel gelden. Dit begint pathetisch met
een nonesprong van de violen, wordt geresigneerd, zegenend in het afscheidslied
van hoorns en tuba's en krijgt weer een meer bewogen stemming in het syncopische
Sehr breit van de strijkers. Hier worstelt een tweede Jacob met zijn God: ‘Ik zal U
niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent’. Nog enkele laatste herinneringen,
toespelingen op de zevende en achtste symphonie in tuba'sen hoorns, en met een
rustig majeur besluit Bruckner's levenswerk.

[Búffo]
Búffo, komisch; zie bas en opera.

[Buisklokken]
Buisklokken, zie klokken.

[Burleske]
Burleske, een kluchtig stuk.

C.
[Cadens]
Cadens, een virtuoze episode voor den solist in een concert, waarbij het orkest zwijgt.
Vóór Beethoven mocht de solist zijn eigen cadens maken, waarbij hij de technische
moeilijkheden waarin hij uitblonk verwerkte.
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Het vijfde pianoconcert van Beethoven en het vioolconcert van Mendelssohn waren
de eerste werken in hun soort met verplichte cadens van den componist.

[Caisse à timbre]
Caisse à timbre, kleine trom (Fr.).

[Caisse claire]
Caisse claire, kleine trom (Fr.).

[Caisse roulante]
Caisse roulante, roertrom (Fr.).

[Cakewalk]
Cakewalk, Amerikaansche negerdans, vlugger dan de Charleston; zij heeft melodisch
het rhythme van de tangobegeleiding. Debussy gaf zulk een koekdans o.a. in zijn
pianowerk Children's Corner.

[Campána]
Campána, klok*.

[Campanélla]
Campanélla, klokje; o.a.heeft Liszteen ‘Campanella’ voor piano geschreven, een
werk dat klinkt als een klok.

[Canon]
Canon, een stuk waarbij twee of meer stemmen precies hetzelfde spelen of zingen,
doch even na elkaar inzetten: Beethoven, vierde symphonie (u In), Franck, vioolsonate
(IV), Strawinsky, Petroesjka (IV). Programmatisch gebruik van den canon maakte
o.m. Bach in de Matthäuspassion (de valsche getuigen, die elkaar napraten).

[Cantor]
Cantor, in de Duitsche Evangelische kerk de leider en componist van de muziek;
Bach was bijv. cantor van de Thomaskerk te Leipzig. In den synagogalen dienst de
voorzanger.

[Cantábile]
Cantábile, zangerig, met gevoel.
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[Cantate]
Cantate, zangstuk. Er zijn kerkcantaten, waarin Bach* de onovertroffen meester is,
en wereldlijke cantaten, beide voor koor en soli, voor een of meer solisten of voor
koor alleen. De soli zijn meestal aria's.

[Cánticum canticórum]
Cánticum canticórum, het lied der liederen, nl. het Hooglied van Salomo. Palestrina*
heeft een reeks fragmenten eruit a cappella gecomponeerd.

[Cantiléne]
Cantiléne, zangerige melodie.

[Cántus fírmus]
Cántus fírmus, lett. vaste zang. De cantus firmus techniek werd vooral in de a
cappella muziek (Palestrina*, Orlando di Lasso*) gebruikt. Onder
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en boven een bestaande, vooral Gregoriaansche melodie schreef men tegenstemmen,
die van zoo groot belang waren, dat de oorspronkelijke melodie op den achtergrond
raakte. De historicus Ambros gebruikte hiervoor het treffende beeld: de cantus firmus
was als een hoepel, waarom de bloemen der contrapuntiek zich welig slingerden.

[Canzóne (ts)]
Canzóne (ts), lied voor koor (16e eeuw) of voor solo (Troubadours en 18e eeuw:
‘Voi, che sapete’ uit Mozart's ‘Figare’).

[Caplet, André]
Caplet, André (23 Nov. 1879-23 April 1925). Geboren in le Hâvre, (vandaar zijn
liefde voor de zee) waar hij muziekles kreeg van een onvermaarden musicus, trok
Caplet in 1896 naar Parijs om op het conservatorium verder te studeeren. Zijn talent
moet toen al zeer ontwikkeld zijn geweest, want reeds als conservatorist was hij
assistent van den beroemden dirigent Colonne. Zijn leertijd bekroonde hij met den
Prix* de Rome (1901), waardoor hij Italië kon bezoeken; hij ging daarna naar
Duitschland, om de dirigeertechniek van Mottl en Nikisch te leeren kennen. Terug
in Parijs werd Caplet bevriend met Debussy, onder wiens invloed hij als componist
kwam en voor wien hem niets teveel was. Debussy vertrouwde hem zelfs zoo, dat
Caplet soms de instrumentatie* van zijn werk op zich nam. Caplet trad in vele landen
als dirigent op; o.a. was hij van 1910-1914 orkestleider te Boston; hier leerde hij
Isidora Duncan kennen, die in haar autobiographie over hem vertelt, waaruit blijkt,
dat ook aan dit religieus gemoed niets menschelijks vreemd was. De oorlog riep
Caplet terug naar Frankrijk; hij werd gewond en zijn longen leden door een
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gasvergiftiging. Toch ontwikkelde hij daarna als dirigent en componist een ongewone
kracht. Als mensch en als kunstenaar dankte hij veel aan een herhaald verblijf in het
klooster der Benedictijnen te Solesmes, de herstellers van het Gregoriaansch (z.o.)
Toen hij in 1925 longontsteking kreeg, hadden zijn beschadigde organen niet
voldoende weerstandsvermogen: hij stierf plotseling, kort nadat hij zijn beste werk
had geschreven: de Mis en de ‘Miroir’ (z.o.).
Caplet is vooral bekend door zijn gewijde werken. Hij componeerde echter ook
verschillende andere belangrijke stukken. Zoo Epiphanie, voor cello en orkest, ter
eere van het doopfeest voor zijn zoon (1923). Het geestige concert is geïnspireerd
op een Ethiopische legende en bestaat uit: ‘Cortège’, de tocht van Casper, een der
drie koningen, naar Bethlehem; ‘Cadence’, Caspers verteedering en ontroering om
het kindeke; ‘Danse des petits nègres’: tot eer van den koning van deze wereld, laat
Casper zijn negertjes dansen. De bundel ‘Un tas de petits choses’ (piano vierhandig)
is niet alleen voor kinderen een goede inleiding tot de moderne muziek. De zangers
moeten dankbaar zijn om ‘Le pain quotidien’, een reeks etudes*, die ook kunstzinnige
waarde hebben. En dan de liederen, waarvan vooral gezongen worden: Trois Prières
(‘Notre Père’, ‘Je vous salue, Marie’ en ‘Je crois en Dieu’), ‘Pie Jesu’ met
orgelbegeleiding, en ‘Panis angelicus’, voor solo, koor, harp, viool, cello en orgel.
Het mooist echter zijn de drie volgende werken.
Messe à trois voix. Caplet gaf aan deze Mis voor driestemmig vrouwenkoor a
cappella den ondertitel ‘Messe dite des petits de St. Eustache la
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0Forêt’, omdat hij haar schreef in dit Normandisch dorp. Het motto ervan is: ‘Dans
le soleil j'ai posé ma tente’ (Vulgata, psalm 18; men vergelijke den Protestantschen
psalm 19:5!). Het was de wensch van den componist, dat dit werk uitgevoerd zou
worden in de maand Mei, wanneer de kerk vol zon is en de bloemen stralen; dit zegt
alles over de sfeer van deze Mis*. De stijl ervan berust op een persoonlijke verwerking
van het Gregoriaansch*, met zijn zwevende melodieën,en op een veredeling van de
onbeholpen eerste meerstemmigheid der Middeleeuwen: in het Kyrie, telkens op het
woord eleison, de déchant of tegenbeweging der stemmen; in het Gloria, na ‘bonae
voluntatis’ en na ‘Dei Patris’, parallelle kwarten, en op het Amen zelfs kwintengangen;
in het Agnus Dei evenwijdige tertsen en sexten als in de middeleeuwsche gymel,
maar hier de bovenste stem pp, de onderste mf. Aan deze even innige als lichtende
Mis is toegevoegd het Eucharistisch gebed: ‘O Salutaris hostia’ (O heilbrengend
offer).
Le miroir de Jésus. Ook in dit werk styleerde Caplet de middeleeuwsche
meerstemmigheid en inspireerde hij zich op het Gregoriaansch. Het is voor een ‘voix
principale’ (sopraan), een ‘concertino’ van drie vrouwenstemmen, driestemmig
vrouwenkoor, strijkorkest en harp. Naar oud gebruik zijn ook de titels getoonzet. I
‘Miroir de joie’. Het koor zingt het opschrift: ‘Le Miroir de Jésus. Quinze petits
poèmes sur les Saints Mystères du Rosaire qu' Henri Ghéon composa et qu' André
Caplet de musique illustra’. Dan eerst de vredige en blijde prélude voor orkest. Zonder
onderbreken hoort men daarop een zachte vocalise* in parallelle drieklanken van
het koor en den titel
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van het eerste gedicht: ‘Annonciation’, een teeder beeld van de jonge Maagd Maria
tusschen haar bloemen, tevreden met een weinigje liefde en een weinigje vreugde.
Alleen het ‘Ave Maria’ van het vrouwenkoor, dat het reciet der solostem begeleidt,
herinnert aan het bijbelverhaal, hoe Haar de geboorte van een Zoon werd verkondigd.
2 ‘Visitation’. Het bezoek van de Moeder-Maagd aan haar nicht Elisabeth. Hier
nadert de nog niet voldragen Zoon des menschen (‘Il pèse moins qu'une olive, Qu'une
rose, qu'un essaim! Il bat moins que la captive hirondelle dans la main’) den nog
ongeboren Johannes den Dooper. Als afsluiting de lofzang van Maria: ‘Magnificat*’.
3 ‘Nativité’. De geboorte van Jezus en hoe de Koning der wereld naakt en eenzaam
lag. Maar toch: ‘Gloria* in excelsis Deo’. 4 ‘Présentation’. Wanneer Maria het
kindeke in den tempel gaat voorstellen, weet de Dude Simeon uit helderziend geloof
reeds te verhalen van het zwaard, dat deze Moeder door de ziel zal gaan, maar ook
over het ‘Lumen ad revelationem gentium’ (Een licht tot openbaring der heidenen).
5 ‘Recouvrement’. De eerste les voor de Moeder: de twaalfjarige Jezus wordt vermist
en de ouders vinden hem weer, luisterend naar de leeraren in den tempel (‘Il faut
apprendre à le perdre Pour le retrouver plus beau’) en de wijsheid die Maria hierdoor
gewerd: ‘Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo’ (Doch
Maria bewaarde alle deze woorden in haar hart). II ‘Miroir de Peine.’ Enkele
harpaccoorden leiden den door het koor gezongen titel in: ‘Les Mystères de douleur’.
De Prélude is een weergalm van het lijdensdrama, afgesloten door gedragen maten.
I ‘Agonie au jardin’.
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Als een sombere doodsklok klinkt een ostinaat motief der bassen, dat tot begeleiding
dient van het verhaal over Jezus' verblijf in den hof van Gethsemané: de discipelen
slapen, God de Vader wijst de bede van Zijn Zoon af. Alleen de Moeder, aan het
open venster van haar woning, ondergaat een zelf de angst. 2 ‘Flagellation’. Droeve
tegenstelling: de Moeder herinnert zich, hoe zij bezorgd was om het kindje, dat het
door een bij, door een plooi in het linnen gehinderd kon worden. En thans, datzelfde
vleesch wreed gegeeseld. 3 ‘Courronnement d'épines’. Eertijds het kinderhoofdje
getooid met een krans van bloemen, nu de ‘Koning der Joden’ gekroond met doornen!
4 ‘Portement de croix’. Maria wenscht Haar Zoon te zien, wanneer Hij zijn kruis
draagt, zonder zelf door Hem bespeurd te worden; een ander zal Zijn bloed en zweet
wisschen. 5 ‘Crucifixion’. Doch aan het kruis zal het zijn: ‘Hij ziet mijn tranen en
vergeeft ze mij’. En de armen, die den Zoon niet meer omhelzen, zullen later heel
de menschheid omvatten. III ‘Miroir de Gloire’. In deze Prelude laat Caplet af van
middeleeuwsche techniek en beeldt hij de hemelsche vreugde uit met muzikale
middelen uit lateren tijd: een fugato. 1 ‘Résurrection’. De beide Maria's, de
Moeder-Maagd en Maria Magdalena, gaan op den derden dag naar het graf, dat zij
ledig vinden: Zie, de Meester leeft! Doch Maria wist het reeds. Het koor zingt haar
vreugde uit: Alleluia! 2 ‘Ascension’. Ten derde male moet Maria Haar Zoon afstaan.
‘Keert gij dan nimmer weer naar deze aarde?’. ‘Gijzelf, Moeder, zult dezen weg
gaan, en niet meer afdalen’. Sanctus! 3 ‘Pentecôte’. Verlaten zijn de discipelen in
het huis. God dondert
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machtig rondom hen, en door dezen vurigen doop kunnen zij in alle talen Zijn Naam
zingen. 4 ‘Assomption’. Zonder den tocht door de groeve, langs den blauwen weg
der duiven, ging Maria, om verjongd te worden in de nabijheid van God. 5
‘Couronnement au ciel’. Na een afschaduwing der hemelsche muzieken, spréékt de
voix principale: ‘Ici, le poète, ébloui Renonce à peindre ce qu'il rêve. A sa prière il
abandonne son esprit. Il ne sait rien que de ce monde. Ses yeux ne sont pas ouverts
aux vibrations dont l'éther Propage autour de Dieu les ondes. Il s'arrête et songe à
l'effroi De la servante aux pieds du Roi Dont le front dévoilé rayonne, à la déchirante
douceur Qui soudainement prend au coeur La Mère que son fils couronne.’
Het Septet voor drie vocaliseerende vrouwenstemmen en strijkkwartet heeft een
gewijde sfeer. De rijke arabesken en bijkans onwerkelijke samenklanken, de jubelende
of verstilde tonen stijgen boven woorden, die den geest richten op menschelijke
voorstellingen van het goddelijke. Zij gaan van ziel tot ziel en deelen gevoelens mede
als van Maria, toen zij de boodschap van Jezus overlegde in haar hart. Wij weten
niet, waarom Caplet verbood, dat dit werk uitgegeven werd. Aan de letter van dit
bevel is tot heden voldaan, want het bleef handschrift. De zwarte schijf echter heeft
het tot een rijkdom voor velen gemaakt. (H.M.V. DB 4876/7).

[Capriccio (itsjo)]
Capriccio (itsjo), gril; sedert de zeventiende eeuw de naam van een stuk met
verrassende wendingen, soms komisch (Bach's ‘Capriccio über die Abreise seines
sehr geliebten Bruders’), soms norsch (Brahms*).

[Carillon]
Carillon, torenklokkenspel. Aan de gestyleerde nabootsing van een Ca-

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

210
rillon zou men het best de ontwikkeling van de moderne middelen (harmonieën,
instrumentatie) en van de wijze van hooren kunnen aantoonen. Wij noemen slechts
drie voorbeelden: het ‘Carillon’ uit Bizet's L'Arlésienne’, het begin van de
Kroningsscène uit Moessorgski's ‘Boris Godoenof’ en het slot van Ravel's ‘Ma mère
l'Oye’.

[Cássa]
Cássa, trom*. Cassa chiara, kleine trom; Gran cassa, groote trom (I.).

[Cavatína]
Cavatína, in de opera een lyrisch stuk voor solozang, eenvoudiger en meer liedachtig
dan de aria, b.v. ‘Und ob die Wolke sie verhülle’ uit Weber's ‘Freischütz’.

[Castagnetten]
Castagnetten, een Spaansch slagin strument, dat meestal voor de begeleiding van
het dansen dient. Het zijn schelpvormige klappers van hard hout, losjes verbonden
door een koord, dat men om een vinger windt, of gemonteerd op een houten steel.
De klank is droog, helder en gepreciseerd. De rhythmen der castagnetten voor de
verschillende Spaansche volksdansen vindt men in Gevaert's ‘Nouveau traité
d'instrumentation’, een modern gebruik in Debussy's ‘Ibéria’.

[Celésta(tsj)]
Celésta(tsj), in 1886 geconstrueerd uit het stalen klokkenspel*.Destaalplaatjes zijn
echter op er bij passende resonanskastjes gemonteerd, waardoor de grondtoon versterkt
wordt en de toon langer doorklinkt. Een tweede verschil met het klokkenspel is, dat
de stalen platen aangeslagen worden met bevilte hamers als van den vleugel, die
door een klaviatuur in beweging worden gebracht. Uiterlijk lijkt de Celesta op een
klein harmonium. De tooverklank van het instrument blijkt uit het slot van Mahler's
‘Das Lied von der Erde’ en in de laatste maten van zijn ‘Kindertotenlieder’.
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[Cello (tsj)]
Cello (tsj), afkorting van violoncel*.

[Cémbalo (tsj)]
Cémbalo (tsj), afkorting van het Italiaansche woord voor clavecymbel.*

[Chaconne]
Chaconne, Ciacona* (Fr.).

[Chanson]
Chanson, lied. Het begrip Chanson heeft zich mettertijd sterk gewijzigd. Een Chanson
uit de 16e eeuw is een wereldlijk a cappella werk, dus voor meerstemmig koor, b.v.
het beroemde ‘La bataille de Marignan’ van Jannequin (Col. DFX 19). Daarnaast
had het de beteekenis van volkslied*, b.v. Chanson religieuse, Chanson de danse.
Den laatsten tijd verstaat men onder Chanson ook een goed cabaret-lied, zooals
Damia, Marie Dubas, Lucienne Boyer e.a. zingen.

[Charleston]
Charleston, Amerikaansche negerdans, genoemd naar een stad in Zuid-Carolina.
Oorspronkelijk was zij sneller, doch als Society-dans werd zij langzamer dan de
Foxtrot. Zij komt voor als 2/4 en 4/4; karakteristiek is de syncope: een kwart, een
achtste rust, een achtste overgebonden met de volgende halve. Erwin Schulhoff
styleerde haar in zijn ‘Etudes de Jazz’.

[Chicago-stijl (in Jazz)]
Chicago-stijl (in Jazz), zoo genoemd naar de plaats, waar deze speelwijze tot
ontwikkeling is gekomen. Een stijl, die, in tegenstelling met den zgn. ‘New Orleans
stijl’, uiterlijk zeer sober en gedrongen van structuur is en zich daarom bijzonder
goed leent tot ‘collectieve’ improvisatie (zie ‘Jazz’, Improvisatie), door eenige solisten
in de melodie-sectie. Volgens H.H. Niesen Jr., H. Panassié, Jeff Aldam en anderen
is de ‘Chicago-stijl’ ontstaan onder den invloed van Louis Armstrong, die vele jaren
te Chicago speelde: hij zou een ‘vereenvoudigde Armstrongstijl’ zijn, door de blanke
musici in die stad geschapen.
P.

[Chineesche toonladder]
Chineesche toonladder, gamma zonder halve toonschreden: f, g, a, c, d, f; b-c en
e-f ontbreken dus. Weber
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heeft haar gebruikt in zijn Ouverture ‘Turandot’, Ravel in ‘Ma mère l'Oye’ (het
motiefje van de piccolo in het begin van ‘Laideronnette’).

[Chopin, Frédéric François]
Chopin, Frédéric François (22 Febr. 1810-17 Oct. 1849). In 1787 vestigde Nicolas
Chopin uit Nancy zich in Warschau, als privé leeraar in het Fransch; later werd hij
benoemd aan het Stedelijk Lyceum. Hij trouwde met een Poolsche: Justine
Krzyzanowska; zij behoorde tot een bekende familie van musici en speelde volmaakt
piano. Gemeenschappelijk musiceeren was slechts een van de sterke banden in dit
uiterst gelukkig huwelijk. Frédéric was de eenige zoon en de tweede van de vier
kinderen. Al heel vroeg bleek zijn groote muzikale aanleg: als jongen van vijf sloop
hij eens midden in den nacht naar beneden en ging tot verbazing van zijn ouders op
de piano verschillende stukken spelen, die hij van zijn moeder gehoord had. Hij kreeg
toen een tijdje pianoles van zijn oudste zuster Louise en schoot zoo vlug op, dat er
dra een beroepsmusicus bij te pas moest komen. Dit was Albert Zywny, een
voortreffelijk paedagoog en kunstenaar, groot vereerder van Bach, een zeldzaamheid
toen. Leeraar en leerling deden voor elkaar niet onder in bescheidenheid: jaren later
verklaarde Chopin nog: ‘Bij Zywny moet zelfs degrootste ezel iets leeren.’ en Zywny
zelf beweerde na twee jaar, zijn pupil niets meer bij te kunnen brengen. De
pianotechniek woei Chopin niet aan. Hij trachtte zelfs zijn hand te forceeren, door
bij het naar bed gaan houten wiggen tusschen zijn vingers te klemmen; hij merkte
voor het te laat was, dat dit hem slecht bekwam. Twee jaar voor zijn dood schreef
hij aan een jeugdvriend: ‘Ik heb nog
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COMPONISTEN VIII (19e eeuw)

Franz Peter Schubert (1797-1828)

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Robert Alexander Schumann (1810-1856)

Johannes Brahms (1833-1897)
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COMPONISTEN IX (19e eeuw)

Louis Hector Berlioz (1803-1869)

Frédéric François Chopin (1810-1849)

Franz Liszt (1811-1886)

César Auguste Franck (1822-1890)
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COMPONISTEN X (19e eeuw)

Anton Bruckner (1824-1896)

Hugo Wolf (1860-1903)

Richard Strauss (geb. 1864)

Gustav Mahler (1860-1911)
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COMPONISTEN XI (Nationale muziek)

Modest Moessorgski (1839-1881)

Peter Iljitsj Tsjaikowski (1840-1893)

Edvard Hagerup Grieg (1843-1907)

Antonin Dworsjak (1841-1904)
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altijd mijn langen neus en mijn onontwikkelden vierden vinger.’ De begaafdheid van
dezen ‘tweeden Mozart’ was al gauw in Warschau het gesprek van den dag. Chopin
kon toen reeds buitengewoon improviseeren en spoedig brak ook zijn compositorisch
talent door. De vader was echter zoo verstandig en onbaatzuchtig, zijn teeren jongen
niet als wonderkind te exploiteeren. Frédéric moest zelfs in een pensionaat, om op
te groeien tusschen jongens van zijn leeftijd.
Zestien jaar oud deed Chopin eindexamen gymnasium. Op aandrang van Josef
Elsner, directeur van de opera en van het conservatorium te Warschau, wijdde hij
zich toen geheel aan de muziek, hoewel zijn ouders zich om zijn zwakke gezondheid
daar eerst tegen verzetten. Zij konden zelfs niet verhinderen, dat hij veel te hard
werkte, waardoor zijn karakter in die studiejaren geheel veranderde: de bescheiden,
vroolijke kwajongen, die hij tot zijn 18e jaar was, werd prikkelbaar en melancholiek.
Hiertoe droeg ook bij zijn ongelukkige liefde voor de operazangeres Constance
Gladkowska, die tegelijk met hem en met een paar Russische officieren coquetteerde.
Een brieffragment uit deze jaren verraadt zijn gevoelens: ‘Ik zou graag de gedachten
verdrijven, die mijn vroolijkheid vergiftigen, doch ondanks alles voel ik er een genot
in, ze te koesteren; ik weet zelf niet, wat mij ontbreekt.’ In dien tijd hoorde hij
Paganini, die een overweldigenden indruk op hem maakte. Wat Paganini voor de
vioollitteratuur deed, wilde hij voor de pianomuziek doen: het uitdrukkingsvermogen
vergrooten. Warschau werd hem reeds te klein en gretig maakte hij van de gelegenheid
gebruik, met enkele vrienden naar
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Weenen te reizen (1829). Tegen zijn zin trad hij hier als pianist op: een studiegenoot
overrompelde hem, door buiten zijn medeweten de affiches te laten aanplakken. In
zijn dagboek schreef hij: ‘De kranten en de aanplakbiljetten kondigen mijn concert
aan, dat reeds over twee dagen plaats zal hebben, maar dit interesseert mij even
weinig als wat dan ook. Ik neem geen notitie meer van complimenten, die mij steeds
laffer lijken. Ik verlang naar den dood en zou mijn ouders nog eenmaal willen weer
zien. Constance's beeld staat mij voor oogen; ik geloof, dat ik niet meer van haar
houd, maar toch is zij steeds in mijn gedachten. Alles, wat ik tot nu toe in den vreemde
leerde kennen, dunkt mij zoo koud, zoo onverdragelijk en wekt slechts verlangen
naar mijn vaderland, naar al de heerlijke oogenblikken, die ik daar niet wist te
waardeeren. Wat mij vroeger groot leek, komt mij nu zoo alledaagsch voor.’ Toen
het concert een ongehoord succes werd sloeg zijn stemming om; opgetogen schreef
hij aan zijn ouders, hoe minzaam hij door vorst Lichnowsky - vriend van Beethoven*
- ontvangen werd en hij berichtte verder: ‘Dit is mijn entree in de groote wereld.’
Terug in Warschau verloor hij echter zijn opgewektheid, o.a. omdat tegenstanders
van Elsner de prachtige Weensche recensies vervalscht in de Poolsche pers
overnamen. Hij wilde terug naar Weenen en vandaar naar Italië, doch zijn vader
hield hem nog een jaar thuis. Meer dan ooit leed hij toen door Constance, die met
hem speelde, en onder muziekpolitieke intriges van Elsner's tegenstanders. Eerst in
1830 gelukte het hem Warschau te ontvluchten. Hoe juist zouden later zijn
voorgevoelens blijken: ‘Ik heb een gevoel,
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alsof ik Warschau verlaat, om nooit meer naar huis terug te keeren, en dat ik vertrek,
om te sterven .... Ach, hoe troosteloos moet het zijn, niet daar te sterven, waar men
steeds geleefd heeft!’ Enkele weken na zijn aankomst te Weenen ontving hij de
tijding van Polen's opstand tegen Rusland. Zijn beste vriend reisde zonder zijn weten
dadelijk terug om in dienst te gaan. Chopin trachtte hem per extra post in te halen,
doch onderweg verlamde zijn wil en keerde hij terug. Als ‘Russisch onderdaan’
moest hij zijn pas verlengen, wat hij uit haat tegen de onderdrukkers naliet; hij werd
hierdoor een banneling. Weenen was anti-Poolsch en een langer verblijf in deze stad
liet hem den waren aard der bewoners beter kennen; het zegt alles, dat hij de muziek
van Johann Strauss en Lanner afschuwelijk vond. Vergeefs trachtte hij er zijn
composities (o.a. opus 22) te verkoopen, zoodat hij met tegenzin zijn vader geld
moest vragen. Toen in Weenen cholera uitbrak was de maat vol; niet omdat Chopin
bang was voor deze ziekte, maar wijl zijn verblijf in de uitgestorven stad nutteloos
was geworden. Via Salzburg en München bereikte hij Stuttgart, waar hij de inname
van Warschau vernam. Uit zijn dagboek blijkt, dat hij vreesde zijn verstand te
verliezen. ‘Watgebeurt er met Constance? Waar is zij? - - - Ha, de Moscoviet worgt,
schendt, doodt haar - - O, mijn leven, kom bij mij; ik wil je tranen drogen, ik wil de
wonden van het heden genezen door herinneringen uit het verleden, uit den tijd, dat
er nog geen onmenschelijke Moscovietenhorden waren, jij echter spotte over hen,
omdat ik er was .... Heb je een moeder? Ach, ik heb een zoo goede moeder!.... of ....
heb ik misschien geen moeder meer? Mis-
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schien heeft de Moscoviet haar reeds vermoord?’ In deze stemming schreef hij zijn
Revolutie-Etude opus 10 no. 12*, het Scherzo opus 20 no. 2* de Prélude opus 28
no. 2*.
Radeloos reisde hij naar Parijs, dat zijn tweede vaderstad zou worden. ‘Ik ben
opgenomen in de hoogste kringen der maatschappij, ga om met gezanten, vorsten,
ministers en ik weet niet eens, door welk wonder dit geschied is, daar ik mij er niet
toe gedrongen voelde. Van de kunstenaars alhier ondervind ik vriendschap en achting,
hoewel ik pas een jaar tusschen hen verwijl. Een bewijs van hun achting is, dat zij
mij hun composities opdragen. In het kort gezegd: als ik nog dommer was dan ik
ben, zou ik gelooven, dat ik het hoogtepunt van mijn leven bereikt heb; intusschen
zie ik echter dat mijn kunst nog ver van volmaakt is, ik voel het des te meer, wanneer
ik met de eerste kunstenaars intiem omga en wel weet, wat ieder van hen ontbreekt.’
Dit waren geen phrases: hij nam toen pianoles bij Kalkbrenner. Ondanks het zoo
juist geciteerde brieffragment had Chopin onder de musici weinig intieme vrienden.
De verhouding met Liszt, die dadelijk Chopin's beteekenis begreep en diens werken
onvergelijkelijk speelde, verkoelde spoedig: des te meer is het te waardeeren, dat
Liszt de eerste, warm bewonderende Chopin-biographie schreef. Met Meyerbeer en
Mendelssohn wilde het niet vlotten, Berlioz trok hem eerst aan, stootte hem later af.
De vriendschap met Ferdinand Hiller bleef tot aan zijn dood, Bellini vereerde hij
zoo, dat hij naast hem begraven wilde worden. Door George Sand (z.o.), werd hij
zeer intiem bevriend met den schilder Delacroix.
Kort na Chopin's aankomst te Parijs
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trouwde Constance Gladkowska; zij maakte in zijn hart plaats voor een andere
gevaarlijke vrouw: gravin Delfina Potocka, een zangeres van beteekenis. Ondanks
haar polygame natuur was zij de eenige vrouw, die Chopin's liefde oprecht beantwoord
heeft; hun verhouding duurde slechts kort. Vlak na dit avontuur verloofde hij zich
met Maria Wodzinska, die echter plotseling trouwde met den zoon van Chopin's
peetoom.
Liszt*, bevreesd door het gedweep van zijn minnares, gravin d'Agoult, met zijn
vriend, liet opzettelijk Chopin kennis maken met de romanschrijfster George Sand,
die - omgekeerde rollen - Chopin veroverde; zij stak hem op een feest een briefje
toe: ‘On vous adore, George’. Uit dépit om Maria gaf hij zich gewonnen, en spoedig
hield hij van haar. Zij schonk hem een tehuis en was zijn toegewijde verpleegster,
toen zijn tering erger werd. Na korten tijd wijzigde zich hun verhouding van Amor
in Caritas; acht jaar lang toonde zij zich een ware vriendin, al leed hij onder haar
avonturen met anderen. Geduldig verdroeg zij zijn prikkelbaar humeur. In den winter
van 1838 woonde zij met Chopin, terwille van zijn gezondheid, op Mallorca - ook
omdat haar zoon longziek was - en wel in het sombere, verlaten klooster te Valdemosa,
daar de eilandbewoners hen uit angst voor besmetting geen huis wilden verhuren.
Hier voltooide Chopin de Préludes* opus 28 en eenige andere werken. Door den
aanhoudenden regen verergerde zijn ziekte, zoodat hij terug moest gaan; de overvaart
naar Barcelona op een primitieve vrachtboot, de inhaligheid van den kapitein en later
van de hotelhouders maakten zijn toestand nog slechter. Na een oponthoud te
Marseille, om weer op
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krachten te komen, ging de reis verder naar het landgoed Nohant van George Sand,
waar Chopin herstelde. Hier brachten zij ook de volgende jaren den zomer door. In
een brief aan zijn zuster schreef Chopin, dat de acht jaren van hun vriendschap de
mooiste van George's leven waren; met evenveel recht had de toegewijde
‘garde-malade’ dat van hem kunnen zeggen. Door haar werden de jaren 1839-45 het
hoogtepunt van zijn scheppend kunstenaarsschap; toen ontstonden o.a. de Fantasie
in f, de Polonaise in As, de Sonaten in bes en b, tal van Nocturnes, e.a. stukken. Dat
het tusschen hen tot zoo groote tweespalt kwam, was de schuld van George's
verwenden zoon Maurice en diens intrigeerende maitresse; een voorval met haar
dochter Solange gaf echter den doorslag tot den definitieven breuk. Het meisje,
waarvan Chopin meer hield dan George lief was, trouwde met een beeldhouwer;
haar moeder wilde hen niet geldelijk helpen, en toen Chopin dit deed, eischte zij, dat
hij met Solange en haar man zou breken. Chopin weigerde dit en daarmee eindigde
hun verhouding.
Slechts vier jaar heeft Chopin dit overleefd, een tijd van ziekte en toenemende
armoede. De snel voortwoekerende tuberculose was oorzaak dat hij weinig kon
componeeren en les geven. Tot daartoe had hij royaal kunnen leven van zijn honoraria,
die soms twintig duizend francs per jaar bedroegen. Wel drukte hem zijn werk als
paedagoog - hij noemde het ‘de molen’ - doch hij deed het met de grootste
plichtsbetrachting en uiterst streng. Karakteristiek hiervoor was, dat hij zeer veel den
metronoom met zijn leerlingen gebruikte. Een extra knauw gaf hem hetlezen van
George's boek ‘Lucrezia
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Floriani’, een sleutelroman waarin zij haar verhouding met Chopin beschreef. Totaal
verzwakt maakte Chopin nog een tournee door Engeland. De kunstenaar, die overdag
in bed ‘zijn ziel uithoestte’, moest 's avonds concerten geven om iets over te sparen
voor zijn snel naderende laatste dagen. Eenige maanden verbleef hij in Schotland,
waar hij door bemiddeling van zijn leerlinge Jane Sterling bij verschillende adellijke
families logeerde. Deze vrouw en haar zuster hebben in die jaren veel voor Chopin
gedaan, wat hem echter bezwaarde: ‘Uit hoffelijkheid zullen zij mij nog eens smoren
en uit hoffelijkheid zal ik het hun niet beletten’, een der vele staaltjes van den
galgenhumor in zijn brieven uit dien tijd. Het klimaat dwong hem naar Frankrijk
terug te gaan. Daar in Parijs de pest heerschte, die verschillende van zijn vrienden
wegnam, woonde hij eenige maanden buiten. Toen hij zich weer in de stad durfde
wagen, richtte hij zich geheel nieuw en kostbaar in, hoewel hij niet over de middelen
beschikte. Tot zijn eigen verbazing merkte hij op een dag, dat hij geen franc meer
bezat; Jane Sterling zond hem toen anoniem een groote som. Hoe ontzettend Chopin
in dien tijd geleden heeft, blijkt uit het dagboek van den schilder Delacroix, die hem
geregeld bezocht. De komst van zijn lievelingszuster Louise en van zijn vroegere
geliefde Delfina Potocka, die kort voor zijn sterven voor hem zong, gaven hem een
laatste geluk. Hij beschikte, dat zijn hart in een gouden urn naar Warschau gebracht
zou worden - hij wist, dat de Russen het overbrengen van zijn lichaam niet zouden
toestaan - dat men hem op ‘Père-Lachaise’ naast Bellini zou begraven en dat bij den
doodendienst het ‘Requiem’
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van Mozart uitgevoerd moest worden. Het laatste wat hij, in het Poolsch, zei was:
‘Moeder, mijn arme moeder’

Chopin's werken.
BALLADEN. Met het Middeleeuwsche danslied, waaraan de naam herinnert, hebben
deze stukken niets gemeen. Veeleer bouwen zij voort op de gezongen balladen van
Schubert en Loewe. Doch de Ballade als instrumentaal epos is geheel een schepping
van Chopin. Op slag trof hij meesterlijk den nieuwen vorm en den nieuwen inhoud.
Opus 23 in g. Het grondmotief van dit stuk is angst, en juist het onbestemde van dit
menschelijk oergevoel is niet onder woorden te brengen: hier blijkt de muziek
mogelijkheden te bezitten, die de litteratuur niet kent. Angst, maar ook zijn tegenpool:
visionnaire verstilling zijn de dramatis personae van dit woordlooze epos. Opus 38
in F. Volgens Chopin is dit stuk geïnspireerd op de Ballade ‘Switez’ van den dichter
Adam Mickiewicz, den Chopin der Poolsche letterkunde. Switez is de naam van een
Lithausch meer, dat in menige sage voorkomt. Volgens de overlevering hoort men
's nachts uit zijn diepte wapengekletter en klokgelui. Een nakomeling der voormalige
beheerschers van deze streek wilde het geheim van het meer leeren kennen en liet
het met een reusachtig net afzoeken. Hij ving een wondermooie vrouw, die hem de
geschiedenis van zijn voorouders vertelde. ‘Waar nu het meer is, was eens een
vruchtbaar land, met bloeiende veste, beheerscht door het geslacht van Tuhan. Toen
de vorst van Litauen eeuwen geleden aangevallen werd door de Russen, trok de heer
van Tuhan mee ten strijde. Nauwelijks was hij op weg, of de Russen belegerden de
veste. De
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vrouwen wilden zich liever dooden, dan door den vijand onteerd te worden. Toen
smeekte de dochter van Tuhan God om hulp; voor haar gebed beëindigd was zonk
de stad weg en kwam op haar plaats een meer. God veranderde de vrouwen en
kinderen van Switez in bloemen; wie deze plukte werd door den dood getroffen.’
Nadat zij dit verteld had ging de vrouw naar het meer, dat haar sindsdien ongestoord
herbergt. Chopin heeft geen moeite gedaan, deze sage muzikaal te illustreeren. Na
een geheimzinnig ‘Er was eens’, dat enkele keeren terug komt, beeldt hij het
ondoorgrondelijk mysterie der natuur uit, dat de sage zoo naïef onder woorden tracht
te brengen. Opus 47 in As. Ook deze Ballade houdt verband met een gedicht van
Mickiewicz: ‘Switezanka’, dat hetzelfde gegeven als van Heine's ‘Loreley’ behandelt:
een sirene lokt een jongen man in het water. Sirenengezang en de bekoring van het
golvende water zijn slechts wachtwoorden voor dit mysterieus toongedicht. Opus
52 in f. ‘Wat op den bodem der ziel ligt’ zou het motto van dit daemonisch stuk
kunnen zijn. De tocht van Faust naarde ‘Mütter’ is erbij vergeleken een zakelijk
bericht, de heksensabbat uit de ‘Symphonie fantastique’ van Berlioz een genoegelijk
dansje. Toch geen Strindbergiade, want er is een milde menschelijkheid in deze
daemonie. Kortom, de Ballade der Balladen (H.M.V. DB 2023/6).
ETUDEN. Zelden was een componist zoo bescheiden als Chopin, toen deze zijn
opus 10 en opus 25 ‘Etuden’ noemde. Wel is in deze stukken het uitgangspunt telkens
een technische moeilijkheid, maar de oorspronkelijkheid en het dichterschap van
deze Etuden is zoo groot, dat
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de aanleiding bijzaak werd. Ook heeft het overwinnen van de moeilijkheden geleid
tot nieuwe mogelijkheden. Opus 10 werd opgedragen aan Liszt, opus 25 aan gravin
d'Agoult, moeder van Cosima Liszt.
Opus 10. 1. De training van kort gebroken accoorden leidt hier tot een heroïsch
stuk. 2. De chromatiek vergt van de 3de, 4e en 5e vinger van de rechterhand het
uiterste, omdat in dezelfde hand een deel van de staccato begeleiding is, wat de leek
van dit stemmingsstuk, een murmelende bron, zeker niet zou vermoeden. 3. Chopin
vond de melodie, waarmee het stuk begint, de mooiste die hij geschreven heeft. De
liefelijkheid van de veredelde volkswijs - verschillend toucher in een hand - en de
daemonie van het middendeel - grootgrepige dubbelnoot-oefening - geven in kort
bestek de uitersten van Chopin's kunst. 4. Beurtelings in een der handen passagespel,
dat snelle omschakelingen van de bewegingen der handen vergt. Toch moet het stuk
een speelschen indruk maken. 5. De brillante Etude voor de zwarte toetsen (alleen
rechts) eischt een volmaakte oriënteering hierop. 6. De geresigneerde weemoed van
deze Nocturne - oefening in cantabile toucher - beteekende voor zijn tijd een ‘Sesam
open U’ tot de chromatische wereld van Wagner's ‘Tristan’. 7. Deze dubbelnootstudie
met toetsrepetitie in de onderste stem van de rechterhand is een merkwaardig mengsel
van tinkelende blijdschap en weemoed. 8. Lang en kort gebroken accoorden met
doorgangsnoot geven deze Etude een niet onder woorden te brengen euphonie. 9.
Groote grepen in de linkerhand, wijde spanning tusschen den vierden en vijfden
vinger. Dit is Dostojewski in muziek: ‘Het groote hart, dat zichzelf kwelt’.
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Een bijna ziekelijke geïrriteerdheid, aan de grens van waanzin, ontlaadt zich in een
kunstwerk van de hoogste orde. 10. Verschillend gebroken accoorden rechts en links,
met in de rechterhand een phraseering, die het rhythmisch accent verschuift, waardoor
polyrhythmiek ontstaat. Dit evenwichtig blijde stuk kan alleen door meesterhanden
tot een ononderbroken strooming worden. 11. De ‘Harp-Etude’ met haar voortdurende
arpeggio's in beide handen heeft meer cantilene, dan sommige pianisten uit laten
komen. 12. De ‘Revolutie-Etude’, die uiterste snelheid en kracht van de linkerhand
vergt, met plotselinge accenten en crescendi, vermengt de opstandigheid van de
Polonaisen met de daemonie van de Scherzi (H.M.V. DB 1132/4).
Opus 25. 1. Hierbij heeft Chopin voor een van zijn leerlingen een programma
gegeven: ‘Denk U in, dat een herdersjongen voor een opkomend onweer in een grot
vlucht en daar op zijn fluit een zacht wijsje blaast.’ Gebroken accoorden in beide
handen, gecombineerd met melodie in de bovenstem. 2. Chopin noemde deze Etude:
‘het zielebeeld van Maria’ (Maria Wodzinska, die korten tijd met hem verloofd was);
men zou het stuk kunnen vergelijken met Heine's ‘Die Kleine, die Feine, die Reine,
die Eine’, helaas een idealiseering. Polyrhythmiek met passagespel in de rechterhand.
3. Dit lied van lente en liefde, met zijn even bewolkend middendeel, is een
armoefening, gecombineerd met groote grepen in de linkerhand. 4. Staccato sprongen
in beide handen, afgewisseld door staccato plus cantabile in de rechterhand. Hier
hoort men een echo van den meester, dien Chopin na Bach het vurigst vereerde:
Mozart. 5. Dubbel-
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nootstudie met subtiele rhythmische verschillen: een feëriek Scherzo omrankt een
breeder stroomend, weemoedig middendeel. 6. De tertsenEtude anticipeert op de
‘Feuerzauber’ uit Wagner's ‘Walküre’. 7. Dit spel van melodie en tegenmelodie, met
de begeleiding in het midden, legt Scharlitt uit als een klaagzang tusschen Polen en
zijn Jeremia; de artistieke moeilijkheden van de hoekdeelen zijn grooter dan de
technische; in het middendeel snel passagespel in de linkerhand. 8. De sexten-Etude
eischt een zoo streng mogelijk legato. 9. Deze gecompliceerde
staccato-octaven-oefening is een der blijdste stukken van Chopin. De bijnaam
‘Vlinder-Etude’ kan hoogstens als aanwijzing voor een danseres dienen. 10. Legato
octavenspel in beide handen. De dreigende Ballade-stemming van de hoekdeelen
neemt in het alternatief een innig, weemoedig karakter aan. 11. In Duitschland noemt
men dit magistrale stuk: ‘Der Winterwind’. Het gelijktijdig beheerschen van
ongelijksoortige bewegingen in de beide handen - uiterst moeilijk con brio passagespel
rechts - was het uitgangspunt van een toongedicht, waarbij vergeleken het slot van
de Ouverture ‘Tannhäuser’, dat er blijkbaar op geïnspireerd is, mak aandoet. 12.
Gebroken accoorden in beide handen. Scharlitt noemt deze Etude: Chopin's Eroica;
mij treft meer de overeenkomst met Franck's ‘Prélude, choral et fugue’, al is de Etude
grootscher (H.M.V. DB 1178/80).
FANTASIE IN f. Dit is Nietzsche's ‘Herrenmensch-Musik’. Een grandioze
treurmarsch rouwt om Polen's groot verleden. Breede recitatieven gaan over in een
lyrischen klaagzang, doch na een vroom koraal klinkt de
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uiteindelijke triomfmarsch. Onder den ban van dit pianostuk zou men zich kunnen
afvragen, waartoe de muziek eigenlijk een orkest van noode heeft (H.M.V. DB
2031/32).
MAZURKA'S. Onder dezen naam bracht Chopin styleeringen van drie Poolsche
volksdansen in oneven maatsoorten: de vurige Masoereek, met veel accenten op den
derden of tweeden tel, krijgshaftig en ridderlijk; de zwaarmoedige Koejawiak,
weemoedig en gevoelig; de vroolijke Obereek, van een bijna lichtzinnige levenslust.
Een echte ‘Masoereek’ zijn opus 33 no. 2, opus 50 no. 1, opus 56 no. 2, opus 68 no.
1. De ‘Obereek’ leert men kennen uit opus 24 no. 2, de ‘Koejawiak’ door opus 17
no. 2 en 4, opus 24 no. 1, opus 41 no. 2, opus 63 no. 2. Chopin vermengde soms deze
dansen: opus 69 no. 3 heeft als Trio een Obereek, begint en eindigt echter met een
Masoereek; opus 33 no. 2 laat een Koejawiak en de herhaling daarvan een Masoereek
omlijsten. In de Mazurka's leeft de geheele Poolsche folklore. Een herdersjongen
blaast op zijn doedelzak (opus 68 no. 3) of op zijn fluit, een bedelaar jengelt de oude
volksliederen op zijn draailier, er is het vroolijk gedans van een boerenbruiloft, de
plechtigheid van een landelijke trouwpartij in het dorpskerkje. En als achtergrond
het Poolsche landschap en zijn barden: koekoek en nachtegaal (opus 68 no. 2). Hier
de blijdschap van de lente (opus 33, no. 3) of de fleur van den dag, ginds de
troostelooze winter (opus 41, no. 1) of de beklemmende nacht, die aan den dood
herinnert (opus 56. no. 3). De banneling zag dit alles in een waas van weemoed en
verheerlijking.
NOCTURNES. Schepper van dit genre was Chopin's tijdgenoot John Field
(1782-1837), uiterlijk een
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Fallstaff, op wien het grapje van Rossini over een dikke zangeres kon slaan: ‘Een
olifant, die een nachtegaal inslikte’. Bezong Field den maannacht van een ‘jeune
amoureux’, Chopin's nacht was die van Nietzsche: ‘Zarathustra's Mitternachtslied,’
dat Mahler in zijn tweede symphonie* gebruikte. Toch hebben niet alle Nocturnes
dezelfde sfeer; men kan vier typen onderscheiden. In enkele (opus 9 no. 1, opus 72
no. 1) leeft slechts de melancholie van den stervenden dag; de nacht is hier nog
geenszins symbool voor den dood. Men denkt bij deze stukken aan het vers van Karel
van de Woestijne: ‘Het is het uur van zoet mistroosten.’ Reeds de tweede der door
Chopin uitgegeven Nocturnes bracht een nieuw element; Field verzette zich er tegen
en verweet haar ziekelijkheid. Toch is het daemonische, dat karakteristiek is voor
een tweede groep van Nocturnes en vooral in de middendeelen optreedt, in opus 9
no. 2 nog zeer zwak naast dat van b.v. opus 15 no. 1 en opus 62 no. 2, die vergeleken
kunnen worden met de Etude opus 10 no. 3. Met opus 15 no. 3 schiep Chopin een
derde type, door het religieuze in te schakelen. Hierop ging hij verder in opus 37 no.
1, dat als middendeel een koraal heeft, terwijl in opus 55 no. 1 een waarlijk cosmische
vroomheid de stemming van ‘zum Tode betrübt’ wegvaagt; het stretta van deze
Nocturne vraagt de aandacht, omdat hier in enkele maten de stijl van César Franck
reeds gehoord wordt. Een vierde groep bezingt den liefdesnacht: opus 27 no. 2, opus
32 no. 1 en opus 62 no. 1. Apart staat opus 48 no. 2, waarin een echo van de
Polonaisen klinkt.
POLONAISEN. Reeds Weber veredelde de oude Poolsche defileer-
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muziek, waarmede eertijds de inheemsche adel de troonbestijging van zijn vorsten
vierde, tot een visioen van Polen's bevrijding, doch deze tafereelen zijn thans
verbleekt, vergeleken bij de krijgshaftige stukken van Chopin. Schumann heeft eens
over de Mazurka's geschreven: ‘Het zijn onder bloemen bedolven kanonnen’; wat
in de Mazurka's verholen bleef, komt in de Polonaisen met elementair geweld tot
uiting: de roem van Polen's verleden, toen het de schrik was van Tartaren en Turken.
Men zou bij het luisteren naar de Polonaisen er toe komen te beweren, dat Chopin
hier heroïscher is, dan Beethoven in zijn ‘Eroica’. Het krijgshaftigst is wel de geliefde
Polonaise in As opus 53; het begin ervan wekt de spanning van een oorlogspsychose,
triomfantelijkklinkt de opmarsch ten strijde; in het middenstuk (de octaven in de
bassen vergen een draaiende beweging van den pols, waarom pianisten het stuk den
bijnaam geven: ‘KoffiemolenPolonaise’) hoort men hoefgetrappel en beangstigende
trompetsignalen, het slot geeft een overwinningshymne die in de pianolitteratuur
geen weerga heeft. Met opus 53 heeft opus 40 no. 1 in A familiegelijkenis; Chopin
had de illusie, dat deze Triomf Polonaise gespeeld zou worden, wanneer het bevrijdde
Polen eenmaal zijn koning mocht kronen. Wagner liet zich door dezen genialen
zegezang inspireeren tot het thema voor Kurwenal in Tristan. Een mengsel van
heroiek en daemonie is de Revolutie-Polonaise opus 26 no. 2 in es, misschien het
meest beangstigend in het stokkende, sotto voce middendeel. De Tragische opus 44
in fis geeft naast de ellende van den bevrijdingsoorlog het heilsverschiet van den
vrede, een Mazurka. Opus 40
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no. 2 in c: een opstandig in memoriam van de gevallenen. De miskende
Phantasie-Polonaise opus 61 in As maakte Chopin tot den Jeremia, den
Klaaglieddichter der muziek. Opus 22, Andante spianato, voor piano en orkest,
versmelt een Nocturne met virtuoze defileermuziek (H.M.V. DB 2493/2500).
PRELUDES. Opus 28. Dit ‘schetsboek’ van zijn verblijf op Mallorca bevat de
intiemste muziek van Chopin: in het kleine heeft hij hier zijn grootheid getoond. De
volgorde van deze vier en twintig stukken in alle majeur en mineur toonaarden werd
eerst later vastgesteld en wel volgens het principe, dat de oneven nummers den
kwintencirkel volgen, de even nummers in de parallellen daarvan staan. De naam
Prélude is eigenlijk niet juist: het zijn geen voorspelen, bijvoorbeeld tot fuga's als in
Bach's ‘Wohltemperirtes Clavier’, doch zelfstandige aphorismen.
1. De verwantschap met het eerstePraeludium uit ‘Das Wohltemperirte Clavier’
is, ondanks de gedurfde modulaties, herkenbaar. 2. Als sleutel tot dit sombere stuk
geeft Scharlitt een fragment uit Chopin's Stuttgartsche dagboek: ‘De klokken van
Stuttgart hebben zoo juist middernacht geluid. Hoeveel dooden mag dit oogenblik
wel gebracht hebben, hoeveel kinderen zijn aan hun moeders, hoeveel moeders aan
hun kinderen ontrukt? Hoeveel smart, doch ook hoeveel vreugde hebben deze dooden
veroorzaakt? Goede en slechte dooden, deugdzame en zondige, - vermaagschapt nu
zij gestorven zijn .... hieruit blijkt dus, dat sterven de beste daad is van den menschWat
is dan zijn slechtste? Het geboren worden, omdat dit het tegenovergestelde is van
zijn beste daad. Daarom heb ik het recht verbitterd
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te zijn, dat ik ter wereld kwam.’ En hij besluit: ‘Eenzaam en alleen! .... on
beschrijvelijk is mijn ellende!’ 3. Dansende Najaden en zingende Sirenen. 4. Een
nachtlied als van Novalis, dat in zijn classieken eenvoud stroomversnellingen bevat.
5. Tusschen de overheerschende ‘zum Tode betrübte’ stemmingen van de Préludes
is deze in D ‘himmelhoch jauchzend’. 6. Steeds tracht de klagende melodie in de
linkerhand omhoog te stijgen, telkens valt zij terug, afgematdoor het
beklemmendedoodsklokje. 7. Het spel van spanning en ontspanning, dat de ‘Préludes’
als geheel geven, voert hier tot een liefelijke oase: een simpele Mazurka. 8. De
koortsvisioenen van Tristan in diens vorige incarnatie. 9. In dit orgelend stuk blijkt
Chopin de schakel tusschen Bach en César Franck. 10. Een capricieus dansstuk. 11.
La Primavera van Botticelli in muziek. 12. Een snelle wals: de dans van een bezetene.
13. Een Nocturne met het motto: ‘Per aspera ad astra’. 14. Een tweede ‘Course à
l'abîme’. 15. Deze Regen-Prélude schreef Chopin, toen hij in het sombere klooster
te Valdemosa angstig wachtte op de terugkeer van George Sand, die bij een uitstapje
verrast was door noodweer. 16. ‘Feu d'artifice’. 17. ‘Er was eens’, het eeuwige
sprookje van prille liefde. 18. Een kort afgebeten Ballade. 19. ‘Hier ist die Aussicht
frei, der Geist erhoben.’ 20. ‘Dood waar is uw prikkel, Hel, waar is uw overwinning?’
21. De weemoed van een Nocturne, het heldendom van een Polonaise en het breede
van een Ballade zijn hier versmolten. 22. Storm. 23. ‘Winterstürme wichen dem
Wonnemond’ zooals Wagner het zich niet heeft kunnen droomen. 24. ‘Prometheus
Unbound’ (H.M.V. DB 957/60).
SCHERZI. Voor de vier Scherzi
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geldt, wat reeds bij de Etude opus 10 no. 9 werd opgemerkt; dit is Dostojewski in
muziek: ‘Het groote hart, dat zich zelf kwelt.’ Gelijk parels ontstaan door een ziekte
van de oester, danken wij de Scherzi aan de krankte van Chopin's ziel. ‘Zwarte parels’
heeft men ze terecht genoemd. Opus 20 in b. De sleutel tot dit verscheurde werk
vindt men in Chopin's dagboek tijdens zijn verblijf te Stuttgart: ‘Moskou beheerscht
de wereld! O God, zijt Gij daar? .... Zijt Gij daar.... en wreekt Gij U niet?! Zijt Gij
de Moscovische misdaden nog niet zat? .... ? Of .... of .... zijt Gij misschien .... wel
zelf .... een Moscoviet....?!’. Tegenover de vulkanische doorbraken van de hoekdeelen
staat echter de Slavische weemoed, die correspondeert met het bericht in het dagboek,
dat Warschau door de Russen werd ingenomen. Opus 31 in bes. Hoewel ook het
tweede Scherzo de uiting is van een gespleten ziel, heeft het van het viertal de blijdste
oogenblikken. Hier geen tierende blasphemie, doch een zich trots terug trekken van
de buitenwereld: den gevaarlijken weg terug naar het eigen innerlijk. Het antireligieuse
van het eerste Scherzo verkeert hier bijwijlen zelfs in zijn tegendeel (middendeel in
cis klein), doch de eindstemming is een hooghartige verachting. Opus 39 in cis. In
het derde Scherzo vinden wij in nog ruimer mate dan in het tweede het tegenwicht,
dat Chopin voor het doorbreken van een psychose redde en hem in staat stelde zijn
verscheurdheid tot kunst om te zetten: een stil blijde vroomheid, vertegenwoordigd
door een koraal met na elken zin een zacht tinkelend carillon, wisselt den
vervolgingswaan af van de beide zijluiken. Opus 54 in E. Het laatste Scherzo wordt
als het
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zwakste van de vier beschouwd.
SONATEN. Men kan zich tegenwoordig niet meer indenken, waarom een vorige
generatie de sonaten van Chopin aan die van Beethoven woog en te licht bevond.
Want Beethoven zelf had zich reeds los gemaakt van een geijkten vorm. Bracht diens
opus 26 niet reeds een treurmarsch en opus 111 de tragedie van Atlas? Van Chopin's
drie pianosonaten interesseert in de eerste, het jeugdwerk opus 4 in c, hoofdzakelijk
den aanloop tot Tristan-chromatiek en de merkwaardige 5/4 maat van het Larghetto.
Opus 35 in bes. Het heeft diepere beteekenis, dat de treurmarsch het eerst werd
geschreven. En in dien treurmarsch treft weer het Elyzeesche visioen van
gelukzaligheid. Deze tegenstellingen vindt men terug in het eerste deel; het
huiveringwekkende Grave en het gejaagde Doppio movimento, een angstdroom over
het begin van Mozart's symphonie in g klein; daar tegenover de blijdschap van het
tweede thema, die de levenslust van een stervende blijkt. In het tweede deel gaf de
meester der Scherzi een daemonischen doodendans, waarin het Trio een bitterzoet
afscheid van deze wereld beteekent. De finale werd reeds tijdens het leven van Chopin
als een onverklaarbaar curiosum beschouwd. Schumann noemde haar een sfinx. Een
storm over den doodenakker? Opus 58 in b. Het eerste deel staat eenzaam in het
oeuvre van Chopin; men kan het nog het best vergelijken met de Fantasie in f, doch
het rhapsodische treft hier nog meer. Een draaikolk, die de liefelijkste bloemen met
zich sleurt. In het Scherzo dansen kobolden om een treurend elfje. Het Largo is een
Nocturne, waarin het religieuze den vorm aanneemt van een harp omspeeld koraal.
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De Finale combineert den vorm van het Rondo met de ruitersfeer der Polonaise.
WALSEN. Tijdens zijn tweede verblijf in Weenen kwam Chopin in opstand tegen
de walskoningen Strauss en Lanner en schreef hij zijn ‘tegenwalsen’, zooals hij hen
zelf noemde. Chopin, aristocraat van den geest en daardoor heerscher in de salons
der Parijsche Society, moest uiteraard wel verachting hebben voor de afgoden der
Weensche biertuinen en burgerbals. Lijkt het soms, of de saloncauseur door zijn
omgeving vervlakt, ineens bemerkt men dat hij tijdens zijn luchtige of brillante
conversatie zijn hartzeer niet kan vergeten. Zoo opus 34 no. 2, gemeenlijk
‘Wals-Berceuse’ genoemd, doch veel eer het wiegelied van de smart. In opus 70 no.
3 schrijnt de minnepijn om Constance Gladkowska, in opus 70 No. 1 doemt tijdens
het festijn het droombeeld op van Maria Wodzinska. In opus 64 no. 1 maakt de
salonheld een charmant grapje. Eens zei George Sand, toen zij Chopin pas had leeren
kennen: ‘Wanneer ik Uw talent bezat, zou ik voor dit hondje een stuk schrijven.’ Op
slag improviseerde hij toen deze dartele wals, die daarom den bijnaam kreeg: ‘Le
petit chien’. Snelheidsmaniakken onder de pianovirtuozen verhaspelden haar tot de
‘Minuut-wals’.

[Chromatiek]
Chromatiek, de melodische opeenvolging van minstens eenige halve toonschreden,
b.v.: c, cis, d, dis, e. Velen meenen, dat eerst Richard Wagner de mogelijkheden van
de chromatiek exploiteerde, doch o.a. Bach en Chopin - om geen oudere, weinig
bekende meesters te noemen - hebben haar reeds prachtig gebruikt; bestudeer b.v.
den tweeden zin van de baspartij in koraal
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No. 38 van de ‘Matthäuspassion’.

[Ciacóna (tsja)]
Ciacóna (tsja), een instrumentaal stuk,waarbij een thema van hoogstens acht maten
in 3/4 maat in de bas, soms in de bovenstem, van het begin tot het einde zonder
onderbreken herhaald wordt; daarboven worden variaties gemaakt. De beroemdste
Ciacona is die uit de Partita in d voor vioolsolo van Bach, waar het thema echter
moeilijk is te volgen. Zie ook Follia en Passacaglia.

[Cimbalom]
Cimbalom, een snaarinstrument van de Zigeuners. Over een trapeziumvormigen
klankbodem zijn een aantal snaren van verschillende lengten gespannen, die met
lepelvormige houten stokjes worden aangeslagen. Het cimbalom is de kern van het
tziganenorkest. Strawinski schreef het enkele keeren voor, o.a. in zijn Ragtime.

[Cinélli (tsj)]
Cinélli (tsj), bekkens (I.).

[Clavecinisten]
Clavecinisten, 17e en 18e eeuwsche Fransche componisten van clavecymbelmuziek,
o.a. Couperin* en Rameau.*

[Clavecymbel]
Clavecymbel, een klavier, waarbij de snaren in trilling worden gebracht door
ravenpennen (gemechaniseerd tokkelen). Tot deze familie behooren spinet* en
staartstuk*. In de 18e eeuw maakte men clavecymbels met twee of drie manualen,*
waardoor men de timbres van verschillende registers* tegen elkaar uit kon spelen,
als b.v. in ‘Das Italiänische Concert’ van Bach*. Ook de polyphonie van ‘Das
wohltemperirte Clavier’ komt hierdoor beter tot zijn recht dan op een modernen
vleugel. Onze tijdgenoote Wanda Landowska, van Poolsche afkomst doch sinds lang
in Parijs gevestigd, heeft met haar groot artistiek talent hét eerst de herleving van
het meer dan een eeuw lang in onbruik geraakt clavecymbel door spel en geschrift
gepropageerd.

[Clavichord]
Clavichord. Het is het oudste klavier
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en ontstond waarschijnlijk in de 12de eeuw. Dit kleine, steeds primitief gebleven
instrument was tot aan het einde der 18de eeuw in gebruik. De snaren werden in
trilling gebracht door kleine ijzeren plaatjes (tangenten) op de verlengstukken der
toetsen. De bewering dat het clavichord Bach's lievelingsinstrument was werd door
Wanda Landowska weerlegd. Van Bach's werken kunnen er hoogstens de Fransche
Suiten op gespeeld worden (Parl. B 37033).

[Códa]
Códa, letterlijk: staart; men bedoelt ermee een toegevoegd slot, dat buiten het schema
van een bepaalden vorm valt. De sonate-vorm wordt b.v. vaak aangevuld met een
coda aan het einde.

[Col légno(nj)]
Col légno(nj), met het hout, nl. van den strijkstok, een bijzonder effect op
strijkinstrumenten: men slaat op de snaren, waardoor een dof kletterend geluid ontstaat
als van het cimbalom der zigeuners. Wagner bootste er in ‘Siegfried’ het duivelsch
gegiegel van Mime door na. Alban Berg schreef een gestreken col legno voor in zijn
‘Lyrische Suite’.

[Coloratuur]
Coloratuur, tegenwoordig: snelle en vaak hooge passages in een zangpartij, meestal
voor sopraan*. Coloratuur-partijen zijn b.v.: Leonore in ‘Il’, Trovatore Violetta in
‘La Traviata’ en de Koningin van den nacht in ‘Die Zauberflöte’.

[Coloriet]
Coloriet, het artistiek effect van de instrumentatie*.

[Có nodo]
Có nodo, gemakkelijk, licht.

[Concert]
Concert, een werk voor één solo instrument (viool, cello, hobo, fluit, fagot, hoorn,
piano of orgel) met begeleiding van orkest, meestal driedeelig. Het woord stamt van
het Italiaansche concertare d.w.z. wedijveren, wat vooral in het concerto grosso*
merkbaar is. In de clas-
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sieke concerten (Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn e.a.) is de
technische virtuositeit in dienst van het zuiver muzikale.

[Concérto grósso (kontsj)]
Concérto grósso (kontsj), een werk voor een groepje solo instrumenten met
begeleiding van orkest. In het concerto grosso heerscht geheel het oorspron kelijke
wedijver-principe van het woord concert*: eenige solo instrumenten, samen het zgn.
concertino vormend, concerteeren met het eigenlijke orkest, in de 18e eeuw als tutti
(allen) aangeduid. Het concertprincipe kon nog meer doorgevoerd worden: de helft
van de tutti zweeg, wanneer het concertino speelde; wanneer dit niet meewerkte bij begin, slot en in de tusschenspelen of ritornellen - viel ook de andere helft, de
ripienisten, in. Concerti grossi schreven: Corelli, Vivaldi, Händel, Bach (enkele der
Brandenburgsche concerten) en vele anderen.

[Contínuo]
Contínuo, afkorting van basso continuo, doorloopende bas. In de orkest partituren
van omstreeks 1600 tot omstreeks 1750 vindt men steeds een continuo-partij. Deze
was eenstemmig; vaak werd met behulp van cijfers aangeduid, welke accoorden de
speler op zijn instrument (clavecymbel of orgel) moest improviseeren. Over het
algemeen mag men aannemen, dat de continuo-partij alleen in kerkelijke werken op
orgel werd uitgevoerd. Het was gewoonte, dat een cello, soms ook nog een contrabas,
de continuo meespeelde in secco recitatieven*.

[Contrabas]
Contrabas, een laag strijkinstrument, dat niet alleen grooter is dan de cello, maar
ook in bouw daarvan verschilt: zij heeft afloopende schouders, naar verhouding een
korter hals, breeder randen en een vlak, bovenaan schuin verloopend achterblad. De
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gangbare stemming is: C, E, A, D, G; niet alle contrabassen hebben de laagste, vijfde
snaar. De contrabas is een transponeerend instrument; zij klinkt een octaaf lager dan
de partij genoteerd staat. Tot ongeveer ten tijde van Haydn speelde zij in het orkest
hetzelfde als de cello, doch een octaaf lager, wat men wel bespot heeft als de
Siameesche tweelingen in de muziek, daarna kreeg zij een zelfstandige partij. Berlioz
heeft er op gewezen, dat een zware bezetting contrabassen door contrastwerking den
klank der violen meer laat glanzen. Wanneer de contrabas opvallend gehoord wordt,
is zij meestal dramatisch. Het tremolo laat ons huiveren (Vorspiel ‘Parsifal’), het
pizzicato, vaak een versterking van de pauken, heeft iets onheilspellends
(noodlotsthema uit ‘Carmen’, het motief van Samiel in ‘Der Freischütz’).
Karakteristieke soli: het begin van het derde deel uit Mahler's eerste symphonie en
de olifant in ‘Le Carnaval des animaux’ van Saint-Saëns*.

[Contrafagot]
Contrafagot, zie fagot.

[Contrapunt]
Contrapunt, het spel van melodie en tegenmelodie(ën), dat in de 15e en 16e eeuw
vooral in de Nederlanden en Noord-Frankrijk zich ontwikkelde. Tot het strenge
contrapunt behooren fuga* en canon*, vrij contrapuntisch is b.v. de Passacaglia*.
Om het verschil tusschen contrapunt en homophonie eenigszins te beseffen, kan men
het best een koraal van Bach, waarvan de onderstemmen ook melodisch zijn,
vergelijken met de gebruikelijke wijze, waarop Protestantsche psalmen
geharmoniseerd worden, nl. met slaafsche accoorden onder de melodie.
Contrapuntisch is echter de wijze waarop Sweelinck deze psalmmelodieën
meerstemmig bewerkte, b.v. Psalm 138 (Col. D 17193.)
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[Contredanse]
Contredanse, oorspronkelijk een Engelsche dans, country-dance, die omstreeks
1700 in Frankrijk populair werd en (daar ook Anglaise genoemd) van daar naar
Duitschland kwam: Françalse. De Fransche naam geeft het karakteristieke weer: de
paren dansen tegenover elkaar en niet achter elkaar als bij den rondedans. Zij bestaat
meestal uit verschillende zinnen van 8 maten, die elk herhaald worden; het tempo is
levendig, de maat 2/4 of 6/8. Mozart en Beethoven hebben in dezen vorm
gecomponeerd.

[Cor]
Cor, hoorn*; Cor anglais, Engelsche hoorn*. (F.).

[Corelli, Areángelo]
Corelli, Areángelo (1653-1713). Geboren in Fusignano nabij Ravenna, kwam hij
in 1672 naar Rome, waar hij compositieles nam, en als violist werkte in een
theaterorkest. Na een paar jaar zwerven door Duitschland, ging hij weer terug naar
Rome (1682). Hier vond hij in eenige kardinalen machtige beschermers. Hoezeer hij
geëerd werd, blijkt uit zijn grafschrift in het Pantheon te Rome, dat hem den hoogsten
lof toekende, dien ooit een componist mocht ontvangen. De kerkelijke overheid had
daarvoor reden genoeg. Immers, Corelli's concerti grossi* waren toen openbaringen
van een nieuwe schoonheid in de gewijde muziek. Als hoogtepunt daarvan heeft
door de eeuwen gegolden het ‘Concerto grosso fatto per la notte di Natale’, het
feestelijke stuk in pastoralen trant voor den Kerstnacht, een voorbeeldige muziek
der herders (Odeon 68107/8). Het is uit zijn laatste werk, opus 6, een verzameling
Concerti grosi, acht kerk- en vier kamerconcerten (Suiten) uitgegeven in het jaar
1712. Aan de spits van zijn wereldlijke muziek heeft Vader Tijd geplaatst de ‘Follia*’
(Col. DB 501). Deze
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Sarabande met zestien variaties is het sluitstuk van de verzameling opus 5, dat bestaat
uit 12 kamersonates voor viool en continuo (1700). Zijn prachtige Trio-sonaten voor
twee violen, cello en continuo (de kerksonaten opus 1 en 3, de kamersonaten opus
2 en 4, elk een dozijn stukken), worden helaas nooit meer gespeeld. Hoewel hij toen
als een vorst leefde, leed hij in zijn laatste jaren aan melancholie.

[Cornelius, Peter]
Cornelius, Peter (24 Dec. 1824-26 Oct. 1874). Een Kerstkind uit Mainz, zoon van
een acteurs-echtpaar, begon hij zijn loopbaan als tooneelspeler. Pas op zijn twintigste
jaar ging hij muziek studeeren, en wel bij den Berlijnschen theoreticus Dehn
(1845-50). Vervolgens trok hij naar Liszt* te Weimar, waar hij met les geven en
artikelen schrijven zijn schraal onderhoud won. Hier werd hij een der ijverigste
voorvechters van de ‘moderne’ muziek (Liszt, Berlioz, Wagner). Een voorbijgaande
verliefdheid tijdens een vacantiereis wekte in hem den dichter-componist; om bij
een jong meisje in de gunst te komen schreef hij zijn opus 1, ‘Sechs Lieder’ (1853);
sindsdien dichtte hij zelf de teksten voor zijn liederen en opera's. Een jaar later bezingt
hij de onsterfelijkheidsgedachte in zijn liedercyclus opus 3 ‘Trauer und Trost’; in
‘Ein Ton’ en ‘An den Traum’ daaruit treft het meesterlijk gebruik van een orgelpunt*,
die het geheele lied door is volgehouden. Te Weimar voelde hij het gevaar van
Wagner's machtige persoonlijkheid: ‘Nicht Wagnerianer sondern Cornelianer will
ich sein’, schertst hij, en daarin is hij wonderlijk geslaagd, gerekend zijn vereering
voor dien meester. Hij trok zich terug in de eenzaamheid van het
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landelijke Bernardshütte, bij zijn moeder. Daar ontstonden de liedercycli ‘Vater
unser’ (opus 2), de teere ‘Brautlieder’, die eerst na zijn dood werden uitgegeven, en
de ‘Weihnachtslieder’ opus 8. Hierin is het, alsof een moeder in den huiselijken kring
het Kerstverhaal vertelt en zich daarbij haar eigen jeugd herinnert. Het hoogtepunt
is wel de pastorale muziek van no 2, ‘Die Hirten’. Liszt gaf Cornelius den raad, in
no 3, ‘Die Könige’, het koraal ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ te verwerken.
Te Bernardshütte begon hij ook aan zijn meesterwerk ‘Der Barbier von Bagdad’,
onder invloed van zijn onbeantwoorde liefde voor een dochter van den dichter
Rückert. Liszt voerde deze opera, een waardige voorlooper van ‘Die Meistersinger’,
te Weimar uit (1859); hoewel een deel van het publiek er verrukt over was, zegevierde
de oppositie-kliek van den intendant, die Liszt bij de eerste de beste gelegenheid weg
wilde werken en alleen daarom het werk uit liet fluiten. Hoewel Cornelius dit noodlot
waardig heeft gedragen, borg hij de partituur op; zij is tijdens zijn leven niet meer
uitgevoerd. Hij trok naar Weenen, waar hij zijn opera ‘Der Cid’ componeerde (1864).
Toen Wagner* naar München werd geroepen, haalde hij Cornelius met moeite over,
met hem te gaan. Het duurde drie jaar, voor Cornelius de in het uitzicht gestelde
betrekking van leeraar in harmonie aan de Koninklijke muziekschool kreeg. Eerst
toen kon hij trouwen met Bertha Jung, met wie hij lang verloofd was. Hoe deze
werkkring, naast zijn taak als muziekrecensent, hem verdroot, leest men uit den
galgenhumor van zijn gedicht ‘Stunden geben’. Pas nadat hij in 1869 ontslag
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had gevraagd aan de muziekschool, kreeg hij een honorarium, waarvan hij bescheiden
doch zonder zorg kon leven. Wonderlijk genoeg is van het werk, dat toen ontstond,
niets meer door den tijd gespaard.
Der Barbier von Bagdad. De eerste Ouverture (b klein) was, volgens Cornelius
zelf, ‘in objectief gehouden blijspel-trant’. Daarna schreef hij een andere (D groot),
waarin enkele melodieën van de opera verwerkt zijn. Beide Ouverturen eindigen met
de groteske uitbeelding van een buiging. Het verhaal is uit ‘1001 Nacht’ en speelt
in Bagdad. I De jonge Nureddin ligt ziek van liefde om Margiana, de dochter van
den Kadi, op zijn rustbed. Zijn dienaren omringen hem bezorgd, en manen tot stilte.
Steeds weer klaagt de jongeman: ‘Margiana, kom, anders blijft de poort van Eden
eeuwig voor mij gesloten’. De dienaren laten hem dan alleen met zijn verdriet.
Nureddin's laatste hoop is gebouwd op Bostana, een familielid van Margiana, die
hem beloofd heeft te bemiddelen. Want alleen Margiana kan Nureddin genezen.
Eindelijk is Bostana daar. Eerst als zij herhaaldelijk aangeduid heeft, dat zij een
geschenk verwacht, bericht zij het goede nieuws: Margiana is bereid Nureddin te
koesteren, zooals zij haar lievelingsbloemen doet. Bostana maakt een afspraak, en
gretig herhaalt Nureddin al wat zij zegt: Als de Kadi aan den oproep tot het
middaggebed door de Muezzin gevolg zal geven, is voor Nureddin het oogenblik
gekomen, Margiana te bezoeken. Maar eerst moet de barbier, Abul Hassan, komen,
om Nureddin toonbaar te maken. Nogmaals herhaalt Bostana de afspraak en weer is
Nureddin haar trouwe echo. De jongeman, alleen gelaten, philoso-
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pheert: ‘Ach, das Leid hab' ich getragen, Wie ertrag' ich nun mein Glück?’ De
entree-aria van Abul Hassan teekent dadelijk dezen zot: ‘Heil dir! Du
Krankgewesener, Du glücklich Neugenesener, Du Übelüberwindender, Dich wieder
wohl befindender....’. Maar in plaats van zijn klant fluks te. scheren, gaat de barbier
op zijn gemak een horoscoop trekken. Vergeefs maant Nureddin hem tot spoed. Het
astrologisch resultaat is, dat de sterren voor Nureddin wel gunstig staan om zijn baard
een stoppel kleiner te maken, maar niet om het huis te verlaten. Dus heeft Hassan
allen tijd, zijn eigen lof te zingen: ‘Bin Akademiker, Doktor und Chemiker’, en wat
al niet. Als de barbier dan over zijn familie begint, wordt het Nureddin te machtig:
hij roept zijn dienaren en beveelt hen, Hassan het huis uit te werpen. Maar hoe zij
den haarkunstenaar ook uitschelden, met zijn mes blijft Hassan meester van het
terrein. Er zit voor Nureddin niets anders op, dan den verwaanden praatjesmaker in
diens eigen trant op te hemelen, om hem te sussen en aan het werk te krijgen. Eindelijk
is het zoo ver. Onderwijl neuriet Nureddin een liefdeslied op Margiana, en Hassan
stemt met hem in. De barbier raakt zoo in verrukking, dat hij ophoudt met scheren
en zich uitput in lange coloraturen. De twee mannen barsten uit in een lofzang op de
liefde. Weer moet Nureddin door vleierei Hassan aan het werk krijgen. Eindelijk is
de jonge minnaar schoon, maar daarmee nog niet van Hassan af, want de barbier wil
hem vergezellen naar Margiana. Nureddin tracht hem kwijt te raken, door in een
zijvertrek te gaan, Hassan echter begint een sinistere aria over zijn zes broers, die
allen door de liefde
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den dood vonden. Als Nureddin terugkomt is zijn kwelgeest nog niet weg; hij laat
dien door zijn dienaren naar bed brengen en met bittere drankjes volstoppen. II. Het
voorspel geeft den oproep tot het gebed der Muezzins. In haar kamer jubelt Margiana
over de aanstaande ontmoeting met Nureddin, en Bostana valt haar bij met dat ‘Hij
komt’. Doch inplaats van Nureddin verschijnt de Kadi, die een brief leest, waarin
zijn oude, rijke vriend Selim om de hand van Margiana vraagt en aankondigt, dat hij
een kist met geschenken heeft afgezonden. In het trio ‘Hij komt’ denken de vrouwen
aan Nureddin, de Kadi bedoelt Selim. De kist wordt binnen gebracht en de Kadi
rommelt gretig onder de giften. Margiana zegt haar vader gehoorzaamheid toe, doch
tegen Bostana verklaart zij haar trouw aan Nureddin. Daar klink het geroep der
Muezzin: ‘Allah is groot!’, en spijtig geeft de Kadi eraan gehoor. Bostana leidt
Nureddin binnen en het paar zingt zijn liefde uit in een kostelijk duet. Onderwijl
heeft Abul Hassan kans gezien te ontsnappen en is voor het huis van den Kadi op
wacht gaan staan. Verschrikt komt Bostana het paartje waarschuwen: Hassan zingt
luidkeels over hun liefde. Ook de koppelaarster stelt zich op, om bij de terugkomst
van den Kadi te waarschuwen. Nureddin gaat verder met zijn verzekeringen van
liefde, telkens onderbroken door Hassan, die voor het venster de
liefdesontboezemingen uit het eerste bedrijf herhaalt. Wanneer er elders in het huis
van den Kadi een slaaf wordt getuchtigd, die luid misbaar maakt, denkt Hassan, dat
men Nureddin onder handen heeft. Angstig roept hij om hulp. De buren snellen van
alle kanten toe en be-
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dreigen den Kadi. Nureddin verbergt zich verschrikt in de kist. Hassan komt hem te
hulp met zijn dienaren. De barbier hoort, dat Nureddin in de kist is, meent nog steeds
dat de jongeman vermoord werd, en wil den koffer naar buiten laten dragen. Maar
de thuis komende Kadi verzet zich hiertegen en beschuldigt den barbier van diefstal.
Een en ander leidt tot een kunstig ensemble, een algemeen gekrakeel van diverse
Bagdadders, Hassan en den Kadi. Iemand heeft ondertusschen den Kalief
gewaarschuwd, die met zijn wacht te hulp snelt en vrede sticht. Hij ondervraagt
Hassan, en de barbier begint uitvoerig over zijn broers, en natuurlijk ook over zich
zelf. Eindelijk maakt de Kalief korte metten: hij beveelt, dat de kist wordt geopend
en nu blijkt, dat Nureddin in zwijm was geraakt. Pas als Hassan het liefdeslied uit
het eerste bedrijf zingt, komt Nureddin tot zichzelf. De Kadi vereenigt de handen
der gelieven. Allen zingen den heilroep ‘Salamaleikum’ voor den Kalief.

[Córno]
Córno, hoorn (I). Corno inglese, Engelsche hoorn*.

[Couperin, François]
Couperin, François (10 Nov. 1668-12 Sept. 1733). Hij was de beroemdste uit een
familie van musici; daar zijn oom eveneens François heette, wordt hij meestal
bijgenaamd ‘le Grand’. Reeds in 1685 werd hij organist van de St. Gervais, in 1717
kwam hij aan het hof als clavecinist; beide functies behield hij tot zijn dood. Couperin
schreef in hoofdzaak klavierwerken; daarvan zijn het bekendst zijn Suiten*, die hij
Ordres noemde. Zijn klaviermethode ‘L'art de toucher le clavecin’ heeft, evenals
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zijn dansen, grooten invloed gehad op Bach. Men leert Couperin op zijn best kennen
uit het gramofoonalbum dat Wanda Landowska samenstelde en speelde (H.M.V. DB
4941/6).

[Courante]
Courante, oude Fransche dans, snel tempo en in 3/4 of 6/4 maat met veel 8e figuren;
de opmaat bestaat soms uit drie 8sten.

[Credo]
Credo, onderdeel van de Mis*.

[Crescéndo (kresj)]
Crescéndo (kresj), sterker wordend.

[Cymbaal]
Cymbaal, zie cimbalom.

[Cymbales]
Cymbales, bekkens (Fr.). De cymbales antiques, die Berlioz in het Scherzo Queen
Mab van zijn Roméo et Juliette en Debussy in zijn FaunPrélude voorschreven, zijn
zeer kleine bronzen bekkens, copieën van instrumenten uit het Pompejaansch museum
te Napels.

[Cymbals]
Cymbals, bekkens (E.).

[Cyclisch principe]
Cyclisch principe, het bewust thematisch verband leggen tusschen de verschillende
deelen van een symphonie of sonate. Zoo treedt in Beethoven's vijfde symphonie
het rhythme van het noodlotsmotief uit het eerste deel ook op in het Scherzo. César
Franck maakte veel gebruik van het cyclisch principe, o.a. in zijn symphonie en de
vioolsonate. Het mooiste voorbeeld van een cyclisch principe vindt men in de
thematische verwantschap tusschen het eerste en het tweede deel van Debussy's
strijkkwartet.

[Czardas (tsj)]
Czardas (tsj), een Hongaarsche dans, meestal bestaand uit een langzame, pathetische
inleiding en een wild hoofddeel in 2/4 of 4/4. Voordracht en speeltrant zijn van zeer
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Iliescu en zijn orkest (H.M.V. EG 1295).
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COMPONISTEN XII (Opear I)

Christoph Willibald Gluck(1714-1787)

Carl Maria von Weber (1786-1826)
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D.
[Da cápo]
Da cápo, van het begin af herhalen; meestal staat dan verderop het woord fine, of
een teeken (segno), waardoor men weet, tot hoever men moet herhalen.

[Debussy, Claude Achille]
Debussy, Claude Achille (22 Aug. 1862-26 Maart 1918). Het bosch en het kasteel
van St. Germain en Laye, zijn geboorteplaats, gaven de eerste indrukken aan den
componist van ‘Pelléaset Mélisande’. De eenvoudige familie Debussy deed weinig
aan muziek; het meest nog de vader, een opera-liefhebber, zooals er zoovelen zijn.
Aan Mevrouw Mautet, schoonmoeder van Paul Verlaine, is het te danken, dat Claude's
begaafdheid ontdekt werd; door haar invloed mocht hij in 1873 naar het Parijsche
Conservatorium, waar hij pianoles kreeg van Marmontel en harmonie van E. Durand.
Ook volgde hij korten tijd de lessen van César Franck, die hem echter niet aanstonden.
Toen in 1879 mevrouw von Meck (de Metch), de weldoenster van Tsjaikofski*, aan
Marmontel een jongen pianist vroeg voor haar huistrio, werd haar aandacht gevestigd
op Debussy. Zijn spel werd zoo gewaardeerd, dat hij dien zomer met de familie in
Rusland doorbracht. Hier leerde hij de volksmuziek kennen van Russen en Zigeuners.
Na zijn terugkeer studeerde hij compositie bij Ernest Guiraud, die hem den raad gaf
veel eenvoudiger te schrijven, wilde hij den ‘Prix de Rome*’ halen. Toch moest
Gounod, die hem een genie noemde, bij het examen in de bres springen voor zijn
cantate ‘L'enfant prodigue’, anders had hij den prijs niet gekregen (1884).
Merkwaardige reactie op dit succes:

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

246
‘Ik voelde, dat ik niet meer vrij was’. Zijn verblijf te Rome, resultaat van den prijs,
was voor hem een kwelling: hij kon niet tegen het klimaat, voelde niets voor de
antieke kunst en ergerde zich over de feesten, die hij moest bijwonen. Hier schreef
hij zijn orkest-stuk ‘Printemps’, waarover de jury te Parijs diep verontwaardigd was.
De secretaris van de Académie beweerde in zijn rapport: ‘Het was zeer te wenschen,
dat hij zich in acht nam voor dit vage impressionisme, dat een der gevaarlijkste
vijanden is van kunstwerken.’ Nog was zijn derde werk, ‘La demoiselle élue’ niet
voltooid, of Debussy vluchtte uit Rome, voordat de tijd om was. Daar de jury weigerde
‘Printemps’ te laten spelen, verzette Debussy van zijn kant zich tegen de uitvoering
van ‘La demoiselle élue’ en daarmee was de breuk tusschen hem en de leiders van
de Académie volkomen. In 1889 hoorde Debussy met zijn vriend Paul Dukas op de
‘Exposition Universelle de Paris’ Spaansche en Javaansche muziek, die buitengewoon
indruk op hem maakten; vier en twintig jaar later stelde hij deze nog in een artikel
boven de welsprekendheid van Wagner; in verschillende van zijn orkeststukken hoort
men een persoonlijk verwerkte echo van de Indonesische muziek. In hetzelfde jaar
leerde hij het klavieruittreksel van Moessorgski's ‘Boris Godoenof’ kennen, dat
Saint-Saëns uit Rusland meegebracht had. Door den Russischen tekst maakte het
werk eerst weinig indruk op hem. Drie jaar later bestudeerde hij deze opera met
Chausson en toen hij er in 1896 eenige lezingen over hoorde, was het
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contact eerst geheel gevonden. Hoe langzaam Debussy onder invloed van Moessorgski
kwam, zonder de Boris is de definitieve Pelléas niet te denken.
De jonge componist vond veel begrip in den kring van den dichter Stéphane
Mallarmé, waar hij de vooraanstaande kunstenaars van Parijs leerde kennen. Dit was
van grooten invloed op zijn litteraire ontwikkeling. Het direct resultaat van dezen
omgang was, dat hij zich tot een orkestwerk liet inspireeren door het herdersgedicht
van Mallarmé: ‘L'aprèsmidi d'un faune’ (1892). Het was zuiver toeval, dat hij in
hetzelfde jaar het tooneelstuk ‘Pelléas et Mélisande’ van Maeterlinck in handen
kreeg; hij las het achter elkaar op een avond uit en besloot dadelijk het op muziek te
zetten, waarover hij tien jaar heeft gedaan (1892-1902). Onderwijl werkte hij aan
andere stukken: het strijkkwartet (1893), de Trois Nocturnes voor orkest (1898),
liederen en pianostukken. Bij de première werd de Pelléas belachelijk gevonden,
doch na enkele opvoeringen zwenkte het publiek en was Debussy een beroemd man.
Zonder den financieelen steun van zijn vriend, den componist Ernest Chausson, en
van zijn eersten uitgever, Hartman, zou Debussy de Pelléas niet hebben kunnen
voltooien.
In 1899 trouwde Debussy met Rosalie (Lily) Texier, een eenvoudig volksmeisje,
die hem in deze moeilijke jaren voorbeeldig ter zijde stond, Het was voor haar een
onoverkomelijke slag, dat Debussy wenschte te scheiden (1904), om te kunnen
trouwen met hun vriendin mevrouw Emma Bardac-Moyse. Door zijn tweede huwelijk
verkeerde Debussy in mondaine kringen, doch dit verloste hem niet van zijn
voortdurende
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financieele zorgen.
In 1901 werd Debussy muziekrecensent van de Revue Blanche. Later schreef hij
ook in andere bladen. Daaraan danken wij een reeks geestige, rake oordeelen, waarvan
een bloemlezing na den dood van Debussy gebundeld is als ‘Monsieur Croche
Antidilettante’. Beethoven en Wagner kwamen er slecht af. Boven allen stelde
Debussy Bach, ‘qui contient toute la musique’ en Mozart. Zijn sympathie voor
Massenet, (‘die enkel muziek maakt, opdat zij behage’) bevreemdt minder, omdat
hij diens invloed onderging, dan zijn lateren afkeer van Wagner (‘L'Art-Religion....
en devenant une sorte de Religion-Luxe’), aan wien hij als componist nog veel meer
dankte; de brief-scène uit Pelléas (12) citeert onbedoeld Parsifal. Wagner's laatste
drama, dat Debussy in 1889 te Bayreuth hoorde, had om het voorspel van het derde
bedrijf en de ‘Charfreitagszauber’ zijn bewondering (‘Dernier effort d'un génie devant
lequel il faut s'incliner’), al spotte hij over Kundry als een ‘vieille rose d'enfer’ en
was volgens hem Amfortas een ‘triste chevalier du Graal qui se plaint comme une
modiste’.
Sedert 1908 dirigeerde hij enkele keeren zijn eigen werken, o.a. te Londen,
Amsterdam en in Rusland. Het uitbreken van den wereldoo log maakte op Debussy
zulk een indruk, dat hij maanden lang niet kon werken; bovendien was zijn gezondheid
reeds geruimen tijd slecht. Door zijn groote geestkracht wist hij zich weer tot
componeeren te dwingen en zoo ontstonden meesterwerken als de Etudes voor piano
en de drie sonaten (zie kamermuziek). Tijdens het bombardement van Parijs voelde
hij zich zoo zwak, dat hij
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niet meer naar de kelder van zijn huis kon vluchten. Hij stierf tijdens het laatste
Duitsche offensief; de omstandigheden dwongen tot een eenvoudige begrafenis op
het kerkhof van Passy.

Debussy's werken
KAMERMUZIEK. Debussy's eerste werk in dit genre was dadelijk een meesterworp:
het strijkkwartet opus 10, dat tegen zijn bedoeling het eenige is gebleven (1893).
Debussy bouwde hierin voort op César Franck, zooals uit de toepassing van het
cyclisch principe* en uit thematiek en sfeer van het Andantino blijkt. I Animé et très
décidé zet de eerste viool de thans nog zeer oorspronkelijke hoofdgedachte in, die
een oude kerktoonsoort gebruikt (as in g: phrygisch). Een tweede thema treedt op
bij Un peu retenu; dit heeft echter in den vrij behandelden sonate-vorm weinig in te
brengen. II. Het Assez vif et bien rythmé is een zuiver Scherzo. Na enkele pizzicati
van eerste viool en cello geeft de altviool een rhythmische variant van het eerste
thema uit I, die als een Perpetuum mobile het deel beheerscht en rijk omspeeld wordt
door zeer oorspronkelijke contrapunten. Als Trio een lyrische melodie, die tot onze
verrassing blijkt te zijn het begin van het eerste thema uit I, echter in gewoon mineur
en in de vergrooting*. Bij de herhaling van het eerste onderdeel een nieuwe,
belangrijke tegenmelodie in de cello en verschillende andere vondsten. III. Andantino
doucement expressif. Het begin ervan, waarbij alle instrumenten de sordine gebruiken,
staat duidelijk in den ban van César Franck. Bij Un peu plus vite geeft de altviool
een mijmerend recitatief, dat de inleiding blijkt te zijn van een
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lyrischer melodie (en dehors): de hoofdgedachte van het middendeel, zonder sordines.
IV. De finale Très modéré valt helaas af bij de vorige deelen; de thematische
toespelingen op I en II zijn architectonisch zwak verwerkt (Col. D 15085/8).
Afgezien van zijn pianowerken heeft Debussy zich na zijn kwartet twee en twintig
jaar lang niet met kamermuziek bezig gehouden: eerst in 1915 begon hij aan een
reeks ‘Six sonates pour divers instruments’, waarvan er slechts drie geschreven zijn.
Op de titelbladen noemde Debussy zich trotsch (het was in de oorlogsjaren) ‘Musicien
Français’: zonder archaiseeren heeft hij hierin den geest van zijn groote voorgangers
Couperin en Rameau gevolgd. De cello-sonate opende den cyclus. I. In den Prologue
neemt de piano een recitatief voor haar rekening, dat de vorstelijkheid heeft van
Lully's muziek. De hoofdgedachte van het korte stuk is een klagende melodie in de
cello (poco animando). II. Als middendeel een fantastische Sérénade in den trant van
‘Général Lavine’ uit de Préludes (II), rijk aan nieuwe, ongehoorde effecten. III. De
finale combineert de vorstelijkheid van den proloog (thematische toespelingen hierop)
met een Scherzo-sfeer, die aan een episode uit het orkestwerk ‘Fêtes’ herinnert (Col.
LFX 85/86). Van het drietal is het belangrijkst de sonate voor fluit, alt en harp, de
tweede van de reeks. Reeds de bezetting was een vondst: het coloriet ervan is,
vergeleken met het romantische klaviertrio, sterk geïnverteerd. Inplaats van de lyrische
viool de blanke fluit (vooral het lage register ervan), geen zwoele cello doch de
kuische alt en de in de negentiende eeuw erfelijk belaste piano vervangen door de
intieme, achttiende eeuwsche harp.
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I. In een opstel over Beethoven, later opgenomen in ‘Monsieur Croche Antidilettante’,
had Debussy bijna onbetamelijke grapjes gemaakt over de zesde symphonie; nu
kwam hij zelf met een Pastorale, en hoe! Wie lieve vogeltjes en idyllische beekjes
verwacht, wordt teleurgesteld, doch wie openstaat voor ‘Een nieuwe lente en een
nieuw geluid’ komt onder de onvergetelijke bekoring van dit elegisch arcadisch
mozaïekwerk met zijn Oostersche melismen. Het alternatief, voorbereid door een
ingehouden energiek Animando, is van intieme blijdschap: Vif et joyeux. II. Bij de
Interlude is voorgeschreven: Tempo di Minuetto. De korte, syncopische melodie
ervan, die beurtelings in de verschillende instrumenten komt, heeft niet het uiterlijk,
wel echter de sfeer van dezen gratieusen dans. Het alternatief (graziosamente) geeft
een even sterker deining. In de herhaling van het Menuet een verstild extatische
episode, die haar kort hoogtepunt vindt in een unisono van fluit en alt; hier hoort
men de harp, zooals de mythe zich het speeltuig van Aeolus gedroomd moet hebben.
III Final. Gonzend als een zomersche dag trilt een leege kwint van de harp; plotseling
pijpt de fluit als een hooge leeuwerik in den morgenstond, een fabeldier, los van de
natuur en ver daarboven verheven. De altviool sluit hierop direct aan met een verfijnd
overmoedige melodie, die uitloopt op een nabootsing van het fluitmotief: een arcadisch
Utopia wordt voor korten tijd werkelijkheid. In het middendeel (Un poco più mosso)
een liefelijk landelijk concert waarin men een echo van Strawinski's Petroesjka kan
hooren.Tegen het eind van de finale een korte herinnering aan het eerste deel,
weggevaagd door het leeuwerikmotief, dat het stuk
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afsluit. De blijdschap en de stuwing van deze finale, geschreven door een ziek
kunstenaar, zijn ongekend en ongehoord. Voor velen is deze sonate het mooiste werk
van Debussy (Odeon 165243/5).
De vioolsonate is het laatste werk van Debussy. I Ook hier een vorstelijk begin,
ditmaal echter voor het strijkinstrument en geresigneerd. Nog is echter de kracht niet
gebroken: ‘En serrant’ komt door herhaling van een motief een stuwing, die
raadselachtig af lijkt te vloeien (fis van de viool bij dolce vibrato te beschouwen als
verhoogde noot van het door de piano later gespeelde as, bes, c, d, fis). Verderop
zelfs een Appassionato, dat weer verebt. Het alternatief laat viool en piano in
verschillende maatsoorten tegelijk spelen (polymetriek); rhythme en kleur zijn hier
zoo vaag, dat men amper van melodie kan spreken. II Het Intermède is een fantastische
serenade: toonherhalingen als van een mandoline overheerschen er, afgewisseld door
capriolen als uit de ‘Danse de Puck’ (Préludes voor piano). III De finale geeft in het
begin een citaat uit het eerste deel, merkwaardige inleiding tot het uitermate speelsche
dansthema in 9/16. Het langzame, sleepende alternatief (Le double plus lent) heeft
iets grotesk weemoedigs; bij ‘expressif et soutenu’ wordt het speelsche dansthema
geparodieerd.Dit hervindt aan het slot zijn opgewektheid; naar Debussy's
gevoelsgamma gerekend is het einde zelfs uitgelaten. (H.M.V. DB 1322/3).
KLA VIERMUZIEK. De jonge Debussy kon zich aanvankelijk niet los maken van
de beminnelijke tyrannie, die een Grieg en een Schumann over hem hadden; de vaak
gespeelde Deux Arabesques (1888) en de Ballade
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(1890) zijn er o.a. getuigen van. Met de Suite bergamasque (bezocht Debussy tijdens
zijn verblijf in Italië Bergamasca?) brak (1890) de nieuwe klank door; vooral het
‘Clair de lune’ eruit moet toen een verrassing zijn geweest. De ‘Passepied’ staat
geheel los van dezen traditioneelen dans en is veeleer een gemoderniseerde
‘Passamezzo’. Met den bundel Pour le Piano (1901) raakte Debussy willens en
wetens in den ban van zijn vroede voorvaderen, de toen nog zoo verwaarloosde
Fransche clavecinisten*, echter meer naar den geest dan naar den vleeze; zelfs de
‘Sarabande’ eruit is slechts schijnbaar archaïseerend.
Het jaar daarop kwam echter in de pianomuziek de groote wending. Langen tijd
liet Debussy zich inspireeren door visueele indrukken, zooals uit de meeste titels van
de volgende werken blijkt: ‘Estampes’ (Prenten) en ‘Images’ (Afbeeldingen). Toch
heeft Debussy zich meestal behoed voor programmatiek: in den regel kon hij zijn
optische indrukken volkomen transformeeren tot muziek, dank zij zijn levendige en
oorspronkelijke verbeelding. Estampes (1903) vereenigt: ‘Pagodes’, waarin Debussy
het geestelijk geheim van de gamelan vertaald heeft voor Westersche ooren, ‘Soirée
dans Grenade’, een vrije Habanera, en ‘Jardins sous la pluie’, waarin het getikke!
van den regen, het doorbreken van de zon en vogelgetjilp volkomen gestyleerd zijn.
Uit den eersten bundel Images (1905) is het belangrijkst ‘Reflets dans l'eau’,
wonderlijk verstild stemmingsstuk, waartoe Debussy geïnspireerd werd door een
vijver met zich daarin weerspiegelende boomen en planten. Uit den tweeden bundel
‘Images’ (1907) treffen ‘Cloches à traversles feuilles’
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en ‘Et la lune descend sur le temple qui fut’ door hun gamelan-klank; ‘Poissons d'or’
is geïnspireerd op een Japansche goudlak.
De geestige bundel Children's Corner (1908) schreef Debussy voor zijn dochtertje:
‘A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va
suivre.’ I ‘Doctor Gradus ad Parnassum’ geeft een fijn komischen, paedagogischen
wenk, dat de jonge pianist door een etude van Clementi thuis kan raken op den berg
der Muzen. II ‘Jimbo's Lullaby’ is een slaapliedje voor den knikkebollenden olifant.
III ‘Serenade of (for) the Doll’ spot fijntjes met gitaar-hulde. IV ‘The snow is dancing’
geeft een intiem pendant van ‘Jardins sous la pluie’; bij ‘doux et triste’ speelde
Puccini's ‘Butterfly’ Debussy door het hoofd. V ‘The little Shepherd’ verhaalt van
een blij Arcadië. VI ‘Golliwogg's cake walk’ laat een negerpop den Amerikaanschen
koekdans doen, nu eens droog komiek met echte syncopen, dan weer ‘avec une
grande émotion’: een prophetie, wat onze Europeesche muziek van de Amerikaansche
negers zou kunnen leeren, die nog niet nader vervuld werd (H.M.V. DB 1248/9).
Préludes. Uit de twee bundels (1910 en 1913) zijn de meeste stukken geïnspireerd
door optische indrukken, zooals uit de titels blijkt, al heeft Debussy met
struisvogelpolitiek de opschriften vermeden.... door er onderschriften van te maken.
Toch zijn al deze stukken in de regionen van den klank geboren en getogen: het
visueele diende slechts als katalisator, had niet de beteekenis van de kern voor een
kunstparel. I 1 ‘Danseuses de Delphes’, waartoe Debussy kwam na het zien van
Grieksche torso's in het Louvre. I 2 ‘Voiles’,

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

255
het stemmingsbeeld van een stillen avond aan zee met blanke zeilen van langzame
barken; in dit stuk is consequent de heele-toon-ladder gebruikt. I 3 ‘Le vent dans la
plaine’, een lichte zephyr, soms speelsch uitschietend, en dansende nymphen. I 4
‘Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir’ (naar een versregel van Baudelaire)
geeft de intieme weelde van een zomeravond. I 5 ‘Les collines d'Anacapri’; mogen
wij uit het gefantaseerde ‘chanson populaire’ opmaken, dat Debussy hier een
volksfeest op het eiland Capri bedoelde? I 6 ‘Des pas sur la neige’, een weemoedige
winterstemming, waarin Debussy een verre nazaat blijkt van Berlioz. I 7 ‘Ce qu'a
vu le vent d'Ouest’, een bewogen natuurtafereel, waarin voor Debussy een wel zeer
persoonlijke passie doorbreekt. I 8 ‘La fille aux cheveux de lin’; droomde zich
Debussy het meisje met de vlassen haren uit het Schotsche liedje van Leconte de
Lisle in Arcadië, al heeft het muzikaal Noorsch bloed (Grieg)? I 9 ‘La sérénade
interrompue’ bedrijft fijnen spot met minzieke Spaansche gitaarspelers. I 10 ‘La
cathédrale engloutie’, nevelig vizioen van wat een oude Bretonsche legende verhaalt:
bij zeer laag water komen de fundamenten van de door de zee verzwolgen kathedraal
van Ys droog en hoort men flarden van klokgelui en priestergezang; Debussy maakte
hier gebruik van een soort primitieve Middeleeuwsche meerstemmigheid (parallel
organum). I 11 ‘La danse de Puck’, muzikaal portret van den plagenden kabouter uit
Shakespeare's ‘Midsummernightsdream’(II 1). I 12 ‘Minstrels’, geestige krabbel van
clowneske negermuzikanten, die Debussy in een Music-hallhoorde (H.M. V. DA
1240/4).
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II 1 ‘Brouillards’, nevels van wonderlijke klanken, zonder de beklemming of de
melancholie van dit natuurverschijnsel. II 2 ‘Feuilles mortes’, het stille, langzame
gewentel van gevallen bladeren, weemoedig herfst-tafereel. II 3 ‘La Puerta del Vino’,
het druk gedoe van een Spaansche haven, waartoe Debussy geïnspireerd werd door
een ansichtkaart (de haven van Granada), die Manuel de Falla hem zond; een
fantastische Habanera draagt bij tot de locale sfeer. II 4 ‘Les fées sont d'exquises
danseuses’, een droom van elfengedans, waarom men Debussy vergeeft, dat hij
Mendelssohn uitmaakte voor: ‘Ce notaire’. II 5 ‘Bruyères’, een vredige heide met
een schalmei blazenden herder. II 6 ‘Général Lavine eccentric’, geestige herinnering
aan den aldus zich noemenden clown, dien Debussy eens in de ‘Follies Marigny’
zag. II 7 ‘La terrasse des audiences du clair de lune’, een Oostersch visioen waartoe
Debussy kwam na het lezen van het hoofdstuk ‘Terrasses pour tenir conseil au clair
de lune’ uit ‘L'Inde sans les Anglais’ van Pierre Loti; aan het begin de eerste noten
van het populaire liedje ‘Au clair de la lune’ II 8 ‘Ondine’ een vrouwelijke watergeest
speelt schalks met golfjes. II 9 ‘Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C., spotprent
op den held uit Dickens' roman; na den komischen inzet van het Engelsche volkslied
‘God save the King’ schalt de posthoorn en de reiskoets begint over de wegen te
hobbelen; aan het slot fluit Debussy den oubolligen Brit goedmoedig uit. II 10
‘Canope’ antieke rouwzang, dien Debussy den naam gaf van een Egyptischen grafurn.
II 11 ‘Les tierces alternées’, een etude voor het overzetten van de handen. II 12 ‘Feux
d'artifice’, een even brillant als poëtisch vuur-
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werk van klank, dat men om de toespeling op de ‘Marseillaise’ op den 14den Juli
mag dateeren.
In het tweede jaar van den wereldoorlog vroeg de uitgever Durand aan Debussy,
mee te willen werken aan een nieuwe uitgave van de ‘classieke’ meesters, die de
vreemde edities moest vervangen. Teekenend de keuze van Debussy: Chopin, dien
hij reeds sedert zijn studietijd zoo vereerde. Wat op de wetenschappelijke waarde
van deze uitgave aan te merken is, de hernieuwde studie van Chopin inspireerde
Debussy tot zijn geniaalste pianowerk: de Douze Etudes, die hij aan den grooten
Pool opdroeg. Evenals Chopin bouwde ook Debussy op elk speeltechnisch gegeven
een werkje van groote muzikale waarde; hij schiep daarmee, los van elke litteraire
of visueele inspiratie, zijn artistiek testament, dat nog steeds aan te weinigen bekend
is, al namen verschillenden der jongeren het danig ter harte.
Van de werken voor één piano vierhandig noemen wij Petite Suite (1889), die nog
den invloed der Duitsche Romantiek (Brahms) vertoont. De deelen zijn: ‘En Bateau’,
(een Barcarola*), ‘Cortège’ (een persoonlijke verwerking van den marsch), ‘Menuet’,
en ‘Ballet’, een afwisseling van een levendige 2/4 maat met een Wals (in 3/8!). Voorts
de Six. épigraphes antiques (1914), van stijl verwant aan de ‘Préludes’. I ‘Pour
évoquer Pan’. II ‘Pour un tombeau sans nom’. III ‘Pour que la nuit soit propice’. IV
‘Pour la danseuse aux crotales’; de oude Grieksche krotalon was een soort castagnet*
van hout of brons. V ‘Pour l'Egyptienne’. VI ‘Pour remercier la pluie au matin’. Voor
twee piano's is En blanc et noir (1915). De merkwaardige
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opschriften en de voor Debussy ongewone verbetenheid en droefenis van deze muziek
wijzen op een bij dezen componist zeldzame persoonlijke getuigenis onder invloed
van den oorlog. I ‘Qui reste à sa place Et ne danse pas De quelque disgrâce Fait l'aveu
tout bas’ (uit het libretto van ‘Roméo et Juliette’ door Barbier en Carré, opera van
Gounod). II ‘Au Lieutenant Jacques Charlot, tue à l'ennemi en 1915, le 3 Mars’:
‘Prince, porté soit des serfs Eolus En la forest ou domine Glaucus. Ou privé soit de
paix et d'espérance Car digne n'est de posséder vertus Qui mal vouldroit au royaume
de France’ (François Villon: ‘Ballade contre les ennemis de la France’). III ‘Yver [=
hivers], vous n'este qu'un vilain’ (Charles d'Orléans); ‘A mon ami Igor Strawinsky’.
ORKESTWERKEN. Prélude à l'après-midid'un faune. Het herdersdicht
‘L'après-midi d'un faune’ van Stéphane Mallarmé geeft een stemmingsbeeld van een
Faun, die zich op een helling van de Etna loom koestert in de zon. Deze staat van
zalige loomheid legde Debussy vast in zijn Prélude. De componist verklaarde: ‘De
muziek van deze Prélude is een zeer vrije illustratie van Mallarmé's mooi gedicht.
Zij wil er geenszins een samenvatting van geven. Het zijn veeleer de opeenvolgende
omgevingen, waarin zich de wenschen en de droomen van den Faun in de hitte van
den namiddag bewegen. Dan, moe van de jacht op angstige Nymphen en Najaden,
geeft hij zich over aan een bedwelmende slaap, vol eindelijk verwerkelijkte droomen,
waarin hij de geheele natuur volkomen bezit.’
Loom blaast een verre fluit een mijmerende wijs; zoo laat alleen een Oosterling
zijn melodieën wiegelen
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om twee steunpunten. De harp golft enkele glissandi, afgewisseld door trage signalen
van de hoorns. Weer de medidatie van de fluit, nu boven het gegons van de zacht
tremoleerende strijkers; de andere houtblazers mengen zich lyrischer in het landelijk
concert, waarin de fluit den hoofdtoon blijft voeren, tot de hobo een levendiger liedje
aanheft, dat de violen als aandringende minnaars overnemen. Het zeldzaam effect
van een stijgende melodie, gecombineerd met een diminuendo, bereidt den overgang
voor naar het middendeel in Des. Hier is Debussy melodisch een nazaat van Massenet;
na enkele maten (studiepart. pag. 17) hoort men deze lyriek gecombineerd met
gamelan-effecten. Even dreigen Hérodiade-triolen het hoogtepunt pathetisch te
maken; de stuwing neemt echter bijtijds af en de soloviool lijkt het middendeel te
beëindigen, temeer omdat de fluit het begin van de Prélude vertraagd inzet. Een
languissant grotesk hobomotief stoeit als een Satyr met Nymphen-gedartel van de
houtblazers en de strijkers; weer de vertraagde inzet, weer de Satyr en de Nymphen
en eerst wanneer de cymbales antiques hun fijnen klank laten hooren komt de loome
middagstemming van den aanvang voor goed terug, die zich als in verre verschieten
verliest (Odeon 123689).
Trois Nocturnes. Van dit drietal orkeststukken is het middelste, ‘Fêtes’, het
belangrijkst. De eerste Nocturne, Nuages, bedoelt een bewegelijke rust als van
verschuivende wolken: een modern ‘Feldeinsamkeit’. De eerste maten voor klarinetten
en fagotten leggen reeds de hpofdstemming vast: telkens weer trekken deze
wiegelende accoorden als onder andere aspecten voorbij.
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Een kort motief van de Engelsche hoorn, met zijn vlugge begintriool, accentueert
het tijdelooze. Hier(studiepart. pag. 12 e.v.) vindt men het sterkste bewijs uit zijn
oeuvre, hoe Debussy geluisterd heeft naar de (West-) Javaansche muziek (slot eerste
kant Odeon 123642). Het sneller middendeel verstoort niet de sfeer door het ijle
coloriet van fluit en harp, die melodisch samengaan.
Bij de tweede Nocturne, Fêtes, is niet het onderwerp, maar de wijze waarop dit
behandeld werd hoogst oorspronkelijk. Hoe ingehouden meerendeels en toch, hoe
suggestief is deze feestelijkheid. Bovendien heeft dit stuk een doorloopende vaart,
als men zelden bij Debussy aantreft, zelfs niet in het eraan verwante laatste deel van
‘Ibéria’. De violen zetten een fantastischen Spaanschen dans in en dra klinkt een
Grieksche blijdschap uit de antieke (dorische) melodie van Engelsche hoorn en
klarinetten, later overgenomen door fluiten en hobo's. Een korte, krachtige fanfare
van trompetten en bazuinen sluit den eersten rondedans af. Het fantastisch spel gaat,
na een glissando van de harpen, verder in een ijle werveling van klank (15/8!) in
beurtzang met de dorische melodie, die zich enkele keeren maskeert. De dans wordt
lyrischer bij een unisono van fluiten, hobo's en klarinetten (studiepart. No. 5), dat de
strijkers overnemen; met het Spaansche rhythme eindigt het eerste deel onverwacht.
Het alternatief (studiepart. no. 10) begint als een langzame, getokkelde marsch (waarin
men invloed van de Javaansche muziek herkent), waartegen later de gesordineerde
trompetten een fanfare blazen, die nader en nader komt. Wanneer de feeststoet ons
voorbij trekt (koperfanfaren zonder sordines) klinkt tegelijker-
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tijd de dorische melodie, nu in de strijkers. Na enkele marschmaten van het volle
koper zwijgt de muziek van den optocht. De vrije herhaling van het eerste deel loopt
uit op een vaderlijke vermaning van de hobo, dat het feest teneinde gaat; enkele
feestgangers maken nog wat napret, het Spaansche rhythme stokt en de rust keert
weer (Odeon 123643). De derde Nocturne, Sirènes, wordt, niet alleen om het
medewerkend vrouwenkoor, zelden uitgevoerd.
Ibéria (1908). Debussy is nooit in Spanje geweest, afgezien van een kort bezoek
aan het grensplaatsje St. Sebastiaan, waar hij een stierengevecht meemaakte. Voor
het overige kende hij het Iberische schiereiland slechts door afbeeldingen en
beschrijvingen. Wel had hij te Parijs Spaansche folklore gehoord (zie levensloop);
hij versmaadde echter door citaten of imitaties van volksliederen de locale sfeer op
te roepen, een trant waardoor b.v. een Spaansche meester als Albéniz in de
werkelijkheid bleef steken. Toch is het Debussy gelukt in ‘Ibéria’ de sfeer van Spanje
vast te leggen. Manuel de Falla heeft dat onomwonden getuigd: ‘De echo's uit de
dorpen schijnen in een soort van “Sevillana” - het kernthema van het werk - aan te
drijven in een klare atmosfeer van tintelend licht: de bedwelmende betoovering der
Andalusische nachten, de vreugde van een feestend volk dat voorbijtrekt, dansend
op de blijde accoorden van gitaren en luiten...., dat alles warrelt door de lucht, komt
naderbij, verwijdert zich weer en onze verbeelding, onophoudelijk gespannen, blijft
in den ban van deze sterke muziek, die zoo uitermate gevoelig en rijk genuanceerd
is’. Twintig jaar voor de film tot de bewegelijke camera kwam,
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vond Debussy de mogelijkheden van een rondsluipend oor. Twintig jaar voor de
typografie de fotomontage bracht, schonk Debussy de muziek reeds phonomontage.
In één slag verbond hij in ‘Ibéria’ de lenigheid van het muzikaal snapshot met de
klassieke rust van aloude vormbeheersching. Hij liet het aan anderen over Baedeker
op muziek te zetten, met zooveel minuten serenade, processie, volksrumoer en andere
eigendommelijkheden van den lande. Zijn ‘Ibéria’ geeft tallooze impressies van dit
wonderlijk schilderachtig land, indrukken opgeroepen door een verbeelding, die de
waarneming verachter zich laat, geordend door de kunstenaar tot een bouwsel van
volkomen evenwieht. Het triptiek voert ons ‘Door de straten en langs de wegen’, zet
‘De geuren van den nacht’ om in klank, vangt enkele van zijn karakteristieke geluiden
op en laat een ‘Morgen van een feestdag’ in prille vreugde ontwaken. ‘Ibéria’ is geen
starre documentaire van het geluid, doch een schijnbaar grillig spel van fantastische
voorstellingen die wij nog lang nadroomen. Geheel een ras, geheel een verleden,
geheel een cultuur zijn hier verweven tot een uitermate persoonlijke schoonheid
(H.M.V. DB 4974/6).
La Mer (1905). Deze ‘Trois esquisses symphoniques’ hebben niets schetsmatigs:
nooit bereikte Debussy in zijn gedetailleerden stijl zulk een eenheid, zulk een
meesterlijke beheersching der stuwingen en verebbingen, als hier. I ‘De l'aube à midi
sur la mer’. Wonderlijk, hoe Debussy de zuiver muzikale overeenkomstigheden voor
zijn gegeven schiep: de korte golfslag der secunden, de rustige onregelmatigheden
van het loome Triton-signaal met zijn triolen en syncopen (part. no. 1),
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het wiegelend hoofdthema van dit deel (part. no. 3) en de verre hymne tegen het slot
(part. no. 14). II ‘Jeux de vagues’. Een ijl tusschenspel, met soepele, vluchtige en in
elkander verglijdende arabesken, die slechts een enkele maal uitgroeien, gelijk de
melodie van den Engelschen hoorn (part. no. 22). Het verdicht zich geleidelijk, waar
de motieven zich omstrengelen boven een lang aangehouden orgelpunt (part. no.
33/38) tot een overstelpenden klank, die snel vervluchtigt. III. ‘Dialogue du vent et
de la mer’. Een stormachtig tweegesprek tusschen de elementen, met geladen
verstillingen en grootsche luwten. Het eigen hoofdthema van dit deel (part. no. 46)
is onrustig in zijn weifeling tusschen kleine en groote secunde, en door de versnelling
en vertraging van zijn vaart. Naar den aard van dit sluitstuk zijn melodische
bouwsteenen uit het eerste deel gewijzigd. De verre hymne is hier breeder (in de
vergrooting *) en zwelt aan. En het Triton-signaal wordt jachtig in de trompet (part.
no. 44), onheilspellend waar de fagotten het laag blazen (part. no. 49) en besluit
triomphantelijk het werk in de cornetten (H.M.V. DB 4874/6).
PELLÉAS ET MÉLISANDE. Dit lyrisch drama put zijn muziek meerendeels uit
de regionen van het bijna zwijgen: ‘Een muziek voor blinden’, zooals Jean Cocteau
eischte, waarin het om de allerfijnste nuances gaat. Slechts een enkele keer heeft
deze rustige beek van klanken stroomversnellingen (II 1, III 1, III 4, IV 2). Geen
aria's en ensembles, zelfs geen ‘unendliche Melodie’, doch een verfijnde
mozaiek-trant, die den tekst van Maeterlinck (door Debussy hier en daar iets
veranderd) slechts relief geeft. Léon Vallas noemde het wezen
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van het orkest van Pelléas: ‘Discrétion’; dit geldt ook voor het werk. Een korte prelude
spint de stilte van een verlaten bosch. I 1. Bij een bron treurt de jonge Mélisande.
Golaud, kleinzoon van koning Arkel van Allemonde, vindt de jonge vrouw daar,
nadat hij een aangeschoten wild zwijn uren lang achtervolgde. Hij vraagt haar, waarom
zij weent, doch toonloos smeekt zij ‘Raak mij niet aan’. Zijn zachte drang ontlokt
haar slechts weinig over zich zelf: zij vluchtte en wierp haar kroon in de bron. Nu
verzet zij zich er tegen, dat Golaud deze voor haar grijpt. Hij wil haar naar zijn kasteel
voeren, bekent verdwaald te zijn en tezamen zoeken zij den weg. I 2. In een zaal van
haar kasteel leest Geneviève, moeder van Pelléas en Golaud, een brief voor aan haar
blinden vader, koning Arkel. Golaud bericht daarin aan Pelléas, hoe hij Mélisande
in het bosch vond, dat hij haar huwde, maar nog steeds niet weet wie zij is. En hoe
hij haar schuwheid eerbiedigde, die hij wijt aan een hevigen schok. Golaud is
bevreesd, dat Arkel Mélisande niet zal ontvangen als zijn eigen dochter. Hij verzoekt
Pelléas hun terugkomst voor te bereiden en den derden dag na het ontvangen van
den brief een lamp te ontsteken in den toren, die uitziet op zee, wanneer Arkel het
huwelijk wil erkennen. De koning herinnert zich de gehoorzaamheid waarmee Golaud
jaren her om politieke redenen op zijn verzoek trouwde met prinses Ursule. En
Geneviève herdenkt met eerbied, dat Golaud na den dood van Ursule slechts voor
zijn zoontje Yniold leefde. Wanneer Pelléas binnentreedt, verzoekt Arkel hem dien
avond de lamp in den toren te ontsteken. I 3. Mélisande is bevreesd voor de donkere
bosschen rondom
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het kasteel; Geneviève troost haar, dat ook zij vroeger beangst was voor dit sombere
oord. Zij hooren voetstappen: het is Pelléas, die zijn onrust toeschrijft aan den
dreigenden storm. Uit de haven klinken stemmen van zeelieden; het schip, dat
Mélisande hier bracht, trekt in de verte voorbij. Geneviève wil nog even den kleinen
Yniold zien en verzoekt Pelléas Mélisande naar het kasteel te begeleiden. Korten
tijd turen zij nog over de duistere zee; als zij weg gaan zegt hij den volgenden dag
te vertrekken. II 1. Bij een fontein in het park vraagt Pelléas, of Mélisande deze stille
plek kent, waar hij de middaghitte steeds ontvlucht; men noemt deze bron ‘De fontein
der blinden’, daar zij eertijds menigeen het gezicht terug gaf. Doch sedert koning
Arkel bijkans blind werd, verloor zij haar wonderkracht. Mélisande spiedt vergeefs
naar den bodem van het stille water, Pelléas is beangst, dat zij erin zal glijden en wil
haar hand vatten, doch Mélisande verzet zich daartegen. Pelléas vraagt haar, of
Golaud haar bij een bron vond, wat hij tegen haar sprak, waarom zij hem niet toestond
haar te omhelzen; doch Mélisande leidt haar gezel af: ‘Ik zag iets diep in het water’.
Zij speelt achteloos met den ring, dien Golaud haar schonk, haar handen beven en
het symbool van haar huwelijk valt in de bron. Een klok slaat twaalf. Mélisande
vraagt, wat zij hierover aan Golaud moet zeggen en Pelléas antwoordt: ‘De waarheid’.
II 2. In een zaal van het kasteel zit Mélisande aan de sponde van den gewonden
Golaud. Deze was van zijn paard gestort, toen het dier schrok van een klok, die twaalf
uur sloeg; het had toen geleken of zijn hart brak. Mélisande verzorgt hem toegewijd;
zij wil den geheelen
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nacht bij hem waken. Plotseling weent zij; Golaud vraagt, wat haar deert. Zij biecht
dat zij zich hier ziek en ongelukkig voelt. Golaud vorscht verder: deed iemand haar
kwaad, was het de koning, zijn moeder, Pelléas, en Mélisande ontkent heftig: ‘Neen,
niet Pelléas, niemand.’ Zij smeekt Golaud, met haar het kasteel te verlaten. Troostend
vat Golaud de handen van Mélisande en ziet dan, dat zij haar ring mist. Hij vraagt
haar hierover en Mélisande misleidt hem: ‘Ik liet den ring vallen in de grot bij de
zee, toen ik schelpen zocht voor den kleinen Yniold’. Golaud eischt, dat Mélisande
dadelijk den ring gaat zoeken, hoewel het nacht is, en beveelt, dat Pelléas haar zal
begeleiden. II 3. Pelléas en Mélisande naderen de duistere grot. Zij namen geen toorts
mee en moeten nu wachten op het licht van de maan. Pelléas waarschuwt, dat
Mélisande door Golaud ondervraagd zal worden over de plaats, waar zij den ring
verloor. Wanneer het maanlicht in de grot schijnt, zien zij drie oude, arme lieden, in
witte gewaden, slapende. Pelléas wil hen niet storen en zegt den volgenden dag terug
te komen. III 1. Aan het venster van een torenkamer kamt Mélisande haar haren,
terwijl zij een lied zingt. Aan den voet van den toren verschijnt Pelléas om van haar
afscheid te nemen. Doch Mélisande wil hem niet haar hand reiken, indien hij vertrekt;
daardoor dwingt zij hem, de reis uit te stellen. Mélisande buigt zich uit het venster
en haar haren omhullen Pelléas, die ze kust en om de takken van een wilg wikkelt.
Zoo worden zij verrast door Golaud, die hen berispt om hun kinderspel. III 2. Golaud
leidt Pelléas door de gewelven onder het kasteel en vraagt zijn broer ‘Speur je den
geur van den dood?’
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Pelléas loopt gevaar op de gladde steenen uit te glijden; Golaud moet hem steunen.
Angstig staan zij bij een diepe put. Het licht van een lantaarn danst over de ruwe
wanden. Beklemd gaan zij heen. III 3. Op het terras voor de gewelven wijkt hun
angst voor den frisschen zeewind en den geur der rozen. Zij zien aan een venster
Geneviève en Mélisande; dit geeft Golaud gelegenheid als terloops tegen Pelléas te
zeggen, dat deze Mélisande zooveel mogelijk moet mijden. III 4. Op een bank voor
het kasteel, onder het venster van Mélisande, tracht Golaud den kleinen Yniold uit
te hooren. Waarover spreken Pelléas en Mélisande, wanneer zij alleen zijn? Twisten
zij wel? Omhelzen zij elkander? - Ja, eens hebben zij elkander gekust, zóó, en Yniold
kust zijn vader op den mond. Maar soms weenen zij. In haar kamer ontsteekt
Mélisande de lamp en het licht schijnt in den tuin. Golaud tilt den kleinen Yniold tot
bij het venster en zegt hem te spieden en nauwkeurig te vertellen wat hij ziet. Ook
Pelléas is daar; hij en Mélisande zwijgen en staren in het licht. Yniold wordt angstig
en smeekt zijn vader hem neer te zetten.
IV. 1. In een kamer van het kasteel vraagt Pelléas Mélisande om een laatste
ontmoeting; hij wil afscheid nemen. Zijn zieke vader, door kwade voorgevoelens
gekweld, heeft hem met drang verzocht op reis te gaan. Mélisande belooft dien avond
te komen bij de fontein der blinden. Zij hooren stemmen achter de deur; Pelléas
vlucht. IV 2. Arkel treedt binnen; hij is Mélisande zeer genegen. Nu de vader van
Pelléas den dood ontvluchtte, hoopt Arkel, dat er wat vreugde in het kasteel zal zijn
en Mélisande's jeugd en schoonheid zijn laatste dagen mogen verkwikken.
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Golaud voegt zich bij hen en Arkel speurt bloed op zijn voorhoofd; Mélisande wil
het afwisschen, doch Golaud verbiedt haar, hem aan te raken. De onschuld van haar
oogen verbittert hem en hij dwingt Mélisande ze te sluiten. Zij tracht te vluchten;
Golaud noopt haar te knielen en sleurt haar door het vertrek. IV 3 Bij de fontein der
blinden speelt de kleine Yniold (dit tooneel wordt meestal niet opgevoerd). IV 4. Bij
de bron aarzelt Pelléas, of hij Mélisande nog voor het laatst zal ontmoeten; hij kan
niet afstand doen van haar nog eenmaal te zien. Daar is zij; zij bleef zoo lang uit,
omdat Golaud onder een boozen droom leed. In het offer van zijn vlucht vindt Pelléas
de verontschuldiging, Mélisande zijn liefde te zeggen; ook zij stamelt haar gevoelens.
Plotseling schrikken zij op van het gerucht der grendels, waarmee de poorten gesloten
worden. Nu is alles verloren en alles gewonnen. Daar staat Golaud met dreigenden
degen; wanneer de lange onzekerheid of hij hen zag voorbij is, geven zij zich geheel
aan hun liefde over. Golaud doodt Pelléas en achtervolgt zwijgend zijn vluchtende
vrouw.
V 1. In haar vertrek ligt Mélisande slapende. De geneesheer stelt Golaud en Arkel
gerust, dat haar wond niet ernstig is: zelfs een vogel zou er niet aan sterven, Golaud
betreurt zijn daad: Pelléas en Mélisande omhelsden elkander slechts als kinderen,
als broeder en zuster. Mélisande ontwaakt; het gebeurde lijkt haar een droom. Arkel
en de geneesheer laten hen alleen en dan smeekt Golaud om vergiffenis. Hij wil
boeten met den dood, doch dan moet Mélisande biechten: was haar liefde voor Pelléas
schuldig? Zij ontkent; Golaud kan zijn twijfel echter niet overwin-
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nen. Zij vraagt of de winter begint, in haar angst voor de koude, die over haar komt.
Haar laatste gedachte is voor het kind. (De belangrijkste fragmenten zijn opgenomen
door Columbia L 2233/8).

[Decíso]
Decíso (tsji), beslist.

[Declamatorium]
Declamatorium, melodrama*.

[Decrescéndo]
Decrescéndo (kresj), zachter wordend. Diatonisch noemt men een toonreeks, wanneer
in de samenstellende tetrachorden* twee heele tonen voorkomen, ook wanneer dit
gewijzigd wordt, als bijv. in mineur.

[Diepenbrock, Dr. Alphonsus Joannes Maria]
Diepenbrock, Dr. Alphonsus Joannes Maria (2 Sept. 1862-5 April 1921).
Diepenbrock Sr. was van ouden Westfaalschen adel; hij vestigde zich te Amsterdam,
waar hij contact had met het R.K. Réveil, waartoe J.A. Alberdingk Thijm den stoot
gaf. In deze sfeer van muziek, letterkunde en beeldende kunsten groeide de jonge
Diepenbrock op. Na het eindexamen gymnasium wenschte hij dirigent te worden,
waartegen zijn ouders zich verzetten. Daarom besloot hij tot de studie van de oude
talen, die hem bijna evenzeer ter harte gingen als de muziek. Daarnaast ontwikkelde
hij autodidactisch zijn muzikalen aanleg; eerst in de Amsterdamsche jaren nam hij
enkele compositielessen bij Zweers*. Met vrienden voerde hij in intiemen kring oude
acappellamuziek uit, die Daniël de Lange kort daarvoor begonnen was aan de
vergetelheid te ontrukken. Ook bestudeerde hij het werk van Wagner (dien Mr. Henri
Viotta toen ging propageeren) en van Berlioz, door de Lange voor ons land ontdekt.
Al spoedig werd de componeergeest over hem vaardig (1871), en reeds als student
behoorde hij bij de ‘Tachtigers’, die
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onze litteratuur vernieuwden. Na zijn promotie summa cum laude over Seneca (1888)
werd hij leeraar te 's-Hertogenbosch, dat hem aantrok om de St. Jans Kathedraal. De
zes jaar dat hij hier werkte als leeraar waren de moeilijkste van zijn leven, daar de
sleur van het onderwijs hem verhinderde les te geven volgens zijn kunstzinnige
inzichten. Daartegenover stonden zijn vriendschap met den schilder Antoon
Derkinderen, het kwartetspel in intiemen kring en de scheppingsroes, die de ‘Missa’
en de Reyzangen uit Vondel's ‘Gijsbreght’ voortbracht. Na veel ergernis nam hij
ontslag en vestigde hij zich als privaatleeraar in oude talen te Amsterdam, waar hij
huwde met jonkvrouw Elisabeth de Jong van Beek en Donk (1895), en tot zijn dood
woonde; de zomermaanden bracht hij door in zijn landhuisje te Laren. Afgezien van
zijn vriendschap met musici, dichters, schilders en geleerden en enkele groote reizen
in het buitenland leefde hij zeer teruggetrokken. Willem Mengelberg voerde sedert
de première van het extatische ‘Te Deum’ (gecomponeerd in 1897) al zijn werken
voor orkest (resp. met zang) kort na hun voltooiing uit. In 1898 onderging
Diepenbrock's stijl een wijziging; naast liederen en a cappella koren ontstonden toen
de beide ‘Hymnen an die Nacht’ op teksten van Novalis (resp. voor sopraan en voor
alt, 1899) en ‘Im groszen Schweigen’ op woorden van Nietzsche voor bariton en
orkest, het zeer verstilde, resigneerende werk, met een merkwaardig naspel op het
Gregoriaansche ‘Ave maris stella’ (1905). Toen kwam Diepenbrock voor het eerst
in aanraking met Mahler, wiens kunst en vriendschap voor hem van groote beteekenis
zijn geweest. Sty-
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listische sporen van dezen omgang herkent men in de muziek voor ‘De Vogels’. In
1909 leerde hij de Faun-Prelude van Debussy* kennen, wat een nieuwe kentering in
zijn stijl ten gevolge had. Het jaar daarop begon de samenwerking met Willem
Royaards, die hem opdrachten gaf tot een reeks tooneelmuzieken. De eerste daarvan
was die voor ‘Marsyas’ van Balthazar Verhagen (1910), waarin vooral coloristisch
de invloed van Debussy blijkt. Daarop volgden de voltooiing van de muziek voor
Vondel's ‘Gijsbregt’ (1921), en de partituren bij ‘De Vogels’ van Aristophanes (1917),
Goethe's ‘Faust’ (1918) en ‘Elektra’ van Sophokles (1920). Hoe Diepenbrock geleden
moet hebben onder den oorlog blijkt uit zijn daarop betrekking hebbende muziek
(1915-1916) en uit zijn verloochening van Wagner. In 1921 stierf hij na een lang en
smartelijk lijden. Zijn vriend en oudleerling Balthazar Verhagen getuigde toen van
hem: ‘Hij heeft geleefd, gelezen en nagedacht over de dingen, die door alle eeuwen
heen de kern des levens raken, zich de yrucht van zijn zoeken en peinzen ten nutte
gemaakt tot voedsel van zijn ziel en versterking van zijn phantaisie en bewustzijn en het resultaat van dat alles, zijn subtielste gevoelens en hartstochtelijkste
verbeeldingen, vastgelegd in een omvangrijk oeuvre van tot in het uiterste verfijnde
en veredelde muzikale composities, waaraan hij een geheel leven van gestagen,
harden arbeid in onverwoestbare wilskracht en volharding heeft gewijd’. Eduard
Reeser vatte, geïnspireerd door een karakteristiek van Verhagen, dit kunstenaarsschap
aldus samen: ‘Het Hymnische en het Nachtelijke, de vervoering en de bezonkenheid
-
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in deze beide begrippen is de geestelijke inhoud van Diepenbrock's muziek zuiver
en volledig uitgedrukt’. En hij schrijft verder: ‘het Nachtelijke, dat bij Wagner een
onbewust wegzinken in den eeuwigen wereldnacht als hoogste doel nastreeft,
beteekent voor den katholiek Diepenbrock het bewust deel hebben aan het eeuwige
licht, het uiteindelijk geluk, waartoe de aardsche nacht als een voorafgaand stadium
fungeert’. Missa in die festo. Hoewel dit rijk geschakeerde werk - voor dubbel
mannenkoor, tenorsolo en orgel - den alouden tekst (zie Mis) eenerzijds woord voor
woord uitbeeldt en beleeft, bezit het tevens een groote eenheid, door het sober gebruik
van enkele grondmotieven (zie leidmotief), die in verschillende deelen voorkomen.
Karakteristiek is voorts, dat op enkele koraalachtige episoden na deze muziek bijna
voortdurend een uitermate kundig en verheven spel is van melodie en tegenmelodie.
Kyrie. De solotenor, eerst in de tweede maat geschraagd door het orgel, intoneert
de innige melodie van het Kyrie, die den geheelen aanroep om de Goddelijke
erbarming beheerscht, en in Gloria, Credo en Agnus Dei zinrijk herhaald wordt. Zij
schept aanstonds een sfeer van vromen ootmoed, met haar rustig dalende triolen, van
achtsten tot kwarten verlangzamend, tevens van innerlijke verrukking door een
teederen octaafsprong. De zangers van het eerste koor veranderen haar tot tweemaal
toe en waar het orgel haar gedeeltelijk in de bas laat hooren sluit het tweede koor
den aanroep tot God den Vader af met wondere tegenstemmen. De dringender bede
tot den Zoon brengt een nieuwe, syncopische melodie, die na een
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beurtzang van ‘Christe eleison’ en ‘Kyrie eleison’ (merkwaardige afwijking van de
liturgische volgorde) tot het hoogtepunt leidt van een nadrukkelijk zich wenden tot
den Christus. Voor het Kyrie tot den Heiligen Geest verwerkt het orgel de eerste
wijs, met tegenzang van den solotenor; de rijke koorzetting geeft de Kyrie-melodie
in tal van spelingen, tot zij met louter triolen in het orgel versterft.
Gloria. Een luid majeur accoord van het orgel, nagalm der liturgische intonatie
van den priester, neemt snel af en verandert tot een mineur klank. In eenvoudigen,
doch uitbeeldenden samenzang vervolgen de koristen met de lofprijzingen der engelen.
Dan speelt na een korten overgang de klaroen van het orgel den intiem feestelijken
dankzang, dien de zangers als ‘Gratias’ overnemen, eerste rustpunt in deze
verheerlijking, welke nu voortgaat met de roemverkondiging van den Vader en den
Zoon, eenige malen onderbroken door herinneringen aan het Kyrie voor orgel. De
melodie van het Kyrie beheerscht ook de orgelpartij van het ‘Qui tollis’, is zelfs te
herkennen in de tenor-klacht ‘Miserere’. Een verheven tusschenspel van het instrument
is de inleiding tot het ‘Quoniam’; het verlicht de bezwaarde gemoederen der
geloovigen, zoodat deze zich vrij kunnen openstellen voor Gods heerlijkheid, eerst
bezongen door den solotenor, dan door de koristen. De fluistering van het ‘cum
sanctu Spiritu’ zwelt snel aan tot het machtige ‘gloria Dei Patris’, oogenblikkelijk
gevolgd door de Kyriemelodie in het orgel. Het Amen sluit met weidschheid van
stof en geest den lofzang af.
Credo. De zangstemmen vervolgen
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onmiddellijk de intonatie van den priester en belijden met schoone nadrukkelijkheid
de geloofsleer. Juist door de enkele melodische uitwijdingen hebben de woorden
filium, saecula en omnia facta bijzondere gevoelswaarde. Het tweede tusschenspel
voor orgel, dat ter inleiding van het door den tenor voorgedragen ‘Qui propter’, is
door de bewogen melodie in de middenstem zeer belangrijk, daar deze in Credo,
Benedictus en Agnus Dei terugkeert. Verwant aan haar blijkt de melodie in de
linkerhand der orgelpartij bij het aangrijpende ‘Et incarnatus’, eveneens een der
grondthemas der Mis, met name voor het Sanctus en het Benedictus. Het orgel legt
voorts verband tusschen het woord virgine en de inleiding tot ‘Qui propter’ en bereidt
hiermede ook voor tot het eenvoudige ‘Crucifixus’, dat openbloeit bij nobis. Het
‘passus’ treft door de melodische herhaling een kleine terts hooger. Bij ‘Et resurrexit’
een diepzinnige verbinding van de inleiding tot ‘Qui propter’ en de Kyrie-melodie.
Dan verloopt de belijdenis weer sneller, doch steeds met doorvoelde en fraaie
uitbeeldingen van den tekst. Het ‘et vitam venturi’ is uitvoeriger en vóór het Amen
herinnert het orgel nogmaals aan het Kyrie.
Sanctus.Tegen de instrumentale melodie van het ‘Et incarnatus’ in het orgel zingen
de koristen de heiligprijzing, aanvankelijk met stil ontzag, allengs in beurt- en
samenzang aanzwellend tot een hymne. De tenor heft ‘con gran amore’ het ‘Pleni’
aan, later bijgestaan door de koristen, die een visioen oproepen van Gods heerlijkheid.
Dan intoneert de voorzanger het ‘Hosannah’, een melodie van onwerkelijk Oostersche
sfeer, en aan de reizangen hierop komt bij-
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kans geen einde. Wanneer de koristen hun heilroep beëindigd hebben, klinkt deze
nog geruim na in het orgel. In afwijking van de liturgische volgorde wordt nu het
Sanctus herhaald; thans duidt het orgel de instrumentale melodie van het ‘Et
incarnatus’ slechts aan en de zangers nemen dit gewijzigd over. Deze verbinding
heeft belijdende beteekenis: telkenmale is voor den Katholiek het Misoffer een
incarnatie van God. Daarom herinnert het orgel ook bij het begin van het ‘Benedictus’
aan het ‘Et incarnatus’. Zinrijk is tevens dat de gezongen zegening - eerst eenstemmige
koorzang, dan intiem uitgesponnen door vier maal drie stemmen - melodisch verband
heeft met de inleiding tot ‘Qui propter’ uit het Credo. In het nu volgende ‘Hosannah’
nieuwe verschieten van den heilroep uit het ‘Sanctus’. Ook de herhaling van het
‘Benedictus’, thans door het eerste koor, brengt andere mogelijkheden, in deze
verstilde melodie verscholen.
Agnus Dei. Nogmaals legt het orgel zinrijk verband, door aan het begin en ook in
het verloop de inleiding van ‘Qui propter’ uit het Credo te spelen; het eerste koor
neemt de fraaie tegenmelodie in de hoogste stem van de eerste orgelmaten over, de
tenor gaat dan voor in de getuigenis ‘Qui tollis’ en de smeekbede ‘Miserere’. In het
tweede ‘Miserere’ herkennen wij een wijziging van de inleiding tot ‘Qui propter’ uit
het Credo en als de tenor het derde ‘Agnus Dei’ zingt, speelt het orgel het Kyrie. Na
het smachtende ‘Dona nobis’ van den voorzanger een gevoelig tusschenspel van het
orgel en dan smeeken de koristen dringender om vrede. Het onliturgische Amen is
opgetrokken uit het ‘Hosannah’-motief van het
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Sanctus, waarmee het orgel alleen en verstillend besluit.
Te Deum. Dit extatische werk prijst en belijdt God in wisselzangen van twee
gemengde koren (ook vrouwen- en mannenkoor) en solokwartet; het ‘samenstemmend
orkest’ begeleidt en speelt de inleidingen voor de onderdeelen, die een structureele
èn een psychologische beteekenis hebben. Met de majesteitelijke fanfare der
trompetten, geschraagd door een diatonisch dalend tetrachord* der bazuinen, en een
overrompelend verrukten lofzang van het koor op de eerste woorden (waarin het hier
genetisch metrum van den ouden Griekschen amphibrachys: kort, lang, kort) staan
wij in den geest voor Gods troon. (Fanfare, tetrachord en lofzang blijken de pijlers
van dit grootsch gewrocht). De afnemende herhaling van het tetrachord door de
strijkbassen brengt de eerste verebbing: ‘Tibi omnes Angeli’, een verstilde beurtzang
tusschen een der koren en het solokwartet, onmiddellijk weer aanzwellend tot de
machtige hulde van Cherubijnen en Seraphijnen. Het drievoudige ‘Sanctus’ van het
a cappella solokwartet, op de wijs van den lofzang, boven zacht paukgeroffel, is met
zijn sterke dynamische heffing en daling als een goddelijke ademtocht; vol ontzag
murmelen de heirscharen dezen roem na. Tegen het tetrachord der violen zingen de
celli onze innige godsvrucht uit; de bijkans bezeten herhaling van het tetrachord der
violen voert tot den viervoudigen solozang ‘Pleni sunt coeli et terra’, dat een der
koren bij ‘Te gloriosus’ met eenvoudige zekerheid voortzet; het dubbelkoor bloeit
open, waar het gansche aardrijk belijdt, tot de vier begenadigde zangers van den
Heiligen Geest ge-
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Igor Feodorowitsj Strawinski (geb. 1882) in zijn studio; zie ook het artikel trom.
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tuigen. Het aanzwellend, steeds weer herhaalde tetrachord, met harpgetokkel, bereidt
voor tot de grootsche verkondiging van het ‘Tu Rex gloriae’. De vrouwenstemmen
herinneren aan de menschwording van God, beurtzang van mannen en vrouwen
juicht om de overwinning op den dood; het is alsof de hemel zich opent, wanneer
het dubbelkoor de ‘regna coelorum’ bejubelt. Boven het monotoon herhaalde
tetrachord klinkt de majesteitelijke fanfare van den inzet, inleiding tot de vertrouwende
smeekbede van het ‘Te ergo’, eerst instrumentaal, dan van de vocale voorgangers.
Het ‘Aeterna fac’ voor een der koren mondt uit in het welhaast wereldsch blijde
‘Salvum fac populum’. Uit het begin van het ‘Te ergo’ groeit dan een nieuwe melodie
voor de orkestrale inleiding tot het ‘Per singulos dies’ van het koor, dat afgesloten
wordt door het solistisch ‘Dignare’. De alt-violen intoneeren de deemoedige klacht
van het ‘Miserere’ en waar de hobo deze overneemt heeft het koor aanvankelijk
slechts een tegenmelodie; bij ‘quemadmodum’ treden de fanfare en het tetrachord
weder op. Het tusschenspel vóór ‘In te Domine speravi’ opent vredig, doch wordt
dreigend, waar boven het steeds weer herhaalde tetrachord der bassen de hoorns hun
signalen schetteren. Het ‘non confundar’ voor dubbelkoor laat dadelijk een herinnering
aan de verzekering van vertrouwen uit Bruckner's ‘Te Deum’ varen, om met eigen
melodieën een strijd tusschen twijfel en geloof weer te geven, gelijk alleen de grootste
mystici dien gekend hebben. Nu blijkt de fanfare van het begin de overwinningskreet
der godsvrucht, waarvoor de hang naar het aardsche
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moet wijken: na het stokkende tetrachord de rustige zekerheid van een zacht en vol
accoord.
Marsyas. Diepenbrock stelde uit zijn tooneelmuziek voor ‘Marsyas of de
betooverde bron’ van Balthazar Verhagen een Suite samen, wier deelen zonder
onderbreken in elkander overgaan. In dien vorm wordt deze muziek meestal
uitgevoerd. De stof is ontleend aan de oude Grieksche sage, welke verhaalt, dat de
satyr Marsyas, personificatie van het Phrygische schalmeispel, den god Apolloon,
meester op de harp, uitdaagde tot een muzikalen wedstrijd. In afwijking van de mythe
laat Verhagen als scheidsrechter optreden de nymph Deiopea, die Apolloon tot
winnaar verklaart, waarop Marsyas zich in de bron stort, wier weerspiegeling hem
eertijds zich van zijn kunst bewust maakte en hem van satyr tot kunstenaar liet worden.
De Prélude verbeeldt de komst van de lente en hoe Marsyas uit zijn winterslaap
ontwaakt. De samenklank der natuurgeluiden wordt luider en warmer, castagnetten
kondigen Marsyas aan, die op zijn schalmei (bij Diepenbrock een fluit) gaat spelen.
De Entr'acte geeft weer den tocht van Marsyas door het ontbloeiende woud. Het
gepijp en de dansrhythmen nemen toe, tot Marsyas de bron nadert, die hem tot
mijmeren stemt. ‘Marsyas et les Nymphes’. [Nadat de satyr den wedstrijd met
Apolloon verloor, zette hij zich verslagen bij de bron.] Dartele nymphen bespotten
hem en halen hem over voor hen te spelen, doch hij kan slechts een weemoedig lied
laten hooren. Geprikkeld blaast hij heftig in zijn speeltuig, dat even snerpt en dan
verstomt. Verstoord verjaagt hij zijn kwelgeesten en wanhopig valt hij neer bij de
bron.
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Prélude du 3me acte. Deze ‘Nuit d'été’ evoceert een nachtstemming door den gedragen
zang der hoorns. Dan speelt een soloviool het leidmotief voor Deiopea, dat verbonden
wordt met de thema's van Marsyas en Apolloon. Finale: ‘Danse des Nymphes et
Epilogue d'Apollon’. [Na den dood van Marsyas voorspelde Deiopea, dat de bron
door de tranen der nymphen zou wassen tot een breeden stroom: de Marsyas-rivier.]
In het toenemende morgenlicht doen de nymphen een reidans. Apolloon verkondigt
dan den vrede tusschen het Apollinische en het Dionysische geslacht, uit wier
vereeniging de Kunst zal ontstaan. Bij deze prophetie klinkt voor het eerst het
Apolloon-thema in volle glorie.

[Díes írae]
Díes írae, onderdeel van het Requiem*.

[Demper]
Demper, zie Sordino.

[Diminuéndo]
Diminuéndo, zachter wordend.

[Divertiménto of divertissement]
Divertiménto of divertissement, verpoozingsmuziek. Het D. is verwant met de
Suite, doch meestal eenvoudiger en kleiner van omvang en lichter van karakter. Het
komt in verschillende bezettingen voor: alleen blazers, alleen strijkers, blazers en
strijkers, klavier alleen of met andere instrumenten. Haydn en Mozart schreven o.a.D.

[Divisés, divísi]
Divisés, divísi, verdeeld. Gewoonlijk is het strijkorkest verdeeld in vijf partijen: 1e
en 2e violen, alten, celli en contrabassen. Voor speciale effecten kan een of meer
van deze partijen weer onderverdeeld worden, wat verduidelijkt wordt door het
bijschrift divisi. Een beroemd voorbeeld is het cellokwintet, waarmee de Ouverture
‘Guillaume Tell’ van Rossini opent; de inzet van het Vorspiel ‘Lohengrin’ vraagt
vier soloviolen en de overige violen over
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vier partijen verdeeld. Vooral Debussy en Ravel hebben van dit effect gebruik
gemaakt.

[Doedelzak]
Doedelzak, een oud blaasinstrument dat vooral in Schotland zeer populair is
geworden. De speler blaast zijn adem in een leeren zak, die als windreservoir dient.
Door den druk van zijn arm regelt hij de toevoer van de lucht. Hierdoor is het mogelijk
den geluidsstroom zonder onderbreking door te laten vloeien. Behalve de toevoerbuis
zijn er aan den leeren zak nog andere buizen bevestigd, een met zes gaten, die door
de vingers bespeeld worden en waarop de melodie wordt geblazen en 2 of 3 buizen
zonder gaatjes, die onveranderlijke tonen produceeren (bourdonpijpen): grondtoon,
kwint, octaaf. De doedelzak heeft voor de kunstmuziek slechts indirecte beteekenis:
aan haar danken wij het à la Musette (de Fransche naam voor het instrument), dat in
het Trio van Gavotte en Menuet soms voorkomt: een orgelpunt op den grondtoon,
al of niet met een op de kwint.

[Dólce]
Dólce (tsje), zacht, liefelijk.

[Dolénte, doloróso]
Dolénte, doloróso, smartelijk.

[Doorwerking]
Doorwerking, een onderdeel van den sonate-vorm*.

[Dóppio moviménto]
Dóppio moviménto, dubbele snelheid, nl. vergeleken met het voorafgaande.

[Double]
Double, versierde herhaling van een deel uit een Suite.

[Double bass]
Double bass, contrabas (E.).

[Drum]
Drum, trom* (E.).

[Dubbelconcert]
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Dubbelconcert, een concert voor twee solo-instrumenten met begeleiding van orkest,
b.v. dat voor twee violen van Bach of opus 102 van Brahms voor viool en cello.

[Dubbelfuga]
Dubbelfuga, een fuga met twee thema's, die ieder afzonderlijk worden geëxposeerd
of tegelijk optreden.

[Duègne]
Duègne, zie sopraan.

[Dugazon]
Dugazon, een bepaald soort sopraan*.
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[Dukas, Paul]
Dukas, Paul (1 Oct. 1865-18 Mei 1936). Deze vriend van Debussy heeft weinig
geschreven; hij werd wereldberoemd door zijn Scherzo voor orkest ‘L'Apprenti
Sorcier’ (1897). In 1907 ging de première van ‘Ariane et Barbe-Bleue’, conte musical
en 3 actes, naar het stuk van Maurice Maeterlinck, een te verwaarloosd meesterwerk,
dat even bekend verdiende te zijn als Debussy's Pelléas. Te zelden hoort men ook
zijn pianosonate in es klein.
L'Apprenti Sorcier. Dit symphonisch Scherzo geeft een muzikaal visioen van
Goethe's ballade ‘Der Zauberlehrling’. De oude heksenmeester heeft zijn leerling in
de tooverkunst alleen thuis gelaten en nu is het hek van den dam. De jonge magiër
wil een bad nemen en is te lui, dat zelf te vullen. Nu komt de zwarte kunst goed te
pas: hij kent een bezweringsformule, waardoor de bezem zijn levend knechtje kan
worden. Nauwelijks zijn de tooverwoorden gesproken of de veger begint emmers
water aan te dragen. Als het bad vol is, bemerkt de toovenaar in den dop, dat hij van
zijn meester nog niet hoorde, hoe hij de opgeroepen geesten weer naar hun rijk kan
bannen. De betooverde bezem draagt onophoudelijk nieuw water aan, zoodatereen
overstrooming van je welste ontstaat. In zijn angst en woede slaat de onmachtige
magiër den bezem met een bijl doormidden en nu beijveren zich de beide helften als
onvermoeide waterdragers. Juist bijtijds komt de oude heksenmeester terug; met een
korte formule verjaagt hij de geesten. Dukas heeft Goethe's ballade geestig door
muziek geïllustreerd, zonder den diepen inhoud ervan - het gevaar machten op te
roepen, die men niet voldoende beheerscht - weer te kunnen geven, wat ook niet
binnen
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het vermogen van de kunst der klanken is. Een langzame inleiding schept de
geheimzinnige sfeer van de ongeziene geesten, die ons omringen; de klarinetten
pijpen een aarzelend motief, dat achtereenvolgens door de verschillende houtblazers
overgenomen wordt. Plotseling een snel Scherzo, waarbij de piccolo eerst de leiding
heeft, die hij afstaat aan de trompet con sordino en even onverwacht is weer de
geheimzinnigheid van het begin, nu met het aarzelend motief in fluiten, daarna in
hoorns. Nogmaals neemt het Scherzo een aanloop en ook dezen keer blijft het steken.
Doch de geesten zijn opgeroepen en materialiseeren zich; met steeds korter
tusschenpoozen verdichten zich de klanken, tot de fagotten het hoofdthema inzetten
(ontwikkeld uit het raadselachtig motief van de langzame inleiding): de muziek begint
te stroomen, als het water in Goethe's ballade. Van hier af gaat Dukas langen tijd
zuiver muzikaal te werk; hij weet een climax te bereiken, waardoor men den invloed
van het Scherzo uit Goethe's negende gaarne accepteert. Tijdens het eerste hoogtepunt
nemen bitse fanfaren van het koper de machtelooze woede van den tooverleerling
voor hun rekening. Enkele korte en hevige accoorden van het volle orkest en
ongeduldige tertsen van de trompetten geven aan, dat de bezem gehalveerd wordt.
Even stilte; dan beginnen contrafagot en basklarinet in de laagte een hap uit het thema
te kreunen: de beide bezemhelften herstellen zich en dra knorren de fagotten
onverstoord de hoofdgedachte. Weer een climax, waarbij een canon opvalt, die het
achter elkaar sukkelen van de betooverde vegerdeelen voorstelt. Als de zaak hopeloos
lijkt,
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blaast het volledige koper de driedeelige tooverformule van den heksenmeester; de
fagot stribbelt nog een keer tegen, de klarinet herinnert met spijt en bedeesd aan de
pret en de rust lijkt weer gekeerd. Twee snelle maten van het volle orkest zetten een
streep onder het geestig geval (H.M.V. D 1689).
La Peri (1911). Dit ballet verbeeldt een voorval uit het leven van Alexander den
Groote, de Grieksche held die Perzië overwon en er een schier legendarische figuur
werd, Iskender genaamd. Een oud Perzisch handschrift verhaalt het aldus. ‘Het
geschiedde aan het einde van de dagen zijner jeugd, dat Iskender geheel Iran doortrok,
zoekende naar de Bloem der Onsterfelijkheid, daar de wichelaars waarnamen, dat
zijn ster verbleekte. De zon verbleef drie malen in haar twaalf woningen, doch hij
vond haar niet, totdat hij kwam aan de uiteinden der aarde, waar zij vervloeit in zee
en wolken. Aldaar, op de treden die voeren naar het verblijf van Ormuzd, sluimerde
in haar gewaad van edelsteenen een Peri [een wonderlijk schoone fee, dienares van
Ormuzd, godheid van het goede]. Een ster glinsterde boven haar gelaat, een luit
leunde tegen haar borst, een bloem lichtte in haar hand. Het was een lotos van
smaragd, schitterend als de zee onder de morgenzon. Iskender boog zich zonder
gerucht over de Slaapster, hij ontnam haar de Bloem en zij ontwaakte niet. In zijn
vingeren werd de Bloem eensklaps gelijk de middaghemel boven de wouden van
Ghilan. Doch de Peri hief de oogleden, sloeg de palmen van haar handen tegen
elkander en gaf een luide kreet. Want nu vermocht zij niet als voorheen op te stijgen
tot het licht van Ormuzd. Iskender echter bewonderde
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haar gelaat, dat kostelijker was dan de schoonheid van Gurdaferrid. En in zijn hart
begeerde hij haar. Zoo, dat de Peri de gedachte kende van den vorst. Want in
Iskender's hand werd de lotos purper, gelijk het aanschijn der Begeerte. Aldus wist
de dienaresse der Reinen, dat deze Levensbloem niet voor hem was bestemd. De
Onoverwinnelijke Heer hief de Bloem hoog, weifelend over zijn dorst naar
onsterfelijkheid en de geneugten van zijn oogen. Toen danste de Peri den dans der
Peri's. Zij naderde Iskender meer en meer, tot haar gelaat raakte het gelaat van den
vorst. En ten leste gaf hij haar zonder spijtigheid de Bloem. Toen was de lotos weer
als van sneeuw en goud, gelijk een bergtop in de avondzon. Dan scheen de gedaante
van de Peri zich op te lossen in het licht, dat de kelk uitstraalde; weldra was alleen
zichtbaar haar hand, de vurige Bloem omvattend, die zich verloor in hooge regionen.
Iskender zag haar heen gaan. En beseffend, dat hem zijn naderend einde was
aangezegd, voelde hij de duisternis rondom zich toenemen.’

[Dumka]
Dumka, een Slavisch volkslied, langzaam en elegisch. Dworsjak's piano. trio opus
90 bevat een reeks Dumky.

[Duparc, Henri]
Duparc, Henri (21 Jan. 1848-1933). Eerst toen hij muziekles kreeg van César Franck,
als leerling van het Jezuïtencollege Vaugirard te Parijs, bleek zijn muzikale aanleg.
In 1885 werd Duparc door zenuwverlamming tot een werkeloos leven gedoemd.
Aangrijpend, dat dit groot en veel belovend talent meer dan een halve eeuw lang
onmachtig was, zich te uiten. De Revue musicale van April 1933 publiceerde een
troosteloos document in facsimile: een onmachtige poging van Duparc zijn
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muzikale gedachten op het papier vast te leggen. Ernest Ansermet noteerde hierbij:
‘Pathetisch getuigenis van een helderen geest, die door zijn organen werd verraden’.
En aan Octave Séré schreef Duparc eens: ‘Ik leef treurend om wat ik niet gemaakt
heb, zonder mij te bekommeren om wat ik maakte’. Maar ook in de periode dat hij
kon werken schreef hij weinig, al heeft hij verschillende composities uit scherpe
zelfcritiek vernietigd. Bewaard bleven o.a. het symphonisch gedicht ‘Léonore’ naar
de ballade van Bürger (1875), de Nocturne voor orkest ‘Aux étoiles’ en zestien
liederen. Een achttal daarvan schonk hem de onsterfelijkheid. Duparc's oudste lied,
‘Chanson triste’ (1868) is teekenend voor den overgang, dien deze componist in de
Fransche muziek voltrok: het staat nog tusschen de oude Romance en het nieuwe
kunstlied, dat in dit land begon met zijn ‘L'invitation au voyage’ (1870). Dit vers
van Baudelaire is een hymne op Amsterdam: ‘Vois sur ces canaux Dormir ces
vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde’ (Col. D 15041). Voorts: ‘La vie antérieure’
(Baudelaire), ‘Lamento’ (Gauthier), ‘Le manoir de Rosemonde’, ‘Serénade florentine’,
‘Phidylé’ (Leconte de lisle), ‘Elégie’.

[Durchführung]
Durchführung, doorwerking (D.), onderdeel van den sonate-vorm.*

[Dworsjak, Antonin]
Dworsjak, Antonin (8 Sept. 1841 - 1 Mei 1904), na Smetana, die hoofdzakelijk
opera's schreef, de grootste Tsjecho-Slowaaksche componist; zijn hoofdbeteekenis
ligt in zijn instrumentale muziek. Hij was de zoon van een herbergier en moest slager
worden, speelde echter liever viool met den dorpsonderwijzer. In 1857 ging hij naar
Praag, waar
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hij muziek studeerde, terwijl hij zijn brood verdiende als violist van een orkestje.
Vijf jaar later werd hij altist aan het Nationale Theater. In 1873 schreef hij een
‘Hymnus’ voor gemengd koor en orkest, waarmee hij zijn eerste succes behaalde;
dit bezorgde hem eenige jaren lang een stipendium van den staat, zoodat hij onbezorgd
kon componeeren. Brahms was een van de eerste buitenlanders, die zijn beteekenis
begreep. Nadat hij eenige jaren leeraar voor compositie aan het Praagsche
Conservatorium was geweest, ging hij in 1892 als directeur van het National
Conservatory naar New York, waar hij drie jaar bleef. Toen kwam hij terug in Praag,
waar hij zijn ambt als leeraar hervatte; in 1901 werd hij directeur van het
Conservatorium.
Zijn vijfde symphonie in e opus 95 bijgenaamd ‘Uit de nieuwe wereld’ is zijn
geliefdste werk. In Amerika had Dworsjak kennis gemaakt met de muziek van Negers
en Indianen; sporen van deze uitbreiding van zijn muzikalen horizont speurt men in
de vijfde symphonie en in het Negerkwartet opus 96. Hierover schreef Dworsjak aan
een vriend: ‘Ik zend Ueen analyse van Kretzschmar, maar laat Uden onzin weg, dat
ik origineele melodieën gebruikt heb; ik heb slechts in den geest van deze nationale
wijzen gecomponeerd’. Ondanks haar titel geeft de symphonie geen directe
klankbeelden van Amerika. Men moet haar meer beschouwen als een kunstzinnig
levensteeken van den meester aan zijn Europeesche vrienden, die gemerkt zullen
hebben, dat Dworsjak nog geheel de oude was gebleven. Wel waren er in het werk
eenige melodieën met ongewone rhythmen, doch van sfeer en verwerking was het
de echte Dworsjak, de kunstenaar uit de school
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van Schubert en Wagner, wier twee zoo uiteenloopende stijlen hij een persoonlijk
cachet gaf. Laten wij hem niet hard vallen, dat hij zoo weinig mogelijkheden zag in
de schatten van de Negermuziek, als later Debussy en Milhaud deden; blijkbaar was
daarvoor de tijd nog niet rijp. Hoofdzaak is hier, dat de symphonie een stroom van
kostelijke muziek geeft. Alleen het tweede deel heeft iets programmatisch; de
melodieuze solo voor Engelsche hoorn wordt althans geduid als ‘Moonlight on the
plantation’: het weemoedig gezang van een Negerslaaf in den helderen zomernacht
(H.M.V. DB 2543/6).
Van Dworsjak's kamermuziek wordt het meest gespeeld het Negerkwartet opus
96, waarin de invloed van de zwarte Amerikanen even vaag verwerkt is als in de
vijfde symphonie; hier zijn de vormen echter vrijer (H.M.V. D 1124/6). Voorts
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noemen wij het Dumky-Trio opus 90 voor piano en strijkers. Dumka is een Russisch
woord voor een weemoedig volkslied; het Trio van Dworsjak bestaat hoofdzakelijk
uit een reeks vrij gecomponeerde Dumky. Voor velen is Dworsjak de componist van
de ‘Slavische Dansen’, fantasiën (oorspronkelijk voor piano vierhandig) op
volksdansen.

[Dynamiek]
Dynamiek, krachtleer. De dynamiek, d.w.z. het aanwenden van de verschillende
sterktegraden (van pianissimo tot fortissimo) en hun overgangen (crescendo en
decrescendo) heeft zich mettertijd sterk uitgebreid. Tot en met Bach gebruikte men
slechts enkele schakeeringen van hard en zacht, crescendo en decrescendo waren
zeldzaam. Vooral de 19e eeuw heeft het dynamisch spectrum uitermate geëxploiteerd.
In de dynamiek van de eerste helft der 18e eeuw heeft het echo-effect* groote
beteekenis.

E.
[Echo-effect]
Echo-effect, een dynamisch uitdrukkingsmiddel dat tegenwoordig bij het spelen van
muziek uit de periode 1650 tot 1750 teveel verwaarloosd wordt. In dien tijd werden
dynamische voorschriften zelden opgeteekend; vooral echo-effecten bleken vanzelf
uit de muziek: een motief of thema wordt dadelijk herhaald met de bedoeling dat
men het eerst hard, daarna zacht speelt. Dat er dan toch nog gelegenheid is voor fijne
persoonlijke nuances blijkt uit de opname van Corelli's ‘La Follia’ gespeeld door
Bratza (Col. DB 501).

[Ecossaise]
Ecossaise, oorspronkelijk een Schotsche rondedans in 3/2 of 3/4 maat, bij Beethoven,
Schubert e.a. een levendige contredanse* in 2/4.

[Eglogue]
Eglogue, herderslied.

[Elégie]
Elégie, klaagzang b.v. opus 24 van Fauré voor violoncel*.

[Ellington, ‘Duke’]
Ellington, ‘Duke’ (geb. 1899). Edward Kennedy Ellington is de belangrijkste
arrangeur en componist van Jazzmuziek. Men zie ‘Jazz’ (Arrangementen en
Algemeene beginselen). Hij werd geboren te Washington, werkte in 1920 en volgende
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jaren als pianist bij Wilbur Sweatman en Elmer Snowden en daarna met een eigen
orkest te New York, waar hij in 1926 werd ‘ontdekt’ door zijn lateren manager Irving
Mills. Talrijk zijn de composities, die Ellington, bijgestaan door zijn schitterend
orkest, ons sindsdien per gramofoon-
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plaat heeft geschonken.
Als arrangeur verstaat Ellington bij uitstek de kunst zijnsaxophoon-en kopergroep
niet alleen als zelfstandige onderdeelen van de melodiesectie* aan te wenden, maar
ook op vernuftige wijze met elkander te combineeren en boeiende contrapunctische
contrasteffecten te verwezenlijken. Zeer interessant zijn ook Ellington's harmonische
toepassingen. Zijn arrangeertechniek heeft in den loop der jaren, sedert 1926, een
geleidelijk ontwikkelingsproces doorgemaakt, waarbij speciaal ook de evolutie voor
het koper treffend is. Wat Ellington's kopersextet thans aan de hand van zijn
arrangementen weet te bereiken, in Swing*, homogeniteit, klankkleur, soepelheid
en expressiviteit, is verrassend knap en uniek op de wereld. Men luistere naar ‘Echoes
of the Jungle’, ‘Bugle Call Rag’ (H.M.V. B 6066, B 6188), ‘Lazy Rhapsody’, ‘Blue
Ramble’, ‘Rose Room’, ‘Show-boat Shuffle’ (Br. 1299, 1337, 1292, 02038),
‘Merry-go-Round’ (Col.CB 591), ‘Slippery Horn’ (trombones! Br. 01540). Goede
gearrangeerde sax-ensembles vindt men o.m. in ‘Jive Stomp’, ‘Baby when you ain't
there’, ‘Accent on Youth’ (Br. 01778, 01681, 02096), ‘Rockin' in Rhythm’ (Parl. R
924). Een voorbeeld van een schitterende combinatie van sax- en kopersectie is te
hooren in ‘Lightnin'’ (Br. 1399). Ellington's rhythme-sectie*, door hem zelf aan de
piano geleid, munt uit door haar soberheid en rationeele werkverdeeling bij het
begeleiden van de melodie-instrumenten, waardoor in het bijzonder voor de microfoon
een maximum aan relief en plastisch effect wordt bereikt. Zeer doeltreffend zijn
Ellington's zgn. ‘walking bass’-begeleidingen
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waarbij piano-linkerhand en contrabas (in unisono) zich losmaken var de harmonieën
en vrij verschuiven. Ellington's arrangementen laten groote ruimte over aan de
improvisatie door zijn solisten, die dus, bij iedere vertolking opnieuw, een belangrijk
medescheppend werk verrichten, het zij dan volgens de richtlijnen van hun leider.
Ellington oefent een sterkeren directen invloed op het spel van zijn musici uit, dan
welke andere bandleider ook. Op zijn aanwijzingen worden menigmaal gansche
ensembles (bijv. door een geheele sectie) geïmproviseerd. Door de centrale figuur
van Ellington neemt het orkest, hoofdzakelijk ingesteld op het spelen van zijn muziek,
een op zichzelf staande plaats in. Wij zouden welhaast kunnen spreken van ‘één
meerstemmig instrument, door Ellington bespeeld’.
Zeer suggestief is de sfeer van vele van Ellington's werken, waarin een groote
verscheidenheid van stemmingen en stemmingsfactoren wordt aangetroffen. Zoo
bijvoorbeeld (in enkele trekken samengevat): in ‘Misty Morning’ (Odeon OR 2258)
de stuwing der ontwakende energie tegenover de zwaarmoedigheid van een eenzame
overpeinzing, even wazig als de ochtendnevel zelf. In ‘Creole Love Call’ (H.M.V.
B 6252): een nostalgiek beeld van exotische poëzie. In ‘Lightnin'’ (Br. 1399): de
beklemmende en onheilspellende spanning van een dreigend, onafwendbaar gevaar.
In ‘Mood Indigo’ (Parl. R866 of H.M.V. B 6354): een teedere, melancholieke
meditatie van een ontroerende innigheid. In ‘Black and Tan’ (Parl. 3492 of H.M.V.
B 6356): hartverscheurende smart en terneergeslagenheid, daarnaast momenten van
serene opklaring. In ‘Ducky Wucky’ (Br. 1426):
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een charmante schalkschheid, een capricieuze, intieme nonchalantheid. Ook in ‘A
Bundle of Blues’ (Br. 01573) en in ‘Drop me off at Harlem’ (Br. 01512) vinden wij
een sfeer van innigheid en intimiteit. In ‘Echoes of the Jungle’ (H.M.V. B 6066) en
‘The Mooche’ (Br. 1235): de natuur in haar grootsche wreedheid, haar dierlijke,
bonte schoonheid, met haar ontstellende contrasten en tragische conflicten. In ‘Lazy
Rhapsody’ (Br. 1299): een fijne, droomerige, sprookjesachtige sfeer. In ‘Blue Ramble’
(Br. 1337): vertwijfeling en intense wanhoop. In ‘Blue Tune’' (Br. 1299): een diep
in zich zelf gekeerde weemoed. In ‘Merry-go-Round’ (Col. CB 591): een grootsch
feest van zich op elkaar stapelende vreugde-klanken, die een indrukwekkenden climax
vormen. Dit is slechts een enkele greep uit het
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rijke Ellington-oeuvre, voor een aanmerkelijkuitvoerigeranalyse vatbaar. Zie ook
‘Jungle-stijl’.
P.

[Engelsche hoorn]
Engelsche hoorn, een lage hobo*.

[Engführung]
Engführung, een canonische episode in een fuga*.

[Entr'acte]
Entr'acte, muziek tusschen twee bedrijven van een opera.

[Eróico]
Eróico, heldhaftig. De Sinfonia Eroica van Beethoven wordt meestal bij het bijv.
nmw. genoemd.

[Espressívo, con espressióne]
Espressívo, con espressióne, met uitdrukking.

[Etude]
Etude, oefenstuk, meestal alleen voor technische moeilijkheden. Chopin* heeft de
Etude ook groote artistieke waarde gegeven in zijn op. 10 en 28.

[Evangelist]
Evangelist, de solist, die in de Passie* het episch gedeelte van het lijdensverhaal
volgens een der Evangelieën reciteert.

[Expositie]
Expositie, het eerste onderdeel van fuga* en sonate-vorm*.

F.
[Fagot]
Fagot, een houten blaasinstrument met dubbel rietblad*. De naam, takkebos (Fr.),
houdt verband met de U-vormig samengevouwen houten buis. Het mondstuk is
bevestigd op een S-vormige metalen pijp. Het instrument ontstond in de 16e eeuw
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en heette toen ook wel Dolciano (I.) of Dulzian (D.): de zachte. Inderdaad is de klank
niet krachtig, doch behalve week kan hij ook knorrig en grotesk zijn. Oerkomisch is
bijv. de gewild primitieve begeleidingsfiguur in het begin van ‘La Ballerine et le
Maure’ uit Strawinski's ‘Petroesjka’, schuchter en onschuldig klinkt zij in ‘Reich
mir die Hand mein Leben’ uit Mozart's ‘Don Giovanni’. Haar groote gevoeligheid
heeft Strauss in zijn bewerking van Berlioz' instrumentatieleer getypeerd als ‘de stem
van een ouden man, die wijsjes zoemt, welke hem nog vanuit zijn jeugd dierbaar
zijn’, b.v. de ‘Berceuse’ uit Strawinski's ‘L'oiseau de Feu’. Merkwaardig, dat de
grappenmaker van het classieke orkest - ‘L'apprenti sorcier’ van Dukas* - ook de
arcadische melancholie van het begin van Strawinski's ‘Sacre’ kan vertolken.
De contrafagot wordt genoteerd als de gewone fagot, maar klinkt een octaaf lager.
Zij dient vooral als fundamentsklank. Ook haar kan men nooit geheel ernstig nemen,
zelfs niet waar Haydn in ‘Die Schöpfung’ (No. 22) bij de woorden ‘den Boden drückt
der Tiere Last’ de geheele schepping op haar laat rusten. En glimlachen wij niet om
het gekreun van het zielige beest, dat een be-
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tooverde prins zal blijken in Ravel's ‘Les entretiens de la Belle et de la Bête’ uit ‘Ma
mère l'Oye’?

[Falcon]
Falcon, een soort sopraan*.

[Falla, Manuel de]
Falla, Manuel de (geb. 23 Nov. 1876). In Cadiz, zijn geboorteplaats, trad hij reeds
jong op in een concert voor piano vierhandig, tesamen met zijn moeder, van wie hij
de eerste muzieklessen ontving. Later ging hij te Madrid studeeren, o.a. compositie
bij Felipe Pedrell, grondlegger der moderne Spaansche school, die hem de schoonheid
der inheemsche volksmuziek deed beseffen. In dezen tijd schreef de Falla lichte
muziek, om geld bij elkaar te brengen voor een studieverblijf te Parijs, doch dit had
geen succes. Zijn eerste opera ‘La vida breve’ (Het korte leven) werd echter bekroond
door de Academia de Bellas Artes (1905). Twee jaar later ging hij naar Parijs, waar
hij zich ondanks ontberingen thuis voelde, ook door de vriendschap met Debussy,
Fauré en Ravel. Het succes van ‘La vida breve’ in Nice gaf den stoot tot algemeener
waardeering, ook in Spanje. In verband met den oorlog ging de Falla in 1914 naar
zijn vaderland terug; na enkele maanden zwerven, vestigde hij zich in een der meest
romantische plekjes van Spanje, dichtbij het Alhambra te Granada. Hier ontstonden
zijn voornaamste werken. Het ballet ‘El amor brujo’ (De liefde als toovenares; 1915);
de pakkende, aan Strawinski herinnerende ‘Danza ritual del Fuego’ (Ritueele
vuurdans; H.M.V. D 1453), daaruit geeft naar onzen smaak de Falla op zijn best.
Want de meer bekende ‘Noches en los jardines de España’ (Nachten in Spaansche
tuinen), drie symphonische impressies voor orkest en obligate piano, bleven achter
bij hun voorbeeld,
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Debussy's ‘Ibéria’. Helaas mist deze bekoorlijke muziek in den trant van Andalusische
volksdansen stylistische eenheid, want behalve herinneringen aan Debussy, hoort
men ook reminescensen uit Strawinski's ‘Petroesjka’ en uit ‘L'apprenti sorcier’ van
Dukas (resp. in cijfer 17, de piano-cadens en solo voor Engelsche hoorn, en cijfer
43 der studiepart). De drie deelen hebben als titels: 1 ‘En el Generalife’ (In het
Generalife, een oud Moorsch zomerpaleis dichtbij het Alhambra te Granada); 2
‘Danza lejana’ (Dans uit de verte’; 3 ‘En los jardines de la Sierra de Córdoba’ (In
de tuinen van het gebergte te Cordoba). (H.M.V. D 1569/71). Uit de neoarchaïstische
periode van dezen componist is het Concert voor clavecymbel, fluit, hobo, klarinet,
viool en cello het belangrijkste werk (1925). Juweeltjes zijn de ‘7 canciones populares
españolas’, in den trant van Andalusische volksmuziek (Col. D 11701, D 12045, D
12050).

[Falset]
Falset, het hoogste register van een mannenstem, dat in het bel canto zelden
toegestaan wordt. Fransche tenoren falsetteeren vaak de hoogste tonen. Ravel* heeft
dit effect ondeugend gebruikt bij het ‘Coucou’ van Inigo in ‘L'heure espagnole’.

[Fandango]
Fandango, soortnaam voor verschillende Spaansche dansen in 3/4 maat met het
karakteristieke rhythme: een kwart, vier zestienden,een kwart. Mozart verwerkte vrij
een Andalusische Fandango in het ballet uit ‘Figaro’ (III).

[Fanfare]
Fanfare, een signaal, meestal voor hoorn of trompet, waarbij tot voor kort alleen de
boventonen* werden gebruikt. Het classieke voorbeeld van een heroïsche fanfare in
de kunstmuziek zijn de trompetsoli in ‘Fi-
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delio’ (II 1) en in de Leonore-Ouverturen. Fanfaren voor hoorn herinneren meer aan
de jacht: Trio van het Scherzo uit de ‘Eroica’. Een fanfareorkest gebruikt alleen
koperen blaasinstrumenten.

[Fantasie]
Fantasie, een stuk vrij van vorm, b.v. Chopin's opus 49.

[Farandole]
Farandole, een Provençaalsche dans in 2/4 of 6/8. Bizet gebruikte een authentieke
Farandole in zijn tooneelmuziek voor Daudet's ‘l'Arlèsienne’.

[Fauré, Gabriel]
Fauré, Gabriel (13 Mei 1845-4 Nov. 1924). Geboren in de Fransche provincie
(Ariége) werd hij om zijn muzikaal talent op zijn negende jaar naar Parijs gezonden,
waar hij studeerde aan de ‘Ecole Niedermeyer’, instituut voor kerkelijke muziek; het
was vooral Saint-Saëns die hem vormde. Na zijn dienst in den oorlog van 1870 werd
hij leeraar aan de ‘Ecole Niedermeyer’ en kerkorganist. In 1896 volgde hij Massenet
op als leeraar in compositie aan het Parijsche conservatorium; in 1905 werd hij er
directeur. Ravel was een van zijn vele leerlingen. Fauré heeft ontzaggelijk veel
geschreven. Toch wordt zijn muziek weinig uitgevoerd, omdat zij meer dichterlijke
fijnheid dan sterke persoonlijkheid bezit. Onze voorkeur hebben: het verstilde
‘Requiem’ (1887; H.M.V. W 1154/8), de liederbundel ‘La bonne Chanson’ (Verlaine),
de 1ste vioolsonate (1876; Pathé 3/4).

[Favori]
Favori, geliefd. Beethoven's ‘Andante favori’ stond oorspronkelijk in de
Waldstein-Sonate opus 53.

[Fermate]
Fermate, een teeken voor het onbepaald verlengen van een noot, een accoord of een
pauze.

[Finále]
Finále, slot van het bedrijf van een opera, laatste deel van een Sonate, Symphonie,
enz.
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[Fine]
Fine, einde; zie ook da capo.

[Flageolet]
Flageolet, meestal een der kunstmatig naar voren gehaalde boventonen* van
strijkinstrumenten en harp; op een bepaalde plaats van de snaarlegt men zachtjes een
vinger, waardoor de grondtoon, resp. eenige lage boventonen uitgeschakeld worden.
Hierdoor ontstaat een fluitachtig geluid. ‘Wie ein Naturlaut’ schreef Mahler boven
de eerste maten van zijn eerste symphonie, waar hij alle strijkinstrumenten
flageolettonen laat spelen. Het sprookjesachtig effect van den flageolettoon op de
harp hoort men in het ‘Ballet des Sylphes’ uit Berlioz' ‘Damnation’.

[Flat]
Flat, het Engelsche woord voor het verlagingsteeken: B flat = Bes.

[Flatterzunge]
Flatterzunge, een effect op de fluit*.

[Fláuto]
Fláuto (aoe), fluit (I.).

[Flébile]
Flébile, klagend.

[Fluit]
Fluit, oorspronkelijk een houten blaasinstrument, tegenwoordig ook van metaal.
Vroeger sprak men van dwarsfluit, ter onderscheiding van de rechte fluit (o.a.
blokfluit*). De speler houdt nl. het instrument* dwars voor den mond; hij blaast zijn
adem tegen den rand van het gat dicht bij het eene, gesloten einde van de buis.
Ongeveer 100 jaar geleden verbeterde de Duitscher Böhm de fluit o.a. door een
mechanisme van kleppen en hefboompjes, waardoor zij gemakkelijker bespeelbaar
werd. Het timbre van de fluit is week en glanzend: de verschillende registers hebben
elk een eigen nuance, waarvan de componisten gebruik maken. Het laagste register
kan men het best vergelijken met een gebroken vrouwenstem (Debussy: Sonate voor
fluit, alt en harp). Daarentegen zijn de hoogste tonen brillant: de lokroep waarmee
de poppen uit ‘Petroesjka’ geanimeerd worden tot hun ‘Danse Russe’. Wagner, die
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de fluit nogal stiefmoederlijk behandelde, kon niet buiten haar kuisch timbre, toen
hij de reinheid van Elisabeth wilde weergeven aan het slot van haar gebed in
‘Tannhäuser’ (III). Haar groote agiliteit vertegenwoordigt de waaiende wimpels van
Isoldes schip bij de woorden ‘Es naht mit mutiger Hast!’ in ‘Tristan’ (III). Niet te
vergeten het loome, mijmerend begin van Debussy's Faun-Prélude. Een zeer bijzonder
effect wordt bereikt door de zgn. Flatterzunge: de speler maakt tijdens het blazen
een tong-r; Milhaud* gebruikt dit zuiver coloristisch in zijn ‘Création’ (begin derde
kant der Col. opname).
De kleine fluit of Piccolo staat een octaaf hooger, doch wordt een octaaf lager
genoteerd dan haarwerkelijken klank. Zij levert het kermislawaai aan het begin van
‘Petroesjka’, het fluiten van den storm in Beethoven's ‘Pastorale’, het gesnerp van
Honegger's ‘Pacific’ en drijft den spot met de Eunuchen in Mozart's ‘Entführung’
en ‘Zauberflöte’.

[Folklore]
Folklore, in het algemeen de wetenschap van zeden en gebruiken van de verschillende
volken, of van bepaalde streken. In de muziek bedoelt men er in hoofdzaak de
volksliederen ervan mee.

[Follía]
Follía, een anderen naam voor Ciacona*. Men denkt wel het eerst aan ‘La Follia’
van Corelli*.

[Forlána]
Forlána, oorspronkelijk een levendige Italiaansche dans in 6/4 of 6/8. Men vindt
haar gestyleerd in de eerste orkest-Suite van Bach en in ‘Le Tombeau de Couperin’
van Ravel.

[Forte]
Forte, sterk; overtreffende trap: fortissimo.

[Foxtrot]
Foxtrot, een in 1912 in Amerika opgekomen dans van marschachtig karakter. De
langzame Foxtrot heet Slow-fox.
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[Franck, César Auguste]
Franck, César Auguste (10 Dec. 1822-8 Nov. 1890). Hij was nauwelijks twaalf
jaar oud, toen hij het einddiploma van de muziekschool te Luik, zijn geboortestad,
haalde. Een jaar daarna vertrok de familie Franck naar Parijs, omdat de jongen zich
daar beter zou kunnen ontwikkelen. Op het Conservatorium aldaar won hij den eenen
prijs na den anderen, voor piano, orgel en fuga. In 1842 begon Franck zich te
prepareeren voor den Prix de Rome; zijn vader wilde echter, dat hij pianist werd en
nam hem daarom van het Conservatorium. In dit jaar publiceerde hij zijn eerste werk:
drie piano-trio's, die hij opdroeg aan Koning Leopold I van België. In Parijs leefde
de familie Franck uiterst sober van wat César en zijn broer Joseph met pianolessen
verdienden. In 1848 trouwde Franck met de dochter van de tooneelspeelster
Desmousseaux. Hierdoor brak hij met zijn vader, die woedend was, dat hij met een
actrice trouwde en de loopbaan van pianovirtuoos voor goed opgaf. Sedert dit jaar
tot aan het eind van zijn leven stond Franck om half zes op, componeerde dan twee
uur en doorkruiste verder den geheelen dag Parijs om les te geven. In 1858 werd
Franck organist van de St. Clotilde, waar hij reeds leider van het kerkkoor was
geweest. Deze kerk bezat een orgel van den beroemden bouwer Cavaillé-Coll; de
beteekenis van dit heerlijke speeltuig voor Franck blijkt uit een beschrijving van zijn
leerling d'Indy, waarvan hier een fragment. ‘Het was in de halfschaduw van deze
galerij, dat het beste deel van zijn leven verliep, het was daar, dat hij gedurende dertig
jaren elken Zondag,elken feestdag en in den laatsten tijd elken Vrijdagmorgen, het
vuur van zijn genie kwam
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ontsteken aan bewonderenswaardige improvisaties, het was daar, ongetwijfeld, dat
hij voorzag en voortbracht de sublieme melodieën, die den muzikalen opzet zouden
vormen van “Les Béatitudes”. Oh, wij, zijn leerlingen, kenden den weg goed, dien
naar deze welgelukzalige galerij leidde, een steile en moeilijke weg zooals het
Evangelie ons dien naar den hemel voorstelt, waar men, na de duistere spiraal van
een lange wenteltrap, slechts hier en daar voorzien van schietgaten, beklommen te
hebben, zich plotseling bevond voor een soort voorwereldlijk monster, met een
gecompliceerd geraamte, dat zwaar en ongelijkmatig ademde en waarin men, bij
nadere beschouwing, het vitale orgaan van het orgel herkende, dat bediend werd
door twee krachtige orgeltrappers. Dan moest men nog een trapje afdalen, laag, eng
en absoluut donker, laatste beproeving voor hooge hoeden en oorzaak van heel wat
misstappen door niet ingewijden. Waarna men zich door het openen van de nauwe
janua coeli (deur des hemels) halverwege de hoogte der kerk bevond en men alles
vergat door den aanblik van het fijne profiel en vooral van het machtige voorhoofd,
waaruit zonder merkbare moeite geheel een theorie van geïnspireerde melodieën en
van subtiele harmonieën groeide, die eenige oogenblikken rond de zuilen van het
schip rolden om zich te verliezen tusschen de geweiven der spitsbogen’.
In 1872 werd hij orgelleeraar aan het conservatorium. Zijn collega's hadden weinig
met hem op, daar hij zoo eenvoudig en naïef was. Van deze naïveteit een enkel
staaltje. Op een dag zat Franck in zijn stadstuintje rustig te lezen; het viel een van
zijn zoons op, dat zijn vader telkens weer
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moest glimlachen, zoodat hij hem vroeg, wat hij toch voor grappigs las. Franck
antwoordde: ‘Een werk van Kant, de Kritik der reinen Vernunft; het is heel amusant’,
Van 1869 tot '79 werkte Franck aan zijn oratorium ‘Les Béatitudes’. De eerste
uitvoering was aan huis bij een van zijn leerlingen; velen der genoodigden, o.a. de
minister van schoone kunsten en de directeur van het Conservatorium, waren niet
verschenen en slechts enkele gasten bleven tot het einde. De tweede uitvoering had
eerst veertien jaar later, drie jaar na Franck's dood, plaats en werd een triomf. In 1887
ontving Franck het Legioen van Eer, echter niet als componist, maar als orgelleeraar.
Zijn leerlingen arrangeerden als protest hiertegen een concert, waarop o.a. de
‘Variations symphoniques’ werden gespeeld; door gebrek aan bezoek werd de avond
een fiasco. Ook de première van de symphonie in 1889 bracht niets dan verdriet; het
werk werd gespeeld tegen den wil van het Conservatorium-orkest, Gounod wees het
af als ‘de impotentie tot dogma verheven’. Zijn eerste publieke succes had Franck
met het strijkkwartet, een half jaar voor zijn dood. Tevreden zei hij toen tegen d'Indy:
‘Wel, het publiek begint mij te begrijpen’. Een maand later werd hij, op weg naar
een les, aangereden door een omnibus, die hem zwaar innerlijk letsel toebracht. Hij
verwaarloosde dit, wilde persé zijn lessen doorgeven, kreeg enkele maanden daarna
een hevige pleuris en stierf tijdens het hoogtepunt van zijn scheppingsvermogen.
Noch het ministerie van schoone kunsten,noch het Conservatorium waren bij zijn
begrafenis vertegenwoordigd. Chabrier sprak aan zijn graf aldus: ‘Ik kom uit naam
van de Société Nationale een laatsten
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groet aan den gestorven meester, aan onzen vereerden voorzitter brengen. César
Franck, “le brave père Franck” zooals wij gisteren nog met eerbiedige familiariteit
zeiden, zooals wij morgen en altijd zullen zeggen, wanneer wij hem gedenken, was
niet alleen een bewonderenswaardig kunstenaar, een der grootsten onder de grooten
van de onsterfelijke familie, een van die zeldzame uitverkorenen, die kalm en sterk,
rustig en nooit moede, zonder zich te haasten of te vertragen, bijna stilzwijgend hun
weg vervolgen, alvorens zij tot hun vaderen wederkeeren; hij was ook de betreurde,
de beminde, de bescheidenste, de zachtmoedigste en verstandigste leermeester. Hij
was ons aller model, ons aller voorbeeld. Hij leefde alleen voor zijn gezin, zijn
leerlingen en de onsterfelijke kunst. Tegen het einde van den herfst, wanneer hij te
Parijs was teruggekeerd, vroegen wij hem: Welnu, meester! wat hebt gij gewerkt,
wat brengt gij voor ons mede? - Dat zult gij eens zien! zeide hij op geheimzinnigen
toon, ik geloof dat gij tevreden zult zijn, ik heb veel en goed gewerkt. En dat zei hij
zoo eenvoudig, met een oprecht, naïef vertrouwen, waarbij zijn expressieve stem
zoo breed en ernstig klonk. Dan nam hij onze beide handen, hield ze lang vast en
dacht daarbij zoowel aan de vreugde, die hij bij het scheppen had ondervonden, als
aan het genoegen, dat wij door de kennismaking zouden smaken, naar hij hoopte.
Zoo hoorden wij ieder jaar iets nieuws, het heerlijke kwintet, de sonate voor piano
en viool, “Les Béatitudes” “Les Eolides” en het laatste jaar zijn groot strijkkwartet,
een waar meesterwerk. En ieder jaar scheen hij zichzelf te overtreffen. Vaarwel
meester, wij danken u, want gij hebt niet

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

302
te vergeefs geleefd. In u begroeten wij niet alleen een der grootste kunstenaars van
deze eeuw, doch ook den onvergelijkelijken leermeester, wiens heerlijk onderwijs
een geheele generatie van degelijke, ernstige en ware kunstenaars heeft doen
ontluiken, die door U zijn gewapend voor den ernstigen en langen tijd van onbeslisten
strijd. Ook aan den rechtvaardigen, eerlijken, zoo liefderijken en belangeloozen
mensch, wiens raad altijd betrouwbaar was en wiens toespraak altijd goed deed,
roepen wij het laatst vaarwel toe.’ Franck werd tijdens zijn leven door slechts weinigen
gewaardeerd, in hoofdzaak door zijn leerlingen. Dat kwam, omdat in het Frankrijk
van zijn tijd de beroemdheden van de opera heerschten; wel heeft Franck enkele
muziekdramatische werken geschreven, doch deze waren van weinig belang. Hij is
van beteekenis om zijn oratoria en zijn instrumentale stukken, waarvoor het groote
publiek in Frankrijk toen weinig voelde.
Franck heeft, als Bruckner, eerst op lateren leeftijd zijn meesterwerken geschreven.
De zes orgelstukken, waaronder ‘Prélude, fugue et variation’ (1860/62) waren zijn
eerste composities van blijvende beteekenis, in de zeven jaren daarna schiep hij niets
van waarde en na ‘Les Béatitudes’ waren er telkens jaren, dat hij als componist weinig
presteerde. Sedert 1884 echter tot aan zijn dood vloeide de bron van zijn inspiratie
onophoudelijk.

Franck's werken
Les Béatitudes (1869-1879). Reeds Liszt had in het tweede deel van zijn oratorium
‘Christus’ de zaligsprekingen (Mattheüs 5:3-11) gecomponeerd. Bij Franck zijn deze
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gulden woorden de edele kern van een der zwakste libretti, waarop ooit muziek
gemaakt werd. Debussy gaf er geestig critiek op: ‘Wanneer men het gedicht van de
Béatitudes nader bestudeert, vindt men er een partij beeldspraken en waarheden als
koeien in, die den meest vastberaden mensch doen terugdeinsen. Er was het gezonde
en rustige genie van Franck voor noodig, om hier dwars doorheen te gaan met een
glimlach op de lippen; de goede glimlach van een apostel, die het goede woord
predikte.’ Niet alleen de librettiste Mme Colomb dwingt tot kritiek; ook aan Franck
kan men verwijten maken: de goddeloozen en Satan laat hij zingen in den trant van
de Grand-Opéra. Doch de seraphische gedeelten van het werk dwingen steeds weer,
de zwakheden ervan te vergeven.
Prologue. De eerste maten, een syncopisch motief van fagotten en celli, blijken
in het verloop van het oratorium de beteekenis te hebben van een muzikaal symbool
voor Christus. Dan klaagt de tenor over de ellende, die de menschheid ten tijde van
Jezus kwelde. Vóór de zanger bericht van een troostende stem uit den hemel, hooren
wij deze reeds in de violen als tegenmelodie van het Christus motief (A), dat ook het
koor der engelen schraagt: ‘Béni soit celui, qui fait renaître l'espoir’. I. Het prijzen
van de armen van geest bracht de dichteres op de gedachte, een aardsch koor (mannen)
te laten jubelen: ‘Poursuivons la richesse’. Een tweede, hemelsch koor (vrouwen),
vraagt waar het geluk is bij al dien rijkdom; het mannenkoor herhaalt zijn lofzang
op den welstand. Het Christusmotief vaagt deze vooze vreugde weg, de stem van
den Heiland prijst hen,
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die verlangen naar het hoogste goed: menschenliefde. Het hemelsche koor, thans
vrouwen en mannenstemmen, stemt met de woorden van Christus in. II. In het
oratorium volgt nu de derde zaligspreking: die van de zachtmoedigen. Weer een
aardsch en een hemelsch koor; het eerste klaagt fugatisch: ‘Le ciel est loin, la terre
est sombre’. Deze klacht wordt plotseling onderbroken door het eenvoudige,
ontroerende: ‘Au vent changeant de ce monde, Notre coeur flotte incertain’. Het
fugato wordt op andere woorden gedeeltelijk herhaald, waarna een solokwintet van
hemelsche stemmen, later in beurtzang met het koor, waarschuwt: ‘Pauvres humains
qu'enflamme Le désir du bonheur, Enveloppez votre âme D'une sainte douceur!’
Wanneer aan het slot de stem van Christus eenvoudig declameert: ‘Heureux ceux
qui sont doux’ wordt dit door het orkest omspeeld door het Christusmotief.
III. Thans eerst de tweede zaligspreking: die over de treurenden. Het aardsche
koor bezigt de smart: ‘Reine implacable’; in een kwartet klaagt een moeder over haar
gestorven borelingske, een wees over zijn verloren ouders, een. man en een vrouw
nemen afscheid van elkaar in de schaduw van den dood. Een groep slaven betreurt
haar vrijheid, een schaar van philosophen lijdt onder de verborgenheid van de
waarheid. Hen allen troost Christus: ‘Heureux ceux qui pleurent’ (het Christusmotief
zonder syncopen).
IV. De vierde zaligspreking ‘Bienheureux ceux qui ont faim’ is een symphonisch
stuk, waarin de tenor een obligate partij heeft. Hij roept in deze wereld, waar het
kwaad heerscht, om gerechtigheid en waarheid; de stem van den Heiland ver-
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zekert, dat deze hunkering in den hemel verzadigd zal worden.
V. De lof van de barmhartigheid bracht de dichteres tot een tooneel, waarin de
onderdrukten opstaan tegen hun tyrannen. Christus waarschuwt echter: ‘Mij is de
wraak’. Waarlijk seraphisch klinkt het hemelsche koor ‘A jamais heureux, Les
miséricordieux’, afgewisseld met de waarschuwing van den engel der vergiffenis:
‘Abjurez la haine’.
VI. Tegenover de reinen van hart plaatste de dichteres een koor van heidensche
vrouwen, die vergeefs hun afgoden aanroepen; naar de muziek gerekend zouden zij
barmhartige Samaritaanschen kunnen zijn. Een groep Joodsche vrouwen roept den
God van Israël aan. Een kwartet Farizeërs pocht op hun reine harten; tegenover dit
ijdel gesnoef laat de engel van den dood zijn stem hooren, begeleid door ernstige
accoorden in den trant van Wagner: welke sterveling zal zonder vrees het eeuwige
licht aanschouwen? Het hemelsche koorwijst op de onschuld van het kind; het
aardsche koorgeeft een paraphrase van het woord: ‘Wordt gelijk de kinderkens’, in
beurtzang met het ‘Heureux les coeurs purs’ van Christus.
VII. Men vraagt zich af, waarom de dichteres juist bij het ‘Zalig zijn de
vreedzamen’ satan en zijn trawanten (tyrannen en priesters, die valsche Goden dienen)
ten tooneele voerde. Satan introduceert zichzelf in woord en muziek als een figuur
uit de Grand-Opéra: ‘C'est moi, l'esprit du mal’. Na dit spectakel als van Berlioz op
zijn zwakst is de spreuk van Christus ‘Bienheureux les pacifiques’ en het kwintet
der vreedzamen een verademing, die door Satan helaas tot twee keer toe verstoord
wordt. VIII. Ook hier, waar het gaat over hen, die vervolgd worden om der
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gerechtigdheid wil, treedt Satan op; hij geeft zich niet gewonnen en pocht, dat hij
den Heiland zal trotseeren. Het koor der rechtvaardigen voelt zich hierdoor beangst,
doch wordt gerustgesteld door de Mater Dolorosa (merkwaardig anachronisme!).
Satan geeft zich tegenover deze ‘dochter van Eva’ niet gewonnen. Wanneer Christus
de menschen prijst, ‘die vervolgd worden om der gerechtigheid wil’ is zijn tegenstand
gebroken. Op de muziek van den proloog zet de stem van den Heiland de apotheose
in: ‘Venez,lesbénisde mon Père’; het gejubel van engelen en heiligen sluit het werk
af.
Kamermuziek. Het pianokwintet(1879) toont, gelijk de andere kamermuziek van
Frank, de voorliefde, de verschillende deelen te laten groeien uit eenzelfde gegeven
(cyclisch principe*). Vooral in het kwintet is deze onderlinge gebondenheid zeer
sterk; het leidend thema van het eerste deel (tenero ma con passione) heerscht ook
in het Lento con molto sentimento en in de finale, ofschoon rhythmisch gewijzigd.
Het kwintet doet pompeuzer aan, lijkt grootscher, doch is naar zijn innerlijk genomen
een graad ondieper, dan de volgende werken. Het geeft een bijzondere gelegenheid,
vurige speeldrift uit te vieren (Col. D 15102/6).
Vioolsonate (1186). Deze meesleepende muziek is van een kunstigen bouw volgens
het cyclisch principe. Het peinzend begin herinnert aan den inzet van Beethovens
pianosonate opus 31 no. 2. I De eerste drie maten van de viool (d, fis, d) zijn de
belangrijkste kiemcel (X) van het werk. Hieruit ontwikkelt zich het eerste thema.
Het tweede thema, voor piano alleen, is in Tristan-taal, doch van klaarder extase.
Een coda op X. II De tweede kiemcel (Y) van dit
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werk treedt eerst in ware gedaante op bij het quasi lento van de piano (c, d, f, e). Na
een onstuimige inleiding van de piano begint de viool met een variant op Y, die
uitgewerkt wordt. Een overgang op X leidt naar de tweede themagroep; het eerste
deel daarvan is uit Y, het tweede begint bij dolce, het derde bij poco più lento. In de
coda wordt X gevareerd (poco slargando). III Recitativo-Fantasia. Het verhaal gaat
uit van X. Bij de verandering van voorteekens treedt Y melodisch op, waaraan de
derde kiemcel (Z) is geschakeld (fis, b, fis, cis, fis), en het dramatico stamt uit II,
waar het weinig opviel. Op deze gegevens wordt gefantaseerd. IV Het prachtig
Rondo-thema (R1) is ontleend aan de eerste maten van X; de derde maat in de
pianopartij (R-) treedt later ook afzonderlijk op. De eerste afwisseling brengt Z uit
III. Een stretto (brillante) leidt een doorwerking(!) in, met achtereenvolgens X, de
eerste maat van R1, het deel R2, het dramatico uit III en Z. Dan het Rondothema
geheel, en tot slot het stretto (H.M.V. DB 1347/50).
Het strijkkwartet schreef Franck een jaar voor zijn dood (1889, dus vier jaar voor
dat van Debussy ontstond!). Het bracht den meester zijn eerste groote succes. Ook
hier valt het cyclisch principe op. I De langzame inleiding is een der mooiste
ingevingen van Franck. Zij werd echter moeizaam veroverd, zooals blijkt uit de drie
lezingen ervan, die d'Indy in zijn monographie publiceerde. De ‘angélique’ sfeer is
hier tevens monumentaal. De melodie ervan, eerst in de viool, dan in de cello, heeft
de beteekenis van een ‘moederthema’ voor het geheele werk. Het hierop aansluitend
Allegro is in sonate-vorm. Hoewel de hoofd-
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toonsoort D groot is, staat het eerste thema in d klein. Het weinig opvallende tweede
thema is gedeeltelijk canonisch (eerste viool en altviool). De doorwerking begint
met een fugato op het moederthema, thans in mineur; ook de coda berust op deze
melodie. II Het Scherzo is een feërie in den trant van Berlioz. Het fladderend
hoofdthema van het eerste onderdeel, is verdeeld over de vier instrumenten, van laag
naar hoog gaande. Het lyrisch Trio heeft verrassende pauzen. Verderop laat de cello
het moederthema uit I hooren. Het hymische Larghetto heeft eveneens het
vormschema A-B-C. A zet in met een lange, vredige melodie. B heeft een nog breeder
thema, dat echter bewogen door tweede viool en altviool wordt begeleid. A wordt
dan verkort herhaald. IV De snelle inleiding der finale citeert de inzetten van het
Larghetto, het Scherzo en het moederthema uit I, afgewisseld door een nieuw
unisono-thema. Het hoofdthema der finale, in de altviool, is een variant op het
moederthema uit I; dit wordt dadelijk verder ontwikkeld. Als tweede thema treedt
een koraal op. In de doorwerking op dit materiaal wordt het Scherzo geciteerd, dat
dan tegen het hoofdthema uit IV (= moederthema I) klinkt, waarna het Larghetto
optreedt. De coda is gebouwd op het begin van het moedertherna en het unisono-thema
van het begin van IV. Deze bespreking lijkt nogal nuchter. Men moet naar deze
muziek echter luisteren, zooals zij ook gecomponeerd werd; met een warm hart èn
met een helder hoofd. Dan eerst beseft men volkomen haar meesterlijkheid (H.M.V.
DB 2051/56).
Klavierwerken. Merkwaardig, dat Franck, die toch als pianovirtuoos debuteerde, zoo
weinig en eerst laat
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in zijn leven klavierwerken schreef. Doch zijn ‘Prélude, choral et fugue’ (1884) is
een der pronkstukken van de litteratuur. Wij weten door d' Indy, dat Franck tijdens
het scheppen van dit werk op de gedachte kwam, de traditioneele combinatie van
Prélude en Fuga uit te breiden, door er een ‘Choral’ tusschen te voegen. Saint-Saëns
had misschien voor zijn tijd gelijk, door over dit werk te schrijven: ‘Een stuk, dat
zich onaangenaam en ongemakkelijk laat spelen, waarvan het Choral geen koraal en
de fuga geen fuga is, want zij verliest den moed, zoodra zij haar opzet beëindigd
heeft en vervolgt met eindelooze uitweidingen, die even weinig op een fuga lijken,
als een plantdier op een zoogdier en die wel zeer duur de brillante slot-tirade betalen.’
Voor ons heeft Saint-Saëns zich met deze uitspraak geblameerd. Franck vond hier
een even persoonlijke houding tegenover zijn groote voorgangers, als Bach jegens
de zijne. Het minst geldt dit voor de Prélude, die weinig afwijkt van het model der
oude klaviersuite, en niet geheel los staat van Chopin's Etude opus 25 no. 12. Wie
echter verheugt zich thans niet, dat het Choral geen simpel koraal is? Zelfs de tot
drie keer toe gespeelde, geijkte koraalzin heeft, door zijn eigenaardige pianistische
zetting, een apart karakter: de rechterhand arpeggiëert de begeleidende accoorden,
de linkerhand laat telkens snel na elkaar de basoctaven en de hooge melodie hooren.
Het Choral is grootendeels een koraalvoorspel, chromatisch klagend, dat tot drie keer
toe door den koraalzin troostend onderbroken wordt. De kiem van deze koraalfantasie
vindt men echter in het stretta van Chopin's Nocturne opus 55 no. 1. De fuga, wier
thema vrij ontleend is
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aan het begin van het Choral, houdt zich slechts aanvankelijk aan den overgeleverden
vorm. Zij verlaat dan het traditioneele spoor en krijgt een meer improviseerend
karakter met een dramatische allure, om uit te monden in een apotheose, waarbij de
koraalzin canonisch (de middenstem in de vergrooting*) optreedt, en dan
gecombineerd wordt met het fugathema, alles omspeeld door accoorden met het
rhythme van de Prélude. Een stretta, met als bas twee maal een dalende toonladder,
sluit het stuk af (H.M.V. DB 1299/1300).
De Prélude, aria et final (1887) bevat sublieme bladzijden, doch lijdt onder de
wat geforceerde toepassing van het cyclisch principe*. Belangrijker zijn de Variations
symphoniques voor piano en orkest (1885). Het werk is een variatiereeks op twee
thema's. In den dialoog tusschen de strijkers unisono en den solist, waarmee het
begint, geeft de pianist tweemaal het elegische thema A, terwijl de strenge rhythmische
zinnen van het orkest toespelingen zijn op het lyrischer thema B, dat eerst bij l'istesso
tempo in ware gedaante optreedt, voorgedragen door de fluit en de tokkelende violen.
Dan gaat de piano alleen door op A, waarbij de verwantschap met Chopin opvalt.
Een tusschenspel van de bitse toespelingen op B en het kopmotief van A leidt naar
dit thema zelf voor piano solo, waarna een motief uit B doorgewerkt wordt. Dan
volgen zes variaties op B; de chromatische derde en vijfde zijn onderling verwant,
de triomfantelijke vierde en zesde geven aan de melodie het strenge rhythme uit de
eerste maten van het werk. De zevende en achtste variatie in de celli, resp. op B en
A, vormen een langzaam (molto più lento), mijme-
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rend middendeel. Bij het Allegretto non troppo komt o.i. de inzinking. Thema A
wordt sneller genomen en naar Fis groot overgebracht. Midden in deze variaties op
A, waarbij het prachtig gegeven soms ontluisterd wordt, treedt B op, getokkeld door
de celli, met een Polonaiseachtige tegenmelodie in de piano. Alleen de dichterlijke
variatie op A voor piano alleen (Un pochettino ritenuto) is weer prachtig, ondanks
den invloed van Schumann. Spijtig, dat het laatste kwartdeel, naar den speeltijd
gerekend, niet geheel op het hooge peil van het voorafgaande staat, want dat is
melodisch en harmonisch een hoorn van overvloed (H.M.V. DB 1069/70).
Orgelwerken. Het verwondert niet, dat de organist van de St. Clotilde in verhouding
met zijn andere werken zooveel orgelstukken schreef. Zijn ‘Six pièces pour grand
orgue’ (1860-62) waren zelfs zijn eerste meesterwerken. Het derde ervan, Prélude,
fugue et variation, zal voor menigeen zelfs het lievelingsstuk van dezen componist
zijn. Het ‘Requiem aeternam’, en het ‘In paradisum’ van de Doodenmis (Requiem*)
vinden in de teeder golvende Prélude een instrumentale paraphrase; een visioen van
hemelsche rust en gelukzaligheid. De fuga streeft niet naar innerlijk verband met het
voorspel; toch heeft haar gedegenheid psychologische beteekenis voorde apotheose,
de Variation die de melodie van de Prélude slechts liefelijk omspeelt. Christen en
heiden kunnen zich bij hun afscheid van deze wereld geen troostender muziek denken,
dan deze (H.M.V. D 1843).
Franck's laatste werk bestaat uit Trois chorals (1890); men zou ze
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koraalfantasieën kunnen noemen, indien de koraalmelodieën minder simpel waren.
No. 1 in E is door zijn rijke chromatiek bijna dramatisch. No. 2 in b combineert
Passacaglia en Fuga. No. 3 in a staat door zijn cantabile karakter het dichtst bij
‘Prélude, fugue et variation’.
Psyché, (1888). Dit symphonisch gedicht voor koor en orkest behandelt de
Grieksche mythe van Eros (Amor) en Psyché. De invloed van Berlioz (‘Roméo et
Juliette’) op Franck is hier onmiskenbaar, zoowel wat de muziek zelf betreft (vooral
in II en IV) als om de behandeling van het gegeven: het koor verhaalt de oude fabel,
het orkest weidt in enkele zelfstandige instrumentale nummers uit over de
belangrijkste episoden van het kleine drama, dat overeenkomst heeft met de sage
van Lohengrin. I. Sommeil de Psyché. Een innig stuk voor orkest verbeeldt de slapende
Psyché (personificatie van de menschelijke ziel als maagd) en haar droomen van een
groot geluk. II. Psyché enlevée par les Zéphirs. Plotseling is de lucht vol vreemd
gerucht: speelsche winden ontvoeren Psyché naar de tuinen van Eros. III. Les jardins
d'Eros. In de tuinen van Eros ontwaakt Psyché. Zij hoort stemmen, die haar verhalen
van den onzichtbaren, naderenden minnaar en haar waarschuwen, dat zij nooit diens
gelaat mag aanschouwen. Het orkest geeft dit alles weer, een koor zingt een hymne
op de liefde. IV. Psyché et Eros. Evenals in de scène d'amour uit ‘Roméo et Juliette’
worden de gevoelens van Psyché en Eros bezongen door het orkest. V. Le châtiment.
Souffrances et plaintes de Psyché. Door haar zusters verleid tracht Psyché het gelaat
van Eros te bespieden; als bestraffing wordt zij uit de tuinen van Eros verbannen.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

313
Verlaten zwerft zij op aarde en lijdt onzegbaar. Weer hoort zij stemmen; deze troosten
haar, dat Eros haar zal vergeven. VI. Apothéose. Het onzichtbare koor juicht, dat
Eros vergiffenis schonk aan Psyché en haar naar zijn tuinen terugbracht, ontroerd
door haar trouwe liefde.
De zuiver instrumentale deelen I, II, IV zijn de hoogtepunten van het werk; zij
worden meestal zelfstandig uitgevoerd (Odeon 123631/3).
Symphonie in d (1888)♪. Zij is de eenige, die Franck schreef; hij heeft er weinig
voldoening van gehad (zie levensloop). Voor ons echter is zij de mooiste uit het
Fransche repertoire, om haar prachtige architectuur, haar rijkdom aan melodieën en
haar eenvoudig edelen inhoud. I. Een langzame inleiding brengt een smeekend thema
van de lage strijkinstrumenten, dat in het verdere verloop van het werk een voorname
rol vervult. Men hoort het aan het begin van het Allegro non troppo sneller, ongeduldig
bijna; in deze gedaante is het de hoofdgedachte van het eerste deel. Voordeze herhaald
wordt, vraagt het Lento nogmaals onze aandacht. In het tweede thema (dolce e molto
cantabile) in de violen is de ‘maitre angélique’ aan het woord. Een derde gedachte
(sostenuto), hier direct op aansluitend, een syncopisch samengaan van houtblazers,
hoorns en violen, brengt een hemelschen zegezang, die ook in andere deelen van het
werk optreedt. De doorwerking laat soms in den trant van Wagner de melodieën
zonder modulaties direct na elkaar in verschillende toonaarden optreden; hier en in
de coda canonische verwerkingen van het begin der langzame inleiding, nu niet
smeekend doch triomfaal. II. Het Allegretto is een samentrekking van de beide
gebruikelijke middendeelen:
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een langzaam stuk en een Scherzo. Harp en strijkers tokkelen accoorden, die vlak
daarop het harmonisch fundament blijken te zijn van de melodie, die de Engelsche
hoorn aanheft, de hoofdgedachte van het Allegretto. Deze melodie bestaat uit twee
zinnen; elke zin herhaalt zichzelf dadelijk en krijgt dan een rijke tegenmelodie, de
eerste keer in de alten, de tweede maal in de celli. Dan beginnen de violen dolce
cantabile de liefelijke wijs van het alternatief. Aan het einde hiervan zet de Engelsche
hoorn weer zijn weemoedige zang in; klarinet en hoorn nemen de melodie over en
maken een onverwachte afsluiting. Nu komt na een generale pauze het Scherzo: de
gesordineerde violen tremoleeren telkens feërieke thema's, die de houtblazers aldoor
lyrischer beantwoorden. Het Trio van het Scherzo is een idyllische melodie,
achtereenvolgens voorgedragen door klarinet, fluiten en violen. Het begin van het
Scherzo herhaalt zich normaal en brengt middenin de verrassing, dat de feërieke
melodie van de violen gecombineerd wordt met het thema van de Engelsche hoorn;
hierdoor schuift de herhaling van het Allegretto over de reprise van het Scherzo. Het
Trio van het laatste besluit het tweede deel. III. De finale brengt eerst nieuw
thematisch materiaal: een opgewekte melodie van de celli, daarna een koraalachtige
episode van het koper. In de doorwerking treden de melodie van de Engelsche hoorn
uit het Allegretto en de derde gedachte van het eerste deel weer op.

[French horn]
French horn, hoorn* (E.).

[Fúga]
Fúga, een strenge contrapuntische vorm. Het wezenlijke van een fuga is, dat een
thema door alle stemmen heen gevoerd wordt. In een drie-
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stemmige fuga b.v. zet slechts een stem het thema in; zoodra dit thema beëindigd is,
begint een tweede stem het thema een kwint hooger voor te dragen, terwijl de eerste
stem hiertegen contrapunteert. Is de voordracht van het thema door de tweede stem
afgeloopen, dan zet de derde stem het thema weer in, terwijl eerste en tweede stem
ertegen contrapunteeren. Met de voordracht van het thema door de derde stem is de
expositie afgeloopen. Hierna volgen eenige doorwerkingen, waarin het thema in
andere toonaarden verschijnt, om tenslotte in den hoofdtoonaard te eindigen. In de
meeste fuga's komt minstens een keer een
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Engführung of Stretto voor: een canonische verwerking van het thema, d.w.z., een
stem zet het thema reeds in, terwijl een andere er nog mee bezig is. De fuga moet
minstens tweestemming zijn; er bestaan zelfs achtstemmige fuga's (Bach: ‘Die Kunst
der Fuge’). De dubbelfuga* is op twee, de tripelfuga op drie thema's gebouwd.

[Fugáto]
Fugáto, een episode, die wel den opzet (b.v. alleen de expositie) van een fuga heeft,
doch niet de verdere ontwikkeling, b.v. het Trio van het Scherzo uit Beethoven's
Vijfde.

[Fughétta]
Fughétta, een kleine fuga.

[Fuóco]
Fuóco, vuur: con fuoco, vurig.

[Furióso]
Furióso, razend, wild.

G.
[Galli Marié]
Galli Marié, een soort sopraan*.

[Gámba]
Gámba, afkorting van viola da gamba: knieviool. Dit tegenwoordig weer in eer
herstelde instrument was lid van een groote familie. De gamba heeft de grootte van
een cello, doch spits toeloopende schouders, breeder randen, een vlak en bovenaan
schuin verloopend achterblad. De zes snaren loopen over een vlakken kam, waardoor
accoordspel op de gamba makkelijker is dan op de cello. Het verschil in timbre
tusschen deze beide strijkbassen speelde Bach* uit in zijn zesde Brandenburgsche
Concert.

[Gamelan]
Gamelan, inlandsch orkest in Oost-Indië, Siam, en elders. In de gamelanmuziek valt
den Europeaan het meest op, dat de melodieën gespeeld worden op slaginstrumenten,
nl. reeksen afgestemde gongs en inlandsche xylophoons, terwijl een enkele fluit en
viool meer een omspelende taak hebben. Debussy* hoorde de gamelan en werd er
zeer door getroffen; invloeden van de gamelan vindt men b.v. in zijn ‘Pagodes’.
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[Gámma]
Gámma, een ander woord voor toonladder.

[Gavotte]
Gavotte, een oude Fransche dans in 2/2 maat, meestal met twee kwarten als opmaat.
Het matige tempo geeft haar een sierlijk karakter. Als Trio dient soms een tweede
Gavotte, die wel à la Musette (als doedelzak*) behandeld wordt.

[Geestelijk lied]
Geestelijk lied, een volkslied* van religieus karakter.

[Geige]
Geige, viool (D.).

[Gelijkzwevende temperatuur]
Gelijkzwevende temperatuur. Onder temperatuur verstaat men de onvermijdelijke
afwijking van de natuurlijke stemming der intervallen ter wille van de practische
muziekoefening, speciaal wat instrumenten als orgel en klavier aangaat. De
noodzakelijkheid van zulk een getempereerde stemming blijkt reeds uit een eenvoudig
voorbeeld. Volgens de
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natuurlijke stemming geldt: snaarlengte bovenkwint is 2/3 snaarlengte grondtoon en
snaarlengte bovenoctaaf is 1/2 snaarlengte grondtoon. Nu zou de twaalfde bovenkwint
(c, g, d, a, e, b, fis, cis, gis, dis, ais, eis, bis = c) het zevende bovenoctaaf moeten
opleveren. Doch dit blijkt niet geheel het geval, want (2/3)12 is niet precies gelijk
aan (1/2)7; de twaalfde bovenkwint is iets hooger dan het zevende bovenoctaaf. Nog
ten tijde van Bach gebruikte men algemeen een ongelijk zwevende temperatuur. Men
stemde de eerste acht kwinten precies volgens de verhouding 2/3 en verdeelde het
verschil tusschen de twaalfde bovenkwint en het zevende bovenoctaaf over de
resteerende kwinten. Daardoor waren eenige toonaarden - die met weinig voorteekens
- geheel zuiver, de overige onbruikbaar valsch. Echter, reeds in de vijftiende eeuw
was theoretisch de wenschelijkheid van een gelijkzwevende temperatuur uiteengezet,
nl. door den Spanjaard Bartolomeo Ramis (‘De musica tractatus’, 1482). In deze
stemming is het verschil tusschen de twaalfde bovenkwint en het zevende octaaf
geëlimineerd, door álle kwinten iets kleiner te nemen dan de verhouding 2/3. Met
zijn ‘Das Wohltemperirte Clavier’ heeft Bach* de artistieke mogelijkheden van de
gelijkzwevende temperatuur volledig aangetoond.

[Generale bas]
Generale bas, zie continuo.

[Getempereerde stemming]
Getempereerde stemming, zie gelijkzwevende temperatuur.

[Gigue]
Gigue, een oude, snelle dans van Engelschen oorsprong (Jig), in 4/4, 6/8, 12/8 of
3/8 maat. Zie Suite.

[Giocóso]
Giocóso (dzji), schertsend. Mozart noemde zijn ‘Don Giovanni’ een ‘Dramma
giocoso’.

[Gitaar]
Gitaar, een getokkeld snaarinstrument van Spaanschen oorsprong, dat
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door vorm en stemming belangrijk verschilt met de luit, waarmee men haar beter
niet moet vergelijken; zij heeft nl. een banaler timbre. Verdi combineerde de gitaar
met mandoline en doedelzak in zijn opera ‘Otello’, Mahler gaf door haar aan de
tweede ‘Nachtmusik’ van zijn zevende symphonie de sfeer van een serenade.

[Glissándo]
Glissándo, glijdend. Op strijkinstrumenten glijdt de speler met een vinger van den
eenen toon naar een anderen, op harp en toetsinstrumenten ritst men langs snaren of
toetsen. Voorbeelden: begin van Debussy's Faun-Prelude (harp), 14de Rhapsodie
Van Liszt (piano), Ravel, ‘Ma mère l'oye’ V (celesta en harp). Bartók* gebruikt
glissando voor pauk.
Over glissando in Jazz zie intonatie.

[Glória]
Glória, onderdeel van de Mis*.

[Gluck, Christoph Willibald]
Gluck, Christoph Willibald (2 Juli 1714-15 Nov. 1787). De historische en artistieke
beteekenis van dezen vernieuwer van de opera leert men het best kennen uit zijn
voorrede van de opera ‘Alceste’, waaruit hier het belangrijkste volgt: ‘Toen ik het
ondernam de muziek voor Alceste te schrijven, stelde ik mij voor, haar geheel te
ontdoen van al die misbruiken die, of door de misplaatste ijdelheid der zangers, óf
door de te groote toegevendheid der componisten binnengedrongen, sedert lang de
Italiaansche Opera ontsieren en van het meest grootsche en schoonste aller
schouwspelen het belachelijkste en vervelendste maken. Ik was er op bedacht, de
Muziek tot haar ware taak te beperken: het dienen van de poëzie bij het uitbeelden
van de gevoelens en van de situaties van het drama, zonder de handeling te
onderbreken of haar door nuttelooze en overbodige versieringen te verzwakken; en
ik ge-
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loofde, dat zij voor de poëzie hetzelfde moet zijn, wat voor een nauwkeurige en goed
gecomponeerde teekening de levendigheid der kleuren is, en het wel geordend contrast
van licht en schaduw; zij dienen de figuren te bezielen, zonder er de omtrekken van
te veranderen. Ik heb een acteur dus niet in het hoogtepunt van den dialoog willen
laten ophouden om op een vervelend ritornel te wachten, noch een woord op een
voor de stem gunstigen klinker willen doorsnijden, om hem in een lange coloratuur
met zijn mooie stem te laten pronken, of om te wachten dat het orkest hem met behulp
van een cadens den tijd geeft weer op adem te komen. Ik meende dat de Ouverture
de toeschouwers moet verwittigen van de handeling der opera, en er om zoo te zeggen
de korte inhoud van moet vormen; dat de instrumentatie zich moet richten naar de
belangrijkheid en de mate van hartstocht; dat men niet mag toestaan, dat een
opvallende gaping tusschen de aria en het recitatief op dwaze wijze den zin verminkt,
alsook de kracht en de hevigheid van de handeling te onpas onderbreekt. Ook meende
ik mij met alle macht te moeten toeleggen op het streven naar een schoonen eenvoud:
daarom vermeed ik het, met technische moeilijkheden te pronken ten koste van de
duidelijkheid; ik heb het ontdekken van nieuwe effecten slechts van belang geacht,
voor zooverre zij logisch door de situatie en door de uitdrukking vereischt werden;
tenslotte is er geen enkele technische regel, die ik niet gaarne ten gunste van den
indruk meende te moeten opofferen.’ De ‘schoone eenvoud’, waarover Gluck hier
rept, is een der belangrijkste factoren van zijn muziek. Men hoort hem ook in de
aangrijpen-
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de ouverture voor de opera ‘Iphigénie en Aulide’. Daar deze zonder onderbreking
aansluit bij het eerste bedrijf, hebben Wagner en Schmidt haar voor de concertzaal
bewerkt, door er een slot aan toe te voegen. Schmidt is daarbij met veel piëteit te
werk gegaan, Wagner heeft de instrumentatie onnoodig veranderd. Van edelen
eenvoud ook, doch liefelijker is de ouverture voor ‘Alceste’ (Decca K 771).
Onsterfelijk is ook de aria ‘J'ai perdu mon Euridice’ uit de opera ‘Orphée’ (H.M.V.
DB 1723). Hoe mooi deze melodie is, terecht spotte Hanslick in zijn ‘Vom
Musikalisch-Schönen’, dat men er even goed op kan zingen: ‘J'ai trouvé mon Euridice,
Rien n'égale mon bonheur’. Van de verschillende geniale instrumentatie-effecten uit
deze opera noemen wij er slechts een: in het openingskoor, dat klaagt over den dood
van Euridice, bezigde Gluck Zinken, eeuwenoude blaasinstrumenten, die ten tijde
van Gluck nog alleen gebruikt werden bij begrafenissen, waardoor hun timbre in de
achttiende eeuw een sterk associatief vermogen had.

[Gounod, Charles François]
Gounod, Charles François (17 Juni 1818-17 Oct. 1893). Er moet in Gounod meer
omgegaan zijn, dan men van den componist van ‘Faust’ zou denken: nadat hij den
Grand Prix de Rome had gewonnen (1839) en reeds eenige Missen componeerde,
ging hij in 1846 theologie studeeren, wat hij na een jaar weer opgaf. Eerst in 1850
begon hij weer te componeeren, opera's en symphonieën, die weinig succes hadden.
Door de première van ‘Faust’ (1859) werd hij plotseling beroemd. Verschillende
andere opera's, tijdens zijn leven zeer gewaardeerd, worden nu
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zelden uitgevoerd: ‘Reine de Saba’, ‘Mireille’, ‘Roméo et Juliette’. In de laatste jaren
van zijn leven schreef hij alleen nog kerkmuziek.
FAUST. I. In zijn studeercel beklaagt zich de oude geleerde Faust over de leegheid
van het leven. Weer heeft een nacht van studie hem onvoldaan gelaten; hij besluit
zich te vergiftigen. Wanneer hij den beker aan zijn lippen zet, klinken van buiten
blijde Paaschzangen. Alles vervloekend roept Faust Satan aan, die plotseling voor
hem staat en naar zijn wenschen vraagt. Faust wil geen goud, en geen macht, maar
jeugd en Mephisto belooft aan dezen wensch te voldoen, indien Faust zijn ziel aan
hem verkoopt. De oude geleerde aarzelt; dan laat Mephisto hem een visioen zien van
een onschuldig meisje aan een spinnewiel: Marguerite; dit brengt Faust er toe, de
overeenkomst te teekenen. Mephisto laat hem nu een tooverdrank drinken, waardoor
hij plotseling verjongt. Hij wenscht Marguerite weer te zien, Mephisto belooft het
hem voor dienzelfden dag. II. Op de kermis bezingen studenten, soldaten en jonge
meisjes de geneugten van het leven. Onder hen is ook Valentijn, de broer van
Marguerite; in de cavatine ‘Avant de quitter ces lieux’ bidt hij God, zijn zuster te
beschermen. Men viert het vertrek van Valentijn met een dronk; wanneer zijn vriend
Wagner het ‘Lied van de rat’ wil aanheffen, wordt deze onderbroken door Mephisto,
die een ode op het Gouden Kalf zingt. Daarna leest Mephisto uit de hand van Valentijn
diens spoedigen dood; den jongen Siebel, verliefd op Marguerite, wordt voorspeld,
dat hij geen bloempje zal kunnen aanraken, zonder dat dit dadelijk verwelkt. Wanneer
Mephisto den wijn proeft, haalt hij er zijn neus voor op en toovert hij
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uit den Bacchus op het uithangbord van de herberg een beteren drank. De omstanders
beseffen met den duivel te doen te hebben: voor hun koraal en hun kruisvormige
zwaarden retireert Mephisto. De stemming is spoedig hersteld en de kermisgangers
gaan walsen. Faust vraagt Mephisto weer naar Marguerite, die kort daarop verschijnt.
Mephisto biedt haar zijn arm aan, doch het meisje weigert zijn gezelschap en gaat
naar huis. Men walst verder.
III. In het tuintje voor het huis van Marguerite zingt de jonge Siebel (travestie*)
zijn liefde uit. Hij wil bloemen zijn tolk laten zijn, doch door Mephisto's vervloeking
verwelken zij dadelijk, zoodra hij ze aanraakt, tot hij zijn vingers doopt in wijwater,
waardoor de bezwering van Satan haar kracht verliest; gerustgesteld legt Siebel zijn
bouquetje voor de deur. Faust en Mephisto bespieden Siebel bij deze bescheiden
hulde. Terwijl de duivel een rijker geschenk voor Marguerite gaat halen, zingt Faust
zijn liefde uit in de cavatine ‘Salut! demeure chaste et pure’. Mephisto, teruggekeerd,
plaatst een doosje met juweelen op den drempel van het huis, waarna beiden zich
verbergen. Zij zien Maguerite thuis komen en hooren haar zich afvragen, wie de
jonge man was, dien zij op de kermis zag. Wanneer zij de oude ballade ‘Le roi de
Thulé’ zingt, onderbreekt zij zich herhaaldelijk: haar gedachten blijken steeds weer
terug te keeren naar Faust. Als het lied uit is vindt zij de bloemen van Siebel en het
kistje met sieraden van Faust; haar blijdschap uit zich in de bekende juweelen-aria.
Haar buurvrouw Martha betrapt haar, dat zij den tooi heeft aangedaan en vermoedt
dadelijk, dat deze het geschenk is van een verliefden rijkaard. Mephisto
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spreekt Martha aan en beweert, dat haar man gesneuveld is. Zij laat zich spoedig
troosten door den sinisteren boodschapper; daardoor vindt Faust gelegenheid rustig
te spreken met Marguerite. Het meisje vertelt van haar eenzaam leven; bij het vallen
van de schemering verzoekt zij Faust weg te gaan. Faust verklaart zijn liefde en
Marguerite raadpleegt het oeroude minne-orakel, door de blaadjes van een bloem af
te plukken: ‘Hij mint mij, hij mint mij niet’; na een gemeenschappelijk ‘voor eeuwig’
heft Faust den lyrischen liefdeszang aan ‘O nuit d'amour’. Herhaaldelijk verzoekt
Marguerite hem te vertrekken en eindelijk nemen zij afscheid van elkaar; doch
wanneer het meisje, zich alleen wanend, haar liefde uit, volgt Faust haar in huis. IV.
Op een kerkplein knielt Marguerite voor een crucifix en smeekt zij God om vergeving
voor haar misstap; satanisch roept Mephisto zijn ‘Neen’ en herinnert haar aan den
tijd van voor haar val. Uit de kerk klinken vrome zangen, die Marguerite de
tegenstelling van haar onschuldige jeugd en haar huidigen toestand eens te meer
doen beseffen. Zij vlucht onder Mephisto's vervloekingen. Vroolijk zingend naderen
soldaten, waaronder Valentijn, die Siebel naar Marguerite vraagt. Tevergeefs tracht
Siebel het onheil van Marguerite voor haar broer te verbergen en wel heel ongelegen
verschijnen Faust en Mephisto. Wanneer de laatste dan nog zijn cynische serenade
zingt, spitst de situatie zich toe tot een duel tusschen den duivel en Valentijn, die
doorstoken wordt en stervend zijn zuster vervloekt.
V. Faust is nu voorgoed geketend aan Mephisto. Zij bezoeken den Walpurgisnacht
in den Harz en wonen een woeste Bacchanale bij, wat
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het voor de Fransche opera traditioneele ballet gelegenheid geeft, zijn kunst te
vertoonen. Het tooneel wisselt en wij zien Marguerite in de gevangenis, daar zij haar
kind gedood heeft. Verdwaasd wacht zij haar straf op het schavot af. Ontzet roept
Faust haar aan; Marguerite herkent de stem van haar geliefde. Even komt zij tot
bezinning, herinneringen doemen op, doch dan verduistert weer haar brein. Vergeefs
maant Mephisto tot vluchten: de afkeer van Satan weerhoudt haar. In extase roept
zij de hemelsche engelen aan, die het overwinnende ‘Veroordeeld’ van Mephisto
teniet doen met het koraal ‘Christus is opgestaan’, dat haar hemelvaart begeleidt.

[Gramofoon]
Gramofoon. De uitvinding van dit instrument, waardoor het mogelijk is klanken
vast te leggen en op elk gewenscht oogenblik te reproduceeren, zal waarschijnlijk
blijken van evenveel belang te zijn, als de uitvinding van de boekdrukkunst voor de
letterkunde. Beide procédé's maken het mogelijk, kunstwerken binnen ieders bereik
te brengen; moet men voor het boek de analphabeten uitzonderen, om niet te reppen
over de tragen van geest, de gramofoon kan theoretisch elken mensch van dienst
zijn. Practisch echter zijn de luisteraars naar goede gramofoonmuziek thans nog
weinig in aantal, vergeleken met de lezers van letterkunde. Een der redenen daarvoor
is natuurlijk, dat alleen gegoeden zich een discotheek kunnen aanschaffen, al kennen
wij persoonlijk gevallen, dat kleine luiden met groote opoffering zich een respectabele
platenverzameling verwierven. Voor vele goed gesitueerden geldt het bezwaar, dat
men steeds weer precies dezelfde herschepping hoort en dat de mecha-
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nische weergave de bezieling van het spontane musiceeren mist. Onze ervaring is
echter, dat zelfs geschoolde ooren zoo onnauwkeurig luisteren, dat zij eerst na het
herhaaldelijk hooren van eenzelfde plaat geheel met haar goede en slechte
eigenschappen vertrouwd zijn en dat de vermoeidheidsgrens voor het genieten van
een goede geconserveerde reproductie bij verstandig beleid - eenzelfde plaat niet te
vlug na elkaar draaien - practisch zelden bereikt wordt. Ook meenen wij, dat een
meesterlijke mechanische reproductie van grooter aesthetische waarde is, dan een
slecht of middelmatig direct musiceeren. De belangrijkste bezwaren, die men tegen
gramofoonmuziek kan aanvoeren, hangen samen met de wijze van luisteren; er is
veel cultuur en veel training noodig, om zich op het zuiver acoustische te
concentreeren en den optischen nevenfactor van concert, opera of huismuziek te
kunnen missen. Zulk een geoefende hoorder behoeft zijn oogen niet dicht te doen,
als menig muziekgenieter in de concertzaal, en loopt geen kans op ergernis door zijn
omgeving. Kortom, hij kan werkelijk voor honderd procent luisteren.
De gramofoon is echter alleen een concurrent van het concertleven. Het zelf
musiceeren heeft zijn eigen voor- en nadeelen; voor de meeste amateurs zal de min
of meer gebrekkige verwerkelijking ruimschoots vergoed worden door de
psychologische beteekenis van de herscheppende daad.
De uitvinding van de gramofoon wordt door het groote publiek toegeschreven aan
den Amerikaan Edison. Deze vroeg op 15 Januari 1878, na eenige jaren van
zelfstandig onderzoek, patent op de ‘phonograaf’: op een door een uurwerk draaienden
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cylinder, bedekt met een laagje zink, grifte een stift de geluidstrillingen opgevangen
door een membraan. De patentaanvrage voorzag ook de mogelijkheid van een platte
plaat. In Frankrijk echter had de uitvinder Charles Cros reeds op 30 April 1877 bij
de Parijsche Académie voor Wetenschappen de beschrijving ingediend van een
‘Procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par l'ouïe’.
Cros wilde de grillige lijn, door middel van membraan en stift aangebracht op een
beroet oppervlak, photographisch overbrengen op metaal; omgekeerd zou de stift
door het volgen van de grillige lijn op het metaal het membraan weer laten trillen.
Men mag aannemen, dat Edison niet af wist van Cros' uitvinding. In 1887 construeerde
de in Amerika gevestigde Duitscher Emil Berliner een nieuwe machine, die hij
‘grammophoon’ noemde: inplaats van den om een horizontale as wentelenden
was-cylinder van Edison had deze een horizontaal draaiende platte plaat. Het voordeel
van dit systeem is, dat de groeven op een platte plaat zuiverder gereproduceerd
kunnen worden dan op een rol.
Eerst de electrische opname-techniek (1926) stelde in staat tot reproducties van
muziek, die aesthetisch aanvaardbaar waren. Dit procédé gebruikt de microfoon en
de versterkingstechniek, die door de radio werden uitgevonden. Door deze techniek
kunnen de musici onder normale omstandigheden spelen en gaan er, dank zij een
veel kleiner weerstand, minder details verloren. De technische evolutie van de
gramofoon blijkt reeds uit enkele cijfers: in 1920 beschikte zij over drie octaven, in
1926 over vijf, sedert 1927 over meer dan zeven. Haar gebrek is thans nog
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de dynamische verteekening in opnamen van groote orkesten en koren. Van de
instrumenten laat de piano zich het moeilijkst weergeven. De menschelijke stem en
het strijkkwartet stellen tot een natuurgetrouwe reproductie in staat.

[Gran cássa]
Gran cássa groote trom (I.).

[Grande caisse]
Grande caisse, groote trom (Fr.).

[Gran tambúro]
Gran tambúro, groote trom (I.).

[Grand-Opéra]
Grand-Opéra, zie opera.

[Gráve]
Gráve, zwaar, ernstig; indirect ook een voorschrift voor het tempo: langzaam.

[Grazióso]
Grazióso (tsi), bevallig.

[Gregoriaansch]
Gregoriaansch. De middeleeuwsche traditie schreef den rijkdom aan liturgische
melodiën van de R.K. Kerk toe aan Paus Gregorius I, bijgenaamd den Grooten, en
eerst de nuchterespeurzin van den twintigste eeuwschen musicoloog Idelsohn vond
het verband van deze muziek met den ouden Joodschen synagogalen cultus. Vooral
in zijn sobere recieten van bijbelwoorden is de afkomst van het Gregoriaansch nog
te herkennen. Grooter dan de overeenstemming tusschen de liturgische muziek van
Katholieken en Joden is echter het verschil: de Oostersch extatische, uitbundige
melismen verstilden zich in de Middeleeuwen tot liefelijke, rustige zangen. Hooren
wij Westerlingen zelfs in Joodsche lofzangen een Oud-Testamentische somberheid,
in Gregoriaansche boetezangen klinkt toch nog de rust en troost van een eeuwig
heilsverschiet.
Evenals bij de Joden leverde het Psalter* aan de eerste Christenen het
hoofdbestanddeel van het liturgisch gezang en wel in vertaling: tot in de derde eeuw
Grieksch, daarna Latijn, dat sindsdien de officieele taal der R.K. Kerk bleef. Van
gelijke waarde als de psalmen waren ook zekere lyrische gedeelten uit andere boeken
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van het Oude en Nieuwe Testament. Zoo bevat het oudst bekende liturgische
gezangboek, de vijfde eeuwsche codex Alexandrinus uit het Britsch museum, behalve
de 150 psalmen o.a. de lofzangen vanMiriam, Maria en Simeon. Van het begin af
werden ook niet-bijbelsche lofzangen in den eeredienst gezongen. Wel verzette het
concilie van Laodicea (vierde eeuw) zich tegen deze ‘Psalmi idiotici’, doch latere
Kerkvergaderingen stonden een gepast gebruik van niet-bijbelsche zangen toe. Hiertoe
behooren o.a. het Gloria der Mis* (behalve de inzet) en de Hymnen. Eerst de
vrijmaking van de Kerk onder Constantijn den Grooten door het edict van Milaan
(313) maakte het mogelijk, dat de cultus zich rijker ontplooide. Het liturgisch gezang
van dien tijd is het prototype geweest, waaruit in de vierde tot zevende eeuw zich de
verschillende vormen van het Gregoriaansch ontwikkelden. Een reeks van Pausen,
vooral echter Gregorius I (590-604), heeft dezen liturgischen muziekschat geordend.
Met groote kennis van zaken zijn toepasselijke bijbelteksten, vooral uit de psalmen,
gekozen, die betrekking hebben op het liturgisch gebeuren van bepaalde dagen van
het kerkelijk jaar, dat vooral bij de voornaamste cultushandeling der R.K. Kerk, het
Misoffer, tot uitdrukking komt. Het Requiem*, dat onafhankelijk is van het kerkelijk
jaar, heefteigen teksten en melodieën. Met welk een beheersching van de materie,
hoe fijn van gevoel hebben de samenstellers van de liturgie steeds weer de meest
toepasselijke teksten gekozen. Hiervan slechts een enkel voorbeeld. In de Mis van
Palmzondag (Tractus) benutte men de overeenkomst van Christus' klacht aan het
kruis ‘Mijn God, waarom
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hebt Gij mij verlaten’ met den gelijkluidenden aanhef van psalm 21 (volgens de
nummering der Protestanten psalm 22). En zou de blijdschap van den Paaschzondag
beter tot haar recht kunnen komen, dan door psalm 117:24 en 1 (Prot. 118): ‘Haec
dies quam fecit Dominus’ (Dit is de dag, dien de Heer heeft gemaakt) en ‘Confitemini
Domino, quoniam bonus’ (Looft den Heer, want Hij is goed)?
Het Gregoriaansch geeft zuiver melodisch alle edele roerselen van de menschelijke
ziel, weer. Men behoeft niet vertrouwd te zijn met het ingewikkelde toonstelsel, dat
aan deze zangen ten grondslag ligt, om de verheven schoonheid en diepe godsvrucht
van deze melodieën te ondergaan. Gekrakeel over notenwaarden, uiteenloopende
opvattingen over de voordracht kunnen de belijdende schoonheid ervan niet aantasten.
Ingetogen gemoederen zullen bij voorkeur luisteren naar den ‘der Welt abhanden
gekommen’ zang der Benedictijnen, die een voorproef geeft van hemelsche rust en
gelukzaligheid (H.M.V. W 1115/26). Menschelijker en persoonlijker is de voordracht
door het kerkkoor van de Stedelijke Muziekschool van Dortmund onder leiding van
Pater Romuald Peffer O.S.B. (Pol. 95251, 90054). Een zich uitzingen van hart tot
hart is het ideaal van Dr. Eliseus Bruning O.F.M. met het Fraterskoor van het
Minderbroedersklooster te Venray (Col. DHX 6/9).
Geen andere muziek heeft met zoo sobere middelen zulk een rijk gevoelsspectrum
geopenbaard. Het onwennig oor zal deze fijne schakeeringen amper onderscheiden.
Wie zich echter met liefde en begrip aan deze zangen wijdt, ontdekt steeds weer
nieuwe schoonheden. Wij geven hier
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een kleine bloemlezing voor hen, die het Gregoriaansch niet kennen. Uit het Requiem
treffen de rustige, ernstige beginzang en de zeer innige melodie van ‘In Paradisum’,
een echo uit den hof van Eden (Col. DHX 9). De zangen tijdens de Kruisontblooting
en Kruisvereering op Goeden-Vrijdag vervullen ons met stil ontzag, het ‘Alleluja’
van den Paaschnacht laat een verheven blijdschap over ons komen (Pol. 95251). De
‘Missa de Angelis’ verwerkelijkt het gebod ‘Weest gelijk de kinderkens’ na te leven
(Pol. 90054). Een opgewekt geloof klinkt uit het derde ‘Credo’ (Pol 90055). Milde
extase en ootmoedig vertrouwen weerspiegelt het ‘Kyrie lux et origo’ (H.M.V. W
1115). Een zingend ingaan tot Gods Heerlijkheid maakt het ‘Urbs Jerusalem beata’
mogelijk (H.M.V. W 1126).

[Grieg, Edvard Hagerup]
Grieg, Edvard Hagerup (15 Juni 1843-4 Sept. 1907). Tijdens zijn muziekstudie te
Leipzig, later bij Niels Gade te Kopenhagen, was hij een vazal van Mendelssohn.
Terug in Noorwegen, kwam Grieg in aanraking met den jongen componist Richard
Nordraak. Wat deze ontmoeting voor Grieg beteekende blijkt uit zijn eigen woorden:
‘De schellen vielen mij van de oogen; eerst door hem leerde ik de Noorsche
volkswijzen en mijn eigen natuur kennen. Wij zwoeren samen tegen het weekelijke
Skandinavisme van Gade en sloegen geestdriftig den nieuwen weg in, waarop zich
thans de Noorsche school bevindt’. Kort daarop (1866) stierf Nordraak; Grieg zette
alleen hun werk voort. In 1867 trouwde Grieg met zijn nicht Nina Hagerup, een
voortreffelijke zangeres, die in geheel Europa zijn liederen zong. In hetzelfde jaar
stichtte hij te Oslo een
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muziekvereeniging, die hij tot 1880 leidde, daarna vestigde hij zich te Bergen, waar
hij tot zijn dood bleef. In 1885 liet hij in de nabijheid van deze stad de villa
‘Troldhaugen’ (Koboldheuvel) bouwen. Op zijn vele concertreizen speelde hij
hoofdzakelijk zijn eigen muziek.
In 1865 leerde Grieg te Rome Ibsen kennen. Hoewel de zwaarmoedige dichter het
opgewekte karakter van den componist te onproblematisch vond, noodigde hij hem
toch in 1874 uit, de tooneelmuziek voor ‘Peer Gynt’ te schrijven. Karakteristiek voor
hun verhouding is, wat Grieg's biograaf Richard Stein schreef: ‘Deze beide groote
kunstenaars, die gemeenschappelijke idealen volgden, samen een groot werk schiepen,
dezelfde vrienden en (wat nog meer bindt) dezelfde vijanden hadden, namen, wanneer
zij elkaar op straat ontmoetten,diep den hoed voor el kander af, doch zij wisselden
geen handdruk: stijf, met toegeknoopte jassen, zijn zij een stuk denzelfden weg
gegaan en gingen daarna zonder afscheid van elkaar’. Met Björnson, een neef van
Nordraak, was Grieg sedert 1867 tot aan zijn dood intiem bevriend; hun artistieke
samenwerking (o.a. liederen, het mannenkoor ‘Landerkennung’, het vrouwenkoor
‘Vor der Klosterpforte’ en het melodrama ‘Bergliot’) leverde slechts middelmatige
werken.
Klavierwerken. Grieg's pianostukken, vooral zijn ‘Lyrische Stücke’, behooren tot
de meest gespeelde huismuziek. Reeds in opus 3, No. 2 en 5 (‘Sechs poetische
Tonbilder’) hoort men het karakteristieke Noorsche geluid: een volksmelodie,
brommende baskwinten en de Hardangsche boeren viool. Met opus 12 begon hij de
reeks van ‘Lyrische Stücke’, wier 10 banden hij als een geheel
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beschouwde: ‘Nachklänge’ opus 71 No. 7 heeft dezelfde melodie als de ‘Arietta’
opus 12 no. 1; beide stukken zijn stokkende speeldoosmuziekjes. Dat Grieg een
enkele maal aan ‘toekomstmuziek’ deed, hoort men uit de inzetten van opus 12 no.
2 en van opus 47 no. 1. In de ‘Lyrische Stücke’ nemen dansen een ruime plaats in:
naast walsen is er het gespring van boeren, elfen en ‘Trollen’ (legendaire dwergjes).
Van de verschillende natuurstemmingen noemen wij slechts ‘An den Frühling’, opus
43 no. 6. De suite ‘Aus Holbergs Zeit’ opus 40 is oorspronkelijk voor strijkorkest;
wij kennen haar echter alleen in de zetting voor piano. Ludwig Holberg (1684-1754)
was een tooneelschrijver, die men wel ‘de Molière van het Noorden’ heeft genoemd.
In deze suite gaf Grieg aan oude dansen (Sarabande, Gavotte, Rigaudon) zijn eigen
harmonieën.
Het pianoconcert opus 16 (1868) handhaaft zich nog steeds en terecht naast de
concerten van de grootmeesters. Het derde deel is een volksdans, die melodisch
verband houdt met opus 57 no. 4.
Peer Gynt. Het dramatische schema van het stuk is eenvoudig. De wild opgegroeide
boerenjongen Peer Gynt ziet op een bruiloft een meisje, Solvejg, dat indruk op hem
maakt; hij wil met haar dansen, maar zij weigert, uit angst voor zijn woeste natuur.
Woedend over deze beleediging,schaakt hij tijdens het huwelijksfeest de bruid zelf,
Ingrid. Hij vlucht met haar in de bergen, doch stuurt haar na enkele dagen reeds
terug. Iedereen is tegen hem, behalve Solvejg, die van hem is gaan houden. Zij volgt
Peer in het bosch en wacht op hem in zijn hut. Maar Peer is de wereld ingetrokken
en verdoet zijn leven. Solveig redt hem door haar
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opofferende liefde; in haar armen sterft hij gelukkiger, dan hij ooit in zijn leven was.
Men moet echter niet denken dat Peer Gynt kortweg een slecht mensch is. Zijn
leugenachtigheid komt grootendeels voort uit het verkeerd gebruiken van zijn fantasie.
Maar hij kan die ook goed aanwenden. Wanneer zijn oude Moeder Aase, die hij door
zijn zonderling leven zooveel verdriet deed, angstig is voor den nader sluipenden
dood, weet Peer haar door zijn kinderlijke fantasie rustig te laten sterven. Moeder
en zoon denken aan het verleden; hoe zij voor het slapen gaan sleetje rijden met hem
speelde, en Peer weet haar te suggereeren, dat hij haar den hemel inrijdt.
Peer is de zwakkeling, die ook sterk kan zijn, al is het een enkele keer slechts. Zoo
in de grot van den bergkoning. Deze vorst der Trollen - legendarische dwergjes, die
in het drama een symbolische beteekenis hebben - wil Peer met zijn dochter laten
trouwen. Maar Peer wenscht zijn persoonlijkheid niet te verschacheren. Hij weigert,
wordt aangevallen door de kabouters en door hen overwonnen. Op dat oogenblik
begint de kerkklok te luiden; de slechte dwergen vluchten en de hal stort in. Niet
steeds echter weet Peter te weerstaan. Op zijn zwerftocht in de woestijn ontmoet hij
het Arabische meisje Anitra; zij danst voor hem en ook haar schaakt hij, al weet hij,
dat haar schoonheid grof en zinnelijk is. Grieg's tooneelmuziek bij ‘Peer Gynt’ bestaat
uit een Ouverture en drie en twintig nummers. Eenige daarvan groepeerde Grieg zelf
tot een tweetal Suites. De eerste Suite bestaat uit de volgende nummers:

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

334
I. Morgenstimmung. Het is het voorspel voor het vierde bedrijf. Grieg componeerde
het oorspronkelijk voor het vijfde tooneel van deze acte, dat ook werkelijk begint in
den vroegen ochtend. Het typisch Noorsche, pastorale thema wordt op echt
Wagneriaansche wijze tot een climax verwerkt door een steeds voller instrumentatie
- fluit en hobo, daarna strijkers, dan hoorn - om te eindigen in vogelgekwetter, dat
aan het Waldweben uit ‘Siegfried’ herinnert. II. Aases Tod. Dit overbekende stuk
dient tot inleiding van de boven beschreven scène tusschen Peer en zijn moeder Aase.
Ook hier de invloed van Wagner: het stuk bestaat, evenals het Vorspiel van
‘Lohengrin’, uit een zeer lang crescendo en een korter decresendo. III Anitras Tanz.
Hoe pakkend dit stuk op zich zelf aan doet, quatooneelmuziekis het er naast. Het
Arabische meisje danst hier een Poolsche Mazurka, waarin een stukje Weensche
wals voorkomt, het geheel doorspekt met Duitsch romantische chromatiek, terwijl
het thema een Noorsch karakter heeft. IV. In der Halle des Bergkönigs. Ook hier een
Wagneriaansche climax; het zeer karakteristieke thema klinkt eerst plomp bij de
contrabassen, krijgt dan door de fagotten een meer komisch karakter, wordt bijna
krijschend in de hobo's en eindigt grandioos (H.M.V.C. 1298/9).

[Grosse caisse]
Grosse caisse, groote trom* (Fr.).

[Ground]
Ground, het Engelsche woord voor basso ostinato* of voor Passacaglia*. De sterf-aria
van Dido in Purcell's ‘Dido and Aeneas’ is een ground.

[Growl]
Growl, zie Jungle-stijl.
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H.
[Habanera]
Habanera, een Cubaansche en Spaansche dans, matig van tempo en in tweedeelige
maat. Het karakteristieke rhythme van de begeleidingis: een achtste met een punt,
een zestiende en twee achtsten. De aria ‘L'amour est un oiseau rebelle’ uit Bizet's
‘Carmen’ is een Habanera.

[Hamerklavier]
Hamerklavier, een snaarinstrument, waarbij de snaren in trilling worden gebracht
door hamertjes, die in verbinding staan met de toetsen; deze hamertjes waren vroeger
met leer, worden thans met vilt bekleed. De uitvinder van het hamerklavier was
waarschijnlijk Bartolomeo Cristofori, die in 1709 zulk een instrument demonstreerde.
J.S. Bach leerde een door Gottfried Silbermann verbeterd hamerklavier kennen, doch
hield zich liever aan clavecymbel en clavichord. In den loop van den tijd is de
constructie veel gecompliceerder geworden ten bate van de speelmogelijkheden en
den klank. Tot de familie van het hamerklavier behooren de tegenwoordige vleugel*
en piano* (pianino).

[Händel, Georg Friedrich]
Händel, Georg Friedrich (23 Febr. 1685-14 April 1759). Over de jeugd van Händel
gaan allerlei, waarschijnlijk wat overdreven, anecdotes betreffende de listigheid,
waarmede hij in stilte muziek studeerde, omdat zijn vader daartegen was. Het nagaan
van 's meesters levensloop geeft ons reeds spoedig een staaltje van zijn ontroerende
piëteit: toen in 1697 de vader stierf en zooveel naliet, dat het huisgezin onbezorgd
kon leven en de zoon kon studeeren, maakte deze toch geen gebruik van zijn vrijheid:
hij volgde aanvankelijk den wil van den doode, door nog
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eenige jaren lang colleges in de rechten te loopen. Gelukkig bleef er voldoende tijd
over voor de studie van de muziek onder leiding van den strengen Zachow, zoodat
de zeventienjarige student als kerkorganist reeds hoog geprezen werd door niemand
minder dan Telemann, die in zijn tijd veel beroemder was dan J.S. Bach. Over Händels
innerlijken strijd tegen de wenschen van zijn vader weten wij niets; in 1703 verliet
hij echter plotseling zijn geboortestadje Halle en trok naar Hamburg, waar hij als
violist en cymbalist aan de opera werkte. Uit dezen tijd een staaltje van zijn beruchte
opvliegendheid: toen Handel vanaf het clavecymbel de opera ‘Kleopatra’ van
Mattheson leidde wilde de componist, die zelf de rol van Antonius speelde, het laatste
half uur deze taak van hem overnemen, omdat hij niet meer behoefde op te treden.
Er ontstond zoo'n ruzie tusschen hen beiden, dat zij bij het uitgaan van de opera
slaags raakten, wat gelukkig goed afliep, omdat de degen van Mattheson op een
knoop van Händels jas brak. Een Toscaansche prins, die de stad bezocht, wist den
componist ervan te overtuigen, dat hij zijn studie in Italië moest gaan voltooien en
zoo trok Händel naar Florence, Rome, Napels en Venetië, waar hij toen beroemde
componisten als Alessandro en Domenico Scarlatti, Benedetto Marcello en Archangelo
Corelli persoonlijk leerde kennen. In 1710 werd Händel onder invloed van de
successen die hij als opera-componist te Venetië haalde, benoemd tot hofkapelmeester
te Hannover. Veel had hij er niet te doen en zoo trok
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hij herhaaldelijk zonder verlof naar Londen. Toen in 1714 de keurvorst van Hannover
koning van Engeland werd en zich in Londen installeerde retireerde Händel zich
wijselijk en componeerde een tijdlang in stilte. Door list wist hij zich met koning
George te verzoenen: toen de vorst eens op de Theems ging spelevaren hoorde hij
van een andere boot prachtige muziek; deze bleek van Handel te zijn (zie Händel's
orkestwerken, ‘Water-Music’) en door hem persoonlijk geleid. De koning was in
een goede bui, liet Handel op zijn schip brengen en vergaf hem zijn desertie,
verdubbelde zelfs het jaargeld van 200 pond, dat de componist van de gestorven
koningin Anna had gekregen na het succes van zijn ‘Te Deum’ bij gelegenheid van
den vrede van Utrecht (1713). In 1719 stichtte Handel de ‘Royal Academy of Music’,
een grootsch opgezette Italiaansche opera, waarvan hij met Bononcini en Ariosti
directeurwerd. Voor dit instituut schreef hij een reeks van ongeveer vijf en dertig
opera's op Italiaanschen tekst. Jaren lang floreerde de instelling prachtig, maar het
jaar 1728 bracht het begin van het eind. Een zekere John Gay, een verdienstelijk
auteur, voelde zich beleedigd, omdat men hem benoemd had tot kamerheer van een
prinses van zegge twee jaar oud. Om zich te wreken, stelde hij een operaparodie
samen, waarin de zedeloosheid der hoogere standen gehekeld werd: de ‘Beggars
opera’. Zij had phenomenaal succes, omdat de muziek uit volksliederen bestond en
daardoor de onnatuur der toenmalige Italiaansche opera's belachelijk maakte, waardoor
Händel's instituut een harden klap kreeg. In 1729 bezocht Händel zijn geboortestad
Halle nog eens, omdat zijn moeder ernstig
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ziek was. Hier ontving hij Wilhelm Friedemann Bach, den oudsten zoon van Johann
Sebastian; op diens uitnoodiging tot een ontmoeting met den ouden Bach ging Händel
niet in, waarschijnlijk omdat hij er door de verlamming van zijn moeder niet voor
in de stemming was. Hoewel de opera-onderneming in 1729 nogmaals geopend werd,
begon Handel zich reeds in dezen tijd meer voor een anderen kunstvorm te
interesseeren: het oratorium; tot het jaar 1741 schreef hij zoowel oratoria (op
Engelsche teksten) als Italiaansche opera's; daarna wijdde hij zich geheel aan het
oratorium. In April 1737 kreeg hij een beroerte, zoodat niet alleen zijn rechterzijde
een tijd lang verlamd was, maar ook zijn geestelijke vermogens gestoord waren.
Doch reeds in 1738 herstelde hij, na een kuur in Aken, geheel en werkte hij ijveriger
dan ooit. Zoo componeerde hij ‘The Messiah’ in drie weken. De première van dit
oratorium ging in Dublin en was ten bate van de bewoners der Iersche gevangenissen
en hospitalen. In de kranten werden de dames verzocht niet met hoepelrokken te
verschijnen, opdat er voor het liefdadig doel zooveel mogelijk plaatsen beschikbaar
zouden zijn. Ondanks het reusachtig succes in Ierland had Händel het ook na zijn
terugkeer in Londen niet makkelijk; men haatte den zelfbewusten componist, die er
niet toe te brengen was de adellijke dames te vleien, en arrangeerde bals en gezellige
avonden op dagen, dat Handel zijn werken liet uitvoeren. In korten tijd had Händel
weer verloren, wat hij in Ierland verdiend had. Pas met zijn oratorium ‘Judas
Maccabaeus’ (1746) zegevierde hij voor goed over zijn Engelsche vijanden.
Gedurende den arbeid aan het oratorium ‘Jephta’ kreeg Händel
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last van zijn oogen. De autograaf van dit werk is hiervan een tragische getuigenis;
in het tweede deel verliest het handschrift zijn gewone vastheid en bij het slotkoor
staat de aanteekening: ‘Tot hiertoe, den 13en Februari 1751, verhinderd, wegens het
gezicht van mijn linkeroog’. Met groote moeite en ongewoon langzaam voltooide
de anders zoo snelle schrijver het werk. Aan het eind van dat jaar werd hij aan één
oog volkomen blind, in 1753 was ook het andere gedoofd. Maar na een tijd van
groote neerslachtigheid won zijn energie het weer en begon Händel zijn orgelconcerten
uit het hoofd te leeren en voor te dragen. Later bepaalde hij zich nog slechts tot
improviseeren. Het einde kwam plotseling en onverwacht. Een dag voor zijn dood
zei hij: ‘Ik zou op Goeden Vrijdag willen sterven, in de hoop mij met mijn lieven
God, mijn genadigen Heer en Heiland op den dag van zijn opstanding te mogen
vereenigen.’ Zijn graf vindt men in de Westminster Abbey.

Händel's Werken.
Klavierwerken. Ofschoon Händel een der belangrijkste klavierspelers van zijn tijd
was, hebben zijn stukken voor dit instrument niet de waarde, die men van dezen
componist zou verwachten. Dit laat zich aldus verklaren: de meeste van Händel's
klavierwerken moet men beschouwen als schetsen, die hij tijdens het spelen
improviseerend uitwerkte. Naar hoeveelheid en naar hoedanigheid overheerschen
de Suiten*. Den eersten bundel (1720) gaf Händel uit als protest tegen de onwettige,
verminkte drukken buiten zijn weten. Hij bevat Händel's beste klavierstukken: de
derde Suite in d, de
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vijfde in E met de beroemde variaties op het Air ‘The harmonious blacksmith’, welke
melodie Händel in een smidse zou hebben leeren kennen (H.M.V. DA 860). De
tweede reeks verscheen (1733) tegen Handel's wil en tot zijn groote ergernis. Het
Air uit de eerste Suite in Bes is algemeen bekend door de Händel-variaties opus 24
van Brahms. Een derde verzameling, de zwakste, bevat de mooie Chaconne* in F
en het virtuoze Capriccio* no. 3.
Orgelconcerten. Meestal hoort men deze stukken in de bewerkingen voor orgel
alleen; Händel schreef ze echter voor orgel en orkest, een door hem ingevoerde
combinatie. Het sterkste is opus 4 no. 1 in g, het bekendst no. 13, met den dialoog
van koekoek en nachtegaal.
Orkestwerken. In Italië had Händel grondig kennis gemaakt met het concerto
grosso*. In zijn opus 6 gaf hij een dozijn van zulke stukken, die men zijn beste
instrumentale werken mag noemen. Vooral no. 6 in g vraagt meer aandacht, dan onze
dirigenten het plegen te geven. Belangrijk zijn ook de zes hoboconcerten opus 3.
Zeer bekend is de ‘Water Music’, oorspronkelijk een suite* voor orkest, waarmee
Händel in 1715 de gunst herwon van den Engelschen Koning (zie levensloop); de
in 1740 uitgegeven ‘Water Music’ is aangevuld met soortgelijke stukken, die voor
andere gelegenheden werden geschreven. De ‘Firework Music’ is een uitgebreide
Suite, gecomponeerd voor het vuurwerk ter eere van den vrede van Aken (1749); de
ongewone orkestbezetting vergt negen hoorns, negen trompetten, vier en twintig
hobo's, twaalf fagotten en drie pauken.
Jephta (1751) behandelt het verhaal, dat wij beschreven vinden in Rich-
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teren 11:30-40. De held, ‘door Gilead gegenereerd’, trok op tegen de Ammonieten
en deed aan God de belofte: ‘Indien gij de kinderen Ammons ganschelijk in mijn
hand zult geven, zoo zal het uitgaande, dat uit de deur mijns huizes mij tegemoet zal
uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkome, dat zal des Heeren
zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer’. Toen Jephta zijn vijanden had verslagen
en zegevierend naar huis trok was de eerste die hij zag zijn dochter: zij ging hem
tegemoet met trommelen en reien. Verslagen van verdriet vertelde hij zijn dochter
de belofte, die hij God gedaan had en het meisje antwoordde gehoorzaam: ‘Mijn
vader, hebt gij uwen mond opengedaan tot den Heere doe mij gelijk uit uwen mond
gegaan is, naardien U de Heere volkomen wraak gegeven heeft van uw vijanden,
van de kinderen Ammons.’ Maar zij vroeg één gunst: ‘Laat deze zaak aan mij
geschieden: laat twee maanden van mij af, dat ik henenga en afga tot de bergen en
beweene mijnen maagdom, ik en mijn gezellinnen’. Een volgend vers doet het ergste
vermoeden: ‘En het geschiedde ten einde van twee maanden, dat zij tot haar vader
wederkwam, die aan haar volbracht zijn belofte die hij beloofd had.’ Letterlijk is dat
niet waar, want het ‘offer ten brandoffer’ werd slechts een afstand doen van haar
vrouw zijn. Handel's tekstdichter, Thomas Morell, heeft het sobere bijbelverhaal
aangevuld: hij laat God Jephta vergiffenis schenken door middel van een engel en
zijn dochter priesteres worden. Hij verscherpt de tragiek door het meisje, dat hij Iphis
noemde, als verloofd voor te stellen met een zekeren Hamor, als ook door juist Hamor
vooruit te laten ijlen, om aan Iphis de tijding van de

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

342
overwinning te brengen, wat het meisje er toe brengt haar vader tegemoet te gaan.
Vandaar dat de verloofde van Iphis zich aanbiedt, inplaats van haar ten offer gebracht
te worden, wat vader en dochter afslaan. Ook wordt Jephta's vrouw - door den librettist
Store genoemd - als dramatisch belangrijke persoon toegevoegd. Het aandoenlijkst
is dit oratorium door de lieflijkheid, waarmee Händel Jephta's dochter muzikaal heeft
geteekend, waardoor deze bijbelsche geschiedenis is geworden tot een ontroerende
tragedie.
Joshua (1747). Dit historisch beeld van wat in Jozua 2 - 11 verhaald wordt, lijdt
onder de uitvoerige liefdes-episode tusschen Achsa, dochter van Kaleb, en diens neef
Othniël. Na den dood van Mozes gelastte God Jozua, het land Kanaän te veroveren.
Het openingskoor prijst den God van Israël, wiens naam is Jehova. Bij het
binnentrekken van Kanaän spreekt Kaleb Jozua toe: hij wenscht den leider sterkte
en wijsheid. Jozua laat door een man van elken stam een steen aandragen tot een
monument: hier, te Gilgal, trokken de Israëlieten over den Jordaan. Othniël ziet een
engel; deze gezant van God geeft Jozua het bevel, Jericho in te nemen. Gehoorzaam
volgen de Israëlieten en hun leider dezen oproep. Waarschijnlijk ter wille van de
tegenstelling gaf de tekstdichter hier de liefdesscène tusschen Othniël en Achsa. II.
De Israëlieten hebben Jericho omsingeld. Op de tonen van een plechtigen marsch
trekken zij achter de Ark om de stad; tijdens het zingen van hymnen vallen de muren.
Kaleb geeft bevel Jericho te verbranden en Rachab (zie Jozua 2:1-21) te sparen.
Tijdens het vieren van de overwinning komt het bericht, dat een deel van Jozua's
leger verslagen
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is bij de stad Ai. Jozua geeft bevel de klaagkoren te laten zwijgen en met nieuwen
moed op te trekken. In de liefelijke Siciliano* ‘As chears the sun’ (Wie Sonnenglans)
neemt Achsa afscheid van Othniël. Een solo van Jozua, die de zon beveelt stil te
staan tot de slag gewonnen is, en uitroepen van het koor beschrijven den strijd en de
overwinning. III. Het koor zingt Jozua toe, Achsa jubelt om haar geluk en Kaleb
neemt afscheid van deze wereld, nu Gods belofte vervuld werd, dat hij het Heilige
Land mocht betreden (Deuteronomium 1:36): ‘Shall I in Mamre's fertile plain’ (Soll
ich auf Mamres Fruchtgefild); het koor zingt dezen lofzang na. Kaleb belooft Othniël,
dat deze zijn dochter Achsa tot vrouw zal ontvangen, wanneer hij de stad Debir
(volgens den bijbel Kirjath-Sefer) verovert. Othniël put moed uit zijn liefde, de
Israëlieten smeeken voor hem om Gods zegen en na een kort recitatief komt de jonge
held reeds overwinnend terug, begroet door het koor ‘See the conquering hero comes’
(Seht, er kommt mit Preis gekrönt), dat Händel later in ‘Judas Maccabaeus’* overnam.
Achsa bewondert haar held in de aria ‘Oh had I Jubal's lyre’ (O hätt' ich Jubals Harf')
en na een duet van het bruidspaar is het slotkoor, dat Jehova prijst, bereikt.
Judas Maccabaeus (1746). Na ‘The Messiah’ is dit werk waarschijnlijk het
populairste van Händel's oratoria, zoowel om het gegeven (vaderlandsliefde,
godsvertrouwen, strijd om de vrijheid), als om de muziek. Het nadeel van het libretto
van Morell is, dat het verloop: klacht en vertwijfeling, opstand en overwinning zich
herhaalt: Händel heeft dit bezwaar door zijn vermogen van opbouwen en stuwen
belangrijk on-
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dervangen. Het onderwerp van het oratorium is de bevrijding van het Joodsche volk
door Judas Maccabeüs. Na den dood van Alexander den Grooten kwam het volk
Israël onder de overheersching van Antiochus IV, koning van Syrië; het geslacht der
Maccabeën voerde de Joden aan bij hun strijd om vrijheid. Nadat Matthias Maccabeüs
sneuvelde - Händel's oratorium begint met een klaagzang voor koor om zijn dood kondigt zijn zoon Simon, de Hoogepriester, aan, dat zijn broeder Judas Maccabeüs
krijgsoverste zal zijn. Deze zegeviert over de onderdrukkers. In het tweede deel van
het oratorium wordt deze overwinning gevierd; tijdens de feesten ontvangt Judas het
bericht, dat Antiochus een nieuw leger op weg liet gaan, om Israël weer te
onderwerpen. Het volk is vertwijfeld; Judas bezielt het door zijn strijdroep ‘Sound
an alarm’ met nieuwen moed. De hoogepriester Simon vermaant, alle afgoderij te
bannen, opdat Jehova zijn volk bij zal staan. Het derde deel begint met de wijding
van een nieuw altaar in den tempel. Een bode brengt de tijding, dat Judas Maccabeüs
de vijanden overwon en zegevierend nadert. De held wordt begroet met het koor:
‘See the conquring hero comes’ (Seht, er kommt mit Preis gekrönt); dit
wereldberoemde koor heeft Handel achteraf uit zijn ‘Joshua’ overgenomen. Tijdens
de overwinnigsfeesten biedt Eupolemos, de Joodsche gezant te Rome, het
bondgenootschap van de Romeinen aan. Onder de dankzangen treft het fraaie duet
voor sopraan en alt ‘O lovely peace’ (O Friede). Kort en krachtig eindigt het werk
met een Hallelujakoor.
The Messiah (1741). Dit oratorium van Händel, even populair als Bach's
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‘Matthäuspassion’, Beethoven's vijfde symphonie en Haydn's ‘Jahreszeiten’, heeft
geen handeling. De tekst bestaat slechts uit bijbelwoorden, geordend door Charles
Jennens (een rijke dilettant, die voor Händel verschillende libretti schreef). Het eerste
deel heeft als onderwerp de voorspellingen over den verwachten Messias, het tweede
deel zijn lijden, dood en opstandingen de verbreiding van zijn leer, het derde deel
de overwinning van den dood en de verlossing van de wereld door den Heiland.
Bespeurt men in Händel's andere oratoria een sterken Italiaanschen invloed, de muziek
van ‘The Messiah’ wortelt in de oude Duitsche Passionen en kerkcantaten; zij toont
een hartelijke,eenvoudige vroomheid. Een instrumentale Sinfonia leidt het werk in;
zij bestaat, als toen gebruikelijk, uit een kort Grave en een langer Allegro, een fuga.
I Het arioso voor tenor ‘Comfort ye!’ (Tröste dich!) geeft in warmen, aartsvaderlijken
toon een prophetie van Jesaja (40:1-3). In de daarbij aansluitende aria ‘Ev'ry valley’
(Alle Tale) verkondigt de stem des roependen in de woestijn opgewekt hoe de wereld
zal veranderen door de komst van den Messias (Jes. 40:4); het koor ‘And the glory
of the Lord’ (Denn die Gloria Gottes) juicht over de heerlijkheid des Heeren, die
geopenbaard zal worden (Jes. 40:5). De bas voegt daaraan pathetisch toe, dat dan de
aarde zal beven en de heidenen zullen sidderen (Haggai 2:7-8) en bezint zich: ‘But
who may abide the day of his coming? (Doch wer wird ertragen den Tag seiner
Ankunft?); Händel geeft hier in snelle, onrustige episoden een visioen, hoe de komst
van den Heiland zal zijn als een louterend vuur (Maleachi 3:2). Het apocalyptisch
tooneel staat ons
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nog helderder voor den geest door het koor ‘And he shall purify’ (Und er wird läutern
sie), twee fugato's, die telkens machtig homophoon worden afgesloten (Maleachi
3:3). Doch er is troost voor de geloovigen: ‘O! thou that tellest good tidings to Zion’
(O du, die Wonne verkündet in Zion); de alt brengt deze blijde boodschap, die het
koor herhaalt (Jesaja 40:9, 60:1). De bas verheerlijkt het licht, dat zal schijnen in de
duisternis: ‘The people that walked in darkness’ (Das Volk, das da wandelt im Dunkel)
met rustig vertrouwen (Jesaja 60:2-3, 9:2). Visionnair ziet het koor in de toekomst:
‘For unto us a child is born’ (Denn es ist uns ein Kind geboren), zooals Jesaja (9:5)
de geboorte van Jezus propheteerde.Een pastorale voor orkest (door Händel ‘Pifa’
genoemd, een Italiaansch woord voor doedelzak of schalmei) voert de aanbiddende
herders uit Lucas 2 ten tooneele. De sopraan verhaalt, hoe de engel hen verscheen
en dat de hemelsche heirlegers God prezen: ‘Glory to God’ (Ehre sei Gott), een
dramatiseering van het Evangelie-bericht (Lucas 2:8-14), waarbij Händel in zijn
handschrift schreef: ‘Uit de verte en een weinig zacht’. Dit heilzaam toekomstbeeld
maakt de sopraan tot een blijde prophetes: ‘Rejoice greatly’ (Wohlauf, frohlocke!);
zij jubelt over de komst van den koning (Zacharia 9:9). In een recitatief verhaalt zij
van zijn toekomstige daden (Jesaja 35:5-6) en in den trant van een Siciliano
verheerlijkt zij den goeden Herder: ‘He shall feed his flock’ (Er weidet seine Schaar),
gelijk Jesaja (40:11) voorspelde en Mattheüs (11:28-29) getuigde. Met het koor ‘His
yoke is easy’ (Sein Joch ist sanft) besluit het koor het eerste deel (Mattheüs 11:30).
Het tweede deel opent met een lof-
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zang door het koor op het Lam Gods, dat de zonden der wereld draagt: ‘Behold the
Lamb of God’ (O seht das Gotteslamm) met de woorden van Johannes (1:29). Alt
en koor verhalen van Jezus' lijden, zooals Jesaja (53:3, 55:4-6) voorzag: ‘He was
despised’ (Er ward verachtet). Voor den smaad van de krijgsknechten koos de librettist
de woorden van den psalmdichter (22:8-9, 69:21): ‘All they that see him’ (Und alle
die ihn sehen). Het medelijden van den geloovige komt sober en treffend tot uiting
in het arioso voor tenor ‘Behold and see’ (Schau hin und sieh) uit de Klaagliederen
van Jeremia (1:12). Zelfs het bericht van Jezus' dood is een ontleering aan het Oude
Testament (Jesaja 53:8): ‘He was cut off’ (Er ist dahin). Met een toespeling op de
herrijzenis van den Heiland (Psalm 16:10): ‘But thou didst not leave his soul in hell’
(Doch du lieszest ihn im Grabe nicht) voor tenor (in de bewerking van Mozart voor
sopraan) wordt de overgang gemaakt naar den zegezang: ‘Lift up your heads’ (Hoch
tut euch auf), een beurtzang van het koor (Psalm 24:7-10). De volgende nummers,
die betrekking hebben op de Hemelvaart, worden steeds overgeslagen, waardoor het
koor: ‘The Lord gave the word’ (Der Herr gab das Wort) uit het verband raakt (Psalm
68:12). Het heil, dat Jezus' lijden en sterven aan de wereld schonk, wordt bezongen
in de sopraanaria: ‘How beautiful are the feet’ (Wie lieblicht ist der Boten Schritt),
een vredige Siciliano* voor sopraan met prachtige tegenmelodieën in de violen (Rom.
10:15). Dit Evangelie van den vrede veroverde de geheele aarde:‘Theirsound is gone
out’ (Ihr Schall gehet aus); het nummer werd door Händel als
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koor bedoeld, is in de bewerking van Chrysander een tenor solo (Rom. 10:18). De
heidenen hebben deze boodschap echter niet verstaan; grimmig toornt de bas: ‘Why
do the nations so furiously rage’ (Warum denn rasen und toben die Heiden), wild
omspeeld door het orkest (Psalm 2: 1-2). Dit brengt de geloovigen tot een heiligen
toorn: ‘Let us break their bonds’ (Auf, zerreiszet ihre Bande); in deze beide nummers
hoort men het felle temperament van Händel in volle kracht (Psalm 2:3). Met het
wereldberoemde Hallelujah-koor (Openbaring 19:6, 11:15, 19:16) eindigt het tweede
deel.
Het derde deel brengt dadelijk in verrukking door de mooiste aria (sopraan) van
het geheele werk: ‘I know that my Redeemer liveth’ (Ich weiss, dasz mein Erlöser
lebet), een melodie, waarin geheel een wereld van godsvrucht is weergegeven (Job
19:25-26, 1 Cor. 15:20). De overwinning van den Verlosser op den dood wordt door
het homophoon behandelde koor aangrijpend eenvoudig bezongen: ‘Since by man
came death’ (Wie durch Einen der Tod), met suggestieve wisselingen van het tempo
(1 Cor. 15:21-22). Paulus' beschouwingen over den dood (1 Cor. 15:51-57) leverden
de woorden van de vijf volgende nummers. Het recitatief voor bas: ‘Behold, I tell
you a mystery!’ (Vernehmt, ich künd'ein Geheimnisz an!) wordt ongewoon belicht
door de begeleiding van het strijkorkest; Mozart schaadde dit subtiel effect in zijn
bewerking, door er trompetten en hoorns aan toe te voegen, waardoor de obligate
trompet in de basaria ‘The trumpet shall sound’ (Die Tromba erschallt) niet meer
verrast. In het middendeel van deze aria valt de sombere begeleiding op. Het
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duet ‘O death where is thy sting’ (O Tod, wo ist dein Stachel?), het koor (‘But thanks
be to God’ (Drum Dank sei dir Gott) en de sopraanaria ‘If God is for us’ (Wenn Gott
ist für uns) worden meestal overgeslagen. Het slotkoor (Openbaring 5:12-14) ‘Worthy
is the Lamb’ (Würdig ist das Lamm) met de fuga ‘Blessing and honour’ (Alle Gewalt
und Ehr) en een tweede fuga op het woord Amen is een wonderwerk van muzikale
architectuur en van oecumenische vroomheid (Col. 9320/37, bekort: DX 630/7).

[Harmonium]
Harmonium, een huisinstrument met tongwerken* en een, soms twee manualen.
De speler produceert zelf door middel van trappers den wind. Het is, alleen al om
psychologische redenen, onbegrijpelijk, dat Mahler in zijn achtste symphonie dit
instrument laat klinken in de passage ‘Mater gloriosa schwebt einher’. Daarentegen
bereikte Kurt Weillin zijn ‘Dreigroschenoper’ er prachtige effecten mee, o.a. bij het
refrein van ‘Jenny, die Seeräuberbraut’.

[Harp]
Harp, een getokkeld snaarinstrument. De orkestharp is diatonisch*, doch haar
grondtoonaard Ces kan door middel van pedalen zoo omgestemd worden, dat men
in alle diatonische toonaarden kan spelen. Het rnoduleeren vergt daardoor eenigen
tijd. Wagner heeft in het slot van ‘Das Rheingold’ daarmee onvoldoende rekening
gehouden; toen de harpenist Tombo bij de eerste repetitie de passage onspeelbaar
verklaarde, kreeg hij het merkwaardige antwoord: ‘U kunt niet van mij verlangen,
dat ik ook nog harp speel; U ziet, welk effect ik bedoel, verandert U de partij nu maar
naar eigen goeddunken’.
De harp wordt in het orkest als melodisch instrument weinig gebruikt;
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des te meer frappeert een enkel, bijzonder gelukkig effect: in Rodolfo's aria ‘Che
gelida’ uit Puccini's ‘La Bohème’ schept zij in de vier maten voor ‘Ma per fortuna’
door haar brozen klank de sfeer van een maannacht, en het Allegretto in de wals van
de ballerina uit ‘Petroesjka’ - een citaat van Lanner - krijgt door twee harpen zijn
ranke gratie. De harp kan aan de cantilene van stem of instrument door omspelende
accoorden stuwing geven, zooals de oude Barden reeds wisten: Walther's Preislied
uit Wagner's ‘Meistersinger’. Wie zich niet tevreden stelt met het realistisch geluid
van buisklokken*, vindt op de harp een geheel arsenaal voor zingende torens. In de
eerste maten van Saint-Säens' ‘Danse Macabre’ slaat zij in het middenregister
middernacht, en de Vesperklok uit Schillings' ‘Das Hexenlied’, die den dood van
Medardus inluidt, dankt den bronzen klank aan haar lage tonen. Een glissando* op
dit instrument geeft de sensatie, dat Mélisande's ring in de bron valt (Debussy*:
‘Pelléas’).
De chromatische harp, van Pleyel (1903) heeft zich niet kunnen inburgeren.

[Harpsichord]
Harpsichord, Engelsch voor clavecymbel.*

[Hautbois]
Hautbois, hobo* (Fr.).

[Hawkins, Coleman]
Hawkins, Coleman. Deze tenorsaxophonist is na Armstrong een der grootste
‘improvisatoren’ en ‘individueele spelers’ op Jazzgebied. Men luistere naar zijn
aangrijpend spel in ‘One Hour’ (H.M.V. B 6150), ‘Hello Lola’ (H.M.V. B 6168),
‘Darktown Strutters Ball’ (Parl. 1044) en vergelijke zijn forschen, schitterend
gespierden stijl in deze platen (uit 1929-'30) met zijn uitermate lieflijke en
zachtaardige speel-
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wijze in bijv. ‘I've got to Sing a Torch Song’ (Col. CB 701), ‘Donegal Cradle Song’
(Decca F 3717) en ‘Heartbreak Blues’ (Parl. R 1766) uit 1933-'34.
P.

[Haydn, Frans Joseph]
Haydn, Frans Joseph (gedoopt 1 April 1732, gestorven 31 Mei 1809). Het dorpje
Rohrau, de geboorteplaats van Haydn, ligt ongeveer een uur van de rivier de Leitha,
een rechterzijtak van de Donau. In dit provincienest leefde de oude Haydn als
wagenmaker, en ook zijn vrouw was iemand met weinig ontwikkeling. Joseph was
op een na de oudste uit een gezin met vijftien kinderen; hij zal dus wel niets
overdreven hebben, wanneer hij later vaak sprak over zijn moeilijke en zorgelijke
jeugd. De oude Haydn had een mooie tenor en begeleidde zichzelf op een harp,
zonder een noot te kennen. Reeds spoedig hoorde hij uit het zuivere sopraanstemmetje
van zijn zoon diens ongewone muzikaliteit; hoewel de moeder Joseph liever
geestelijke had laten worden, kregen vader en zoon toch hun zin: de jongen ging
voor muzikant leeren bij een neef, een dorpsonderwijzer, die ook de kerkmuziek van
zijn woonplaats Hainburg verzorgde.Prettig heeft Haydn het daar niet gehad en dus
was hij blij, toen hij na twee jaar als koorknaap van den StephansDom te Weenen
werd aangenomen. Hier werkte hij hard en dat hij het zich bij het componeeren niet
zoo makkelijk maakte, blijkt uit een twaalf-stemmig ‘Salve Regina’ uit dien tijd. In
1749 kreeg hij den baard in de keel; toen hij bovendien een van zijn makkers den
staart van diens pruik afknipte, werd hij weggestuurd. Gelukkig mocht hij een tijd
logeeren bij een vriend, een armen kerkzanger; daarna vond hij een familie die hem
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een renteloos voorschot van honderdvijftig gulden gaf, zoodat hij een klein
dakkamertje en een wormstekige piano kon huren; als kerkzanger en met het geven
van lessen sloeg hij zich door een moeilijken tijd heen. Reeds spoedig maakte Haydn
kennis met invloedrijke personen, o.a. met den beroemden componist en zangleeraar
Porpora, van wien hij wat les kreeg in ruil voor het begeleiden van diens
zangleerlingen. In 1759 waren de ergste zorgen voorbij: Haydn werd kapelmeester
bij een grafelijkefamilie, die 's zomers op haar slot buiten en 's winters in Weenen
woonde. Onder Haydn's leerlingen uit dezen tijd waren twee dochters van den kapper
Keller; Jozef ging van de jongste houden, maar het meisje wilde non worden en de
naïeve musicus liet zich door den vader bepraten, haar zuster te trouwen, die vier
jaar ouder was dan Haydn. Kort daarop, in 1761, verloor Haydn zijn betrekking
omdat de graaf uit bezuiniging zijn kapel moest opheffen. Juist was vorst Paul Anton
Esterhazy bij Haydn's broodheer op bezoek; hij nam Haydn als tweede kapelmeester
mee naar Eisenstadt. Na een jaar stierf Paul Anton, maar Haydn bleef in dezelfde
betrekking bij diens broer en opvolger Nicolaas. Deze was een echte muziekmaniak.
Het typeert de goede verhouding tusschen vorst en kamerdienaar - want zoo en niet
meer was Haydn's positie aan het hof - dat beiden aan denzelfden lessenaar
musiceerden. In 1766 betrok vorst Esterhazy zijn pas gebouwd, weelderig lustslot
‘Esterhaz’ waar Haydn, later als eerste kapelmeester, vierentwintig jaar lang elken
zomer gewerkt heeft. Hij voelde zich gelukkig, ondanks verschillende tegenspoeden:
zijn huisje te Eisenstadt, dat hij zelf had laten bouwen, brandde tot twee
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keer toe af en al heeft vorst Nicolaas het beide malen weer laten opbouwen, de stapels
composities die door het vuur verloren gingen kon hij Haydn niet teruggeven. Haydn
was langzamerhand een beroemd man geworden; sedert 1780 ontving hij belangrijke
bedragen voor zijn werken, die zoowel door Oostenrijksche als door Engelsche
uitgevers gepubliceerd werden, zoodat hij een Europeesche vermaardheid kreeg. In
1790 stierf vorst Nicolaas; zijn opvolger Anton ontbond de kapel van zijn vader,
doch verhoogde het pensioen van duizend gulden, dat Nicolaas aan Haydn in zijn
testament had toegewezen, nog met een derde. Haydn werd daardoor een bemiddeld
man en vestigde zich in Weenen. Zoodra de toen beroemde Engelsche violist Salomon
van Haydn's onafhankelijkheid hoorde, deed hij hem een mooie aanbieding, in
Engeland als componist en dirigent op te treden. De acht en vijftig jarige Haydn ging
naar Londen, waar hij zelfs aan het hof ontvangen werd; door bemiddelingvan den
beroemdenmuziekhistoricus Charles Burney benoemde de Universiteit van Oxford
hem tot eeredoctor. Op zijn terugreis leerde Haydn te Godesberg Beethoven kennen,
die hem spoedig naar Weenen volgde om bij hem les in theorie te nemen. De
verhouding tusschen beiden wilde eerst niet vlotten: Haydn was niet erg gesteld op
den jongen Beethoven*, dien hij om zijn sterk gevoel van eigenwaarde ‘De
Grootmogol’ noemde en de leerling was ontevreden dat zijn leeraar de paedagogische
puntjes niet beter op de i zette. Later waardeerden zij elkander meer, en op zijn
sterfbed zei Beethoven, naar een afbeelding van Haydn's ouderlijk huis kijkend: ‘Een
kleine hut, waarin een groot man
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werd geboren’. Toen Haydn voor den tweeden keer in Londen was, ontving hij
bericht, dat vorst Anton gestorven was en zijn opvolger Nicolaas de kapel weer
wenschte op te richten, zoodat Haydn's tweede Engelsche reis korter duurde (1794-'95)
dan de eerste (1791-'92). Toch was zij belangrijk genoeg: Haydn dankte er de teksten
aan van zijn oratoria ‘Die Schöpfung’ en ‘Die Jahreszeiten’ plus een netto winst van
24000 gulden.
Haydn's kunstenaarschap ontwikkelde zich tot bijna aan het eind van zijn leven
in een steeds sneller stijgende lijn; als grijsaard van vijf en zestig schreef hij ‘Die
Schöpfung’ en enkele jaren later de frissche en eeuwig jonge muziek van ‘Die
Jahreszeiten’; midden onder den arbeid aan het laatste werk verloor hij zijn vrouw.
Het slot van zijn levensgeschiedenis zorgde voor een note gaie: in 1805 stierf zijn
broer Johann; men verwarde hem met den beroemden Joseph, die toen zijn eigen
doodsbericht in de kranten las. Vooral Parijs heeft toen een figuur geslagen: men
voerde er ter eere van den vermeenden doode Mozart's Requiem uit en Cherubini
schreef een speciale treurmuziek. Haydn had veel plezier in het geval: ‘Die goede
heeren. Ik ben hen veel dank schuldig voor de ongewone eer. Als ik van de
plechtigheid geweten had, was ik er zelf heen gereisd, om de Mis in eigen persoon
te dirigeeren’. In hetzelfde jaar werd Weenen door de Franschen bezet; zelfs de
vijandelijke officieren huldigden den ouden componist. Maar Haydn voelde zich
steeds zwakker: op zijn visite-kaartje liet hij drukken ‘Weg is al mijn kracht, ik ben
oud en zwak’ (zie de bespreking van het strijkkwartet opus 103). Doch hij bleef de
oude charmeur; kort voor
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zijn dood riep hij een vertrekkenden vriend nog na: ‘Veel groeten aan de mooie
vrouwen’. Hij kon haast niet meer loopen en bracht zijn dagen door met bidden en
het ontvangen van bezoeken. In 1808 ging hij voor het laatst uit en wel naar een
opvoering van ‘Die Schöpfung’ ter eere van zijn zes en zeventigsten verjaardag: ook
toen bleek zijn groote bescheidenheid, want hij beantwoordde den bijval door naar
den hemel te wijzen en te zeggen ‘Het komt alles van daar’. Drie weken voor zijn
dood trilde zijn huis door een kanonschot (het was in de dagen van Asperen en
Wagram), maar nog bezat Haydn de geestkracht zijn huisgenooten te kalmeeren:
‘Wees niet bang, waar Haydn is kan jullie geen ongeluk overkomen’. Zijn geest was
tot het einde toe helder; hij stierf rustig.
Evenals bij César Franck waren de grondeigenschappen van Haydn's karakter:
vlijt, naïveteit en vroomheid. Zoo heeft hij van zichzelf verteld: ‘Ik sta vroeg op en
zoodra ik mij aangekleed heb, val ik op mijn knieën en bid God en de Heilige Maagd,
dat het mij heden weer moge gelukken; wanneer het met componeeren niet gaan wil,
loop ik in mijn kamer op en neer met een Rozenkrans in mijn hand en dan komen
de ideeën vanzelf’. Boven veel van zijn composities schreef hij ‘In den Naam des
Heeren, van mij, Joseph Haydn’ en aan het slot vindt men vaak een vrome spreuk
als ‘Soli Deo Gloria’. Ook uit zijn rustig handschrift en uit de weinige verbeteringen
blijkt zijn innerlijke gemoedsrust, die gepaard ging met een gepaste zelfverzekerdheid.
Zoo beantwoordde hij eens een critische opmerking van zijn broodheer met: ‘Uwe
Doorluchtigheid, daarvan verstand te hebben is mijn zaak’. De beroemde gelaat-
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kundige Lavater verklaarde van Haydn, dat deze ‘iets philisterachtigs had’, wat alleen
juist was voor zijn aan gierigheid grenzenden spaarzin en zijn conservatieve kleeding:
hij was de laatste van zijn tijd, die nog steeds een pruik droeg. Met een zekere
coquetterie overdreef hij zijn leelijkheid; maar hij wist heel goed te charmeeren, wat
hij zelfs eens naïef bekende: ‘Dat hoort bij mijn beroep’.
Niet alleen de jaloezie en de speelzucht van zijn vrouw hebben zijn huwelijk
ongelukkig gemaakt. Maar toch, wat was hij een goed en breed mensch. Het blijkt
wel het sterkst uit zijn vriendschap met den veel jongeren Mozart, die waarschijnlijk
van het jaar 1785 dateert. Beide hadden voor elkaar een groote en diepe waardeering.
Het is geen kleinigheid, dat de vier en twintig jaar oudere meester naar aanleiding
van een gedurfde passage bij Mozart zei: ‘De kunst is vrij en magniet doorde boeien
van het handwerk beperkt worden: wanneer Mozart dat geschreven heeft, had hij
daarvoor goeden grond’. En toen een criticaster tegen Mozart een aanmerking maakte
over een harmonische vrijheid bij Haydn, werd deze door zijn jongeren vriend ver
dedigd: ‘Dat klinkt vreemd: zou U zooiets geschreven hebben? Waarschijnlijk niet,
maar weet U waarom? Omdat U noch ik op dien inval gekomen zouden zijn.’

Haydn's werken.
Die Jahreszeiten (1801). Men is gewoon dit werk een oratorium te noemen, maar
eigenlijk hebben wij hier te doen met een cyclus van vier cantaten, waarin het leven
op het land in de verschillende seizoenen wordt bezongen. Reeds in ‘Die Schöpfung’
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Martelscène uit een middeleeuwsch mysterie-spel (‘Mystère de Sainte Apolline’); dergelijke tooneeltjes
kwamen ook voor in de Passie*-spelen.
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was Haydn meesterlijk als uitbeelder van natuurstemmingen. Met alle eerbied voor
het oudere werk, moet men toch vaststellen, dat zijn talent hiervoor in ‘Die
Jahreszeiten’ nog meer gerijpt blijkt. Alleen met den winter schijnt Haydn niet goed
raad geweten te hebben: in de vierde cantate moet het huiselijk leven van den boer
er bij te pas komen. Zelfs sloeg Haydn hier aan het moraliseeren: ‘Erblicke hier,
bethörter Mensch’, waarvan hij anders toch heelemaal niet hield. I ‘De Lente’. De
instrumentale inleiding beeldt uit den overgang van den winter naar de lente. Het
Vivace voor orkest gaat over in een recitatief, dat gevolgd wordt door het beroemde
koor ‘Komm, holder Lenz’, waarin heel de liefelijkheid van de ontwakende natuur
op geniaal eenvoudige wijze gesuggereerd is. De zon staat in het teeken van den
Ram; dus: ‘Schon eilet froh der Ackersmann, Zur Arbeit auf das Feld’. Na gedaan
werk kan hij slechts afwachten en smeeken: ‘Sei nun gnädig milder Himmel’. Het
resultaat laat niet op zich wachten: al spoedig kan Hanna, de dochter van pachter
Simon, zingen: ‘O, wie lieblich ist der Anblick der Gefilde’ en heel het koor dankt:
‘Ewiger, mächtiger, gütiger Gott!’ II. ‘De Zomer’ opent met een recitatief van Lucas,
een jongen boer. Het is nog vroeg; pasnaeenigen tijd kan Simon opmerken ‘Des
Tages Herold meldet sich’ (realistisch haangekraai van de hobo). Simon bericht dan:
‘Der muntre Hirt versammelt nun die frohen Herden um sich her’. Kortweg geniaal
is het volgende koor: ‘Sie steigt herauf, die Sonne’, pianissimo ingezet door de na
elkaar intredende solostemmen, overgenomen door het koor, dat met zijn crescendo
ons den zonsopgang voor-
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toovert. Doch de zomer brengt, naast rijpend gewas, ook uitputting: Lucas verhaalt
ervan in zijn ‘Dem Druck erlieget die Natur’. Hanna weet echter raad: ‘Willkommen
jetzt, o dunkler Hain’ en zij dankt ‘Welche Labung für die Sinne’. Doch de natuur
heeft meer pijlen op haar boog, die men niet zoo makkelijk ontgaat: ‘Ach 1 das
Ungewitter naht’, waarschuwt het koor en het orkest maakt deze dreiging tot
werkelijkheid. Ook daaraan komt een einde en wij vernemen van het solo-terzet:
‘Die düstren Wolken trennen sich’, zoodat de avondklok kan klinken in een gezuiverde
lucht. III ‘De Herfst’ opent met een lange instrumentale inleiding, waarin is uitgebeeld
de vreugde van den landman om den rijken oogst. Terzet en koor zingen dan: ‘So
lohnet die Natur den Fleiss’; het is vermeldenswaard, dat Haydn dit nummer met
tegenzin schreef: ‘Mijn heele leven ben ik vlijtig geweest, maar de vlijt muzikaal
uitbeelden deed ik nooit’. Nu vindt de librettist het oogenblik gekomen, zich in de
ontwakende gevoelens tusschen Lucas en Hanna te vermeien. De jongen is trotsch
op zijn meisje: ‘Ihr Schönen aus der Stadt, kommt her, blickt an die Tochter der
Natur’. Het einde van den zomer brengt het begin van den jachttijd, waarover Simon
het heeft in zijn aria ‘Seht auf die breiten Wiesen hin’, waarop het koor van landlieden
en jagers besluiten met ‘Hört das laute Getön’ n.l. van den jachthoorn. De herfst is
de tijd van het druiven plukken en persen: ‘Juhhe, der Wein ist da!’ IV De ouverture
van ‘De Winter’ herinnert aan de dikke nevels, waarmee dit jaargetij zich pleegt te
annonceeren. ‘Licht und Nebel sind geschwächet’, klaagt Hanna en Lucas vervolgt:
‘Hier steht der
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Wandrer nun verwirrt’. Zoodat men meer binnenshuis gaat leven: de meisjes spinnen
bij het vuur: ‘Knurre, schnurre, knurre’. Dan zing Hanna haar wel zeer deugdzaam
liedje: ‘Ein Mädchen das auf Ehre hielt’, waarin het gaat over den gefopten edelman
en hoe het belaagde meisje er met zijn paard van door ging. De vorst brengt Simon
tot zijn wat te moraliseerende bespiegeling: ‘Erblicke hier, bethörter Mensch, erblicke
deines Lebens Bild’. Alles vergaat, behalve de deugd, die ons naar het hoogste doel
leidt. En het koor stemt met hem in: ‘Dann bricht der grosze Morgen an.... Dann
geh'n wir ein in Deines Reiches Herrlichkeit’.
Die Schöpfung (1798). Op zijn tweede reis naar Londen had Haydn een
oratorium-tekst van een zekeren dichter Lindley leeren kennen, die waarschijnlijk
voor Händel bestemd is geweest, een bewerking van het beroemde gedicht van Milton
‘Paradise lost’. Haydn verzocht den met hem bevrienden baron van Swieten dit
libretto in het Duitsch te vertalen. Van Swieten voegde er, als pakkend slot van het
eerste en tweede deel, twee psalmen aan toe. De tekstdichter laat het
scheppingsverhaal beurtelings vertellen door de drie engelen: Gabriël, Uriël en
Raphaël. Wat op de zes scheppingsdagen tot stand kwam, wordt nu eens vluchtig
aangeduid, dan weer uitvoerig geschilderd; het einde van elke goddelijke dagtaak
wordt bezongen en gevierd door de koren der hemelsche heirscharen, die God prijzen
met hun hymnen. Het slot van het tweede deel beschrijft de kroon van de schepping:
het ontstaan van het eerste menschenpaar. Het derde deel van het oratorium is eigenlijk
een aanhangsel: het schildert het leven
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en het geluk van Adam en Eva in het Paradijs.
De instrumentale inleiding suggereert even eenvoudig als geniaal met behulp van
gedurfde dissonanten den chaos; teekenend voor Haydn's optimistisch karakter, dat
ook hier reeds blijdere accenten gehoord worden. Op dit voorspel sluit onmiddellijk
het scheppingsverhaal aan: ‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde’.
Reeds de toonzetting van het derde bijbelvers geeft een staaltje van Haydn's geniaal
realisme, waar de componist het wonder van de schepping van het licht uitbeeldt,
met middelen zoo simpel en toch zoo overtuigend, dat men hier van een muzikaal
ei van Columbus kan spreken. Men kent den tekst: ‘En God zeide: daar zij licht, en
daar werd licht.’ Op het laatste woord nu gaat het pianissimo a cappella koor in c
klein plotseling over in een fortissimo C groot, voorgedragen door vol koor en orkest.
Het doet aan de verdiensten van Haydn's prachtige uitbeelding weinig af, dat Händel
in zijn oratorium ‘Samson’ dit effect reeds aangeduid had, te meer waar hier de
navolging het voorbeeld vele malen overtreft. Het koor ‘Und eine neue Welt
entspringt’ is één van de voorbeelden, hoe Haydn in ‘Die Schöpfung’ uiterst populaire
melodieën gaf, zonder banaal te worden. II. De gebeurtenissen van den tweeden
scheppingsdag: de wording van den hemel en de scheiding der wateren, schildert
Haydn met een instrumentaal realisme, dat in dien tijd mode was; haast elke
laat-achttiende opera van beteekenis had immers een onweerscène, of die bij het
gegeven al dan niet paste. Het resultaat van den derden scheppingsdag - het ontstaan
van het droge, het uit-
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schieten van de plantenwereld - wordt muzikaal nogal schetsmatig behandeld; alleen
de scheiding van zee en land, en later het gekabbel van een beekje zijn meer
gedetailleerd aangeduid. Met het werk van den vierden dag - de schepping van zon,
maan en sterren - besluit het eerste deel van het oratorium; de schroeiende macht
van de zon, en het meer poëtische, mystieke schijnsel van de maan zijn muzikaal
treffend tegenover elkaar gezet; het zoo populair geworden koor ‘De hemelen vertellen
Gods eer’ (Psalm 19 vers 1) is een grandioos slot van dit deel. Op den vijfden dag
ontstond, zooals het bijbelverhaal vertelt, de dierenwereld; Haydn maakt van het
dankbaar gegeven ijverig gebruik om leeuwerik, duiven en nachtegaal natuurgetrouw
aan het woord te laten; vooral de duiven, die in zoete tertsjes tortelen, zijn hem
dierbaar als symbolen der liefde, maar ook aan den meesterzanger nachtegaal is heel
wat aandacht besteed. Van de zeedieren moest Haydn blijkbaar minder hebben; zelfs
maakte hij over de plompe Leviatan een instrumentaal grapje, door onbeholpen
motiefjes in de bassen. Het langst heeft Haydn uitgeweid over wat op den zesden
dag ontstond: de dieren des velds; terecht wordt dan ook de solo van Raphaël, waarin
al die animale geluiden een humoristische symphonie vormen, door zangers de
‘Zoölogische aria’ genoemd: Koning Leeuw brult met behulp van een
fortissimo-triller, de tijgerspringtin een presto zes-achtste, het vertakte gewei van
het hert vindt zijn muzikale uitbeelding in sierlijke voorslagen; en die goede lobbes
van een rund en het vredige schaap zijn aanleiding tot een rustig andante. De violen
tremoleeren als de ijverigste insectenzwerm en de bassen klinken
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plotseling traag als het over het luie kruipende gedierte gaat. Kortom Haydn is hier
als humorist geheel op dreef. Als hij in de volgende aria ‘Nun scheint in vollem
Glanze der Himmel’ door den tekst weer serieuzer moet worden, kan hij niet nalaten
nog even een grapje te maken: bij de woorden ‘den Boden drückt der Tiere Last’
laat de contrafagot een lagen, dreunenden toon hooren. Twee machtige koren,
afgewisseld door een terzet, juichen over de voleinding van het groote werk, prijzen
de mildheid van God en eeren zijn verhevenheid met menig Halleluja. III. Uit de
muzikale voorstelling van het eerste menschenpaar blijkt weer Haydn's heerlijk
optimisme: het is alles goedheid en vrede. Man en vrouw zijn even beminnelijk
voorgesteld. Met het monumentale slotkoor van het tweede deel ‘Vollendet ist das
grosze Werk’ zou het oratorium waardig kunnen eindigen, temeer omdat het derde
deel wel het zwakste is van het werk; heel verstandig wordt er dan ook meestal flink
in gecoupeerd. Maar toch, men zou de prachtige instrumentale inleiding, waarin drie
fluiten de zaligheid van het Paradijs oproepen, niet willen missen. Karakteristiek is
ook het hoornsignaal bij de verschijning van Adam en Eva, die door hun duetten het
laatste deel geheel beheerschen. Meteen geweldige dubbelfuga sluit het oratorium
af: ‘Des Herrn Ruhm, er bleibt in Ewigkeit.’
Klavierwerken. Hoewel Haydn's pianosonaten niet op het peil zijn van zijn beste
symphonieën en kwartetten hebben zij toch historisch en artistiek groot belang: zij
vormen den schakel tusschen Carl Philipp Emanuel Bach en Beethoven. Vooral door
de vele versieringen staan zij dichter bij Bach's klavierstukken, dan bij die
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van Beethoven, waarop zij architectonisch meer gelijken. De Gesamtausgabe geeft
twee en vijftig authentieke pianosonaten, in de gangbare edities vindt men er echter
slechts vier en dertig; om practische redenen houden wij ons aan de nummering van
de editie Peters, die het meest gebruikt wordt. Deze bevat niet Haydn's pianosonaten
van voor 1770, die nog geheel een Divertimento*-karakter hebben. In de laatste vier
en dertig sonaten kan men de geleidelijke ontwikkeling van Haydn nagaan, wat de
thematische verwerking betreft. Slechts een sonate heeft vier deelen (no. 31 in G);
het Menuet staat hier voor het Adagio. Vijf en twintig sonaten bestaan uit drie deelen;
hiervan is het meest voorkomende schema: vlug, langzaam (Adagio of Menuet), vlug
(vaak een Rondo); soms echter als finale een Tempo di Menuetto (no. 3, 6, 13, 19,
30, 34), een enkele keer in variatievorm (13, 30). Acht sonaten hebben slechts twee
deelen, die niet steeds op de tegenstelling vlug, langzaam berusten. In de snelle deelen
zijn Haydn's sonaten levensblij en vitaal, speelsch of humoristisch, in de langzame
liefelijk of innig.
De afwezigheid van het titanische, het heroïsche, het hemelsch verstilde, die
Beethoven's sonaten zoo geliefd naakten, zal wel oorzaak zijn, dat deze schat aan
zuivere muziek zelden op concerten vertegenwoordigd wordt en hoofdzakelijk als
studiemateriaal of voor huismuziek dient. Dat zelfs de prachtige Variaties (Andante
varié) in f zelden in het openbaar worden gespeeld pleit niet voor ons muziekleven
en zijn trawanten.
Strijkkwartetten. Haydn als schepper van den classieken kwartetstijl wordt in het
artikel over het strijkkwartet* gehuldigd. Men moet echter niet den-
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ken, dat hij dadelijk in dezen trant schreef. Zijn eerste twaalf kwartetten (opus 1 en
2) zijn nog zuivere Divertimenti*. Met de zes kwartetten opus 3 begint de kentering,
die uiterlijk blijkt in het aantal deelen (drie of vier, tegen daarvoor vijf), innerlijk uit
de thematische verwerking. Het hoogtepunt van deze reeks is opus 3 no. 5 (Col. DB
9658/9); toch spreekt hier nog de oude geest van de suite. In de volgende achttien
kwartetten (opus 9, 17 en 20) wordt de toon ernstiger, de thematische verwerking
uitvoeriger, evenwijdig aan de ontwikkeling, die Haydn in zijn symphonieën
doormaakte; hier ontstaat een duidelijke tegenstelling met den luchtigen
Divertimentostijl. In opus 9 en 17 behandelde Haydn de eerste viool solistisch,
terwille van Tomasini, den concertmeester van vorst Esterhazy. Zij staan daardoor
zeer ver van den classieken kwartetstijl. De ‘Sonnenquartette’ opus 20 voltooien in
versneld tempo den eersten ontwikkelingskring; door deze stukken kwam Mozart
tot de uitspraak: ‘Ik heb pas van Haydn geleerd, hoe men kwartetten moet schrijven’.
Haydn bereikt hier de zelfstandigheid van de stemmen door streng contrapunt en
breidt de mogelijkheden van de thematische verwerking uit: de classieke kwartetstijl
is geschapen.
Na opus 20 schreef Haydn tien jaar lang (1771-1781) geen strijkkwartetten. Mozart
ontgon in dezen tijd de vondsten van Haydn; toen deze weer kwartetten ging schrijven,
bouwde hij voort op wat Mozart verder ontwikkeld had. Over zijn Russische
kwartetten opus 33, opgedragen aan grootvorst Paul van Rusland (ook wel ‘Jungfern
quartette’ genoemd, om de teekening op het titelblad), heeft Haydn zelf
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gezegd: ‘Op een nieuwe, bijzondere wijze geschreven’. Deze nieuwe trant, waaraan
Mozart bijgedragen heeft, vereenigt den classieken kwartetstijl met een thematische
verwerking, die principe is geworden. In opus 33 veranderde Haydn den naam Menuet
in Scherzo zonder het wezen te wijzigen; toch worden deze kwartetten wel ‘Gli
Scherzi’ genoemd. Opus 33 no. 4 dankt zijn bijnaam ‘Vogelkwartet’ aan het eerste
deel. Nog sterker onder invloed van Mozart staan de ‘Pruisische kwartetten’ opus
50, ‘Besteld door de hem vereerende, Duitsche violisten’ en opgedragen aan Koning
Friedrich Wilhelm van Pruisen; Mozart's invloed betreft meer den klank dan de
architectuur.
In de verzamelde kwartetten volgen nu de bewerkingen van ‘Die Sieben Worte’.
Over het ontstaan van deze stukken voor orkest schreef Haydn in een brief: ‘Het is
ongeveer vijftien jaar geleden, dat een domheer uit Cadix mij verzocht, muziek te
schrijven bij de zeven kruiswoorden van Jezus. Men had toen de gewoonte, alle jaren
in den vastentijd in de hoofdkerk van Cadix een oratorium op te voeren. Des middags
werden alle deuren gesloten; dan begon de muziek. Na een geëigend voorspel besteeg
de bisschop den kansel, sprak een der Zeven Woorden en hield daarover een
beschouwing. Nadat hij dit gedaan had, verliet hij den kansel en viel knielend voor
het altaar. Tijdens deze pauze klonk muziek. De bisschop betrad en verliet telkens
den kansel en elke keer viel het orkest aan het slot van zijn rede in. De opdracht van
deze zeven Adagio's, die elk ongeveer tien minuten moesten duren, zonder de
toehoorders te vermoeien, stelde mij voor een moeilijke taak; spoedig be-
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merkte ik, dat ik mij aan den voorgeschreven tijd niet kon houden’. In de twaalf
kwartetten opus 54, 55 en 64 valt het voortrekken van de eerste viool op: zij werden
geschreven voor den Weenschen groothandelaar Johann Tost, die een voortreffelijk
violist was. In de langzame deelen is de tyrannie van den aanvoerder soms zelfs
hinderlijk. Toch vindt men in deze kwartetten belangrijke polyphone episoden. Apart
genoemd moet opus 64 no. 5, het ‘Lerchenquartett’, dat in het eerste deel kwinkeleert,
en in het Menuetto-Allegretto neigingen tot een Scherzo vertoont.
De volgende reeksen kwartetten zijn uit den tijd van Haydn's reizen naar Londen:
opus 71 en 74, opgedragen aan graaf Apponyi, opus 76 opgedragen aan graaf Erdödy
en opus 77, opgedragen aan vorst Lobkowitz. Nog steeds wordt de stijl breeder, de
inhoud dieper. Een enkele maal is de trant bijna symphonisch: de inzet van opus 71
no. 1, het thema van het ‘Quintenquartett’ opus 76 no. 2, het eerste deel van opus 76
no. 4 (door de Engelschen ‘The Sunrise’ genoemd) en de variaties op ‘Gott erhalte
Franz’ uit het ‘Keizerkwartet’ opus 76 no. 3. De finale van het ‘Reiterquartett’ opus
74 no. 3 (zoo genoemd om het galoppeerend rhythme van het eerste deel) begint
zelfs pathetisch. Het laatste kwartet, opus 103, is niet voltooid; als derde deel schreef
Haydn ter verontschuldiging: ‘Hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich’ (zie
levensloop).
Symphonieën. De symphonie* is door Haydn stoffelijk en geestelijk classiek
geworden. Haydn's schepping heeft niet alleen muzikale beteekenis gehad, zij is
tevens symbolisch voor dien tijd van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Haydn
onderscheidt
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zich van zijn voorgangers door het volkslied-achtig karakter van vele thema's. Het
bekendste geval is wel het Andante uit de symphonie met den paukenslag, ontleend
aan de aria van den akkerman uit ‘Die Jahreszeiten’. Zonder Haydn zou Beethoven
nooit gekomen zijn tot de democratische, men mag wel zeggen propagandistische
finale van zijn negende en de recitatieven hieruit vindt men reeds in het dramatisch
verhalende Andante van Haydn's tweede symphonie. Wie denkt, dat door deze
populariseering van het thematisch materiaal het artistiek peil van de symphonie
daalde, vergist zich. Haydn heeft wel het bouwmateriaal van zijn symphonieën
vereenvoudigd, architectuur en inhoud zijn door hem echter veel gecompliceerder
geworden. Typeerend voor Haydn's stijl is o.a. het lichten van enkele noten (motieven)
uit de thema's en de fantastische uitspinning, de verwerking daarvan. Alleen het
Menuet behield bij Haydn zijn oorspronkelijken, naïeven staat. Het werd reeds door
zijn voorgangers in de symphonie gebruikt, doch kreeg eerst door Haydn burgerrecht.
Daarentegen hebben de langzame deelen van Haydn's symphonieën veelal een eigen
trant. De melodieën, vaak eenvoudig als een volkslied, worden met voor dien tijd
ongekend vakmanschap behandeld in den variatie-vorm*, wat Beethoven van hem
overnam.
Van Haydn zijn thans 104 symphonieën bekend. De meeste hiervan zijn geschreven
voor de huisconcerten van vorst Esterhazy. Zes echter werden besteld voor de
‘Concerts spirituels’ en worden daarom nog tegenwoordig de Parijsche symphonieën
genoemd; twaalf schreef Haydn voor zijn beide Londensche reizen. De zgn.
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Oxford-symphonie voerde Haydn uit bij gelegenheid van zijn eeredoctoraat; zij was
echter reeds eenige jaren daarvoor in Oostenrijk gecomponeerd. Verschillende van
Haydn's symphonieën hebben bijnamen; deze berusten meestal slechts op een enkel,
weinig belangrijk detail, doch maken het gemakkelijk, de meest gespeelde te
onderscheiden. De symphonie ‘Le Midi’ behoort tot een reeks ‘Die vier Tageszeiten’,
die Haydn op verzoek van vorst Esterhazy componeerde; hiervan zijn nog bewaard
‘Le Matin’ en ‘Le Soir’. ‘Il Distratto’ bestaat uit de tooneelmuziek voor de
gelijknamige comedie van Regnard. Het tweede deel ervan bevat een oud Fransch
lied. In de finale moeten de violen tijdens het spelen de laagste snaar ophalen van f
naar g. ‘La Chasse’ heeft als finale een jachtmuziek, ontleend aan de tooneelmuziek
voor het blijspel ‘Burletta’ en verwant aan het jachtkoor uit ‘Die Jahreszeiten’. Van
de Parijsche symphonieën hebben de volgende bijnamen. I ‘L'ours’ of ‘Mit dem
Bärentanz’ om de brombassen in het tweede en laatste deel. II ‘La Poule’ heeft in
de finale een thema als een jachtfanfare; zij werd door Haydn geschreven in den tijd
van de hoenderjacht. IV ‘La Reine’ moet een lievelingsstuk van Marie Antoinette
geweest zijn. Van de Londensche symphonieën hebben er vier een bijnaam. III ‘Mit
dem Paukenslag’ heeft in het Andante het komisch effect, dat de laatste noot van het
pp voorgedragen thema een ff-accoord van het geheele orkest en een slag op de pauk
krijgt; in Engeland noemt men dit werk daarom juister ‘The Surprise.’ VI ‘Mirakel’;
bij de tweede uitvoering van dit werk omringden de uit voerenden Haydn uit
nieuwsgierigheid, zoodat als door een ‘wonder’
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niemand getroffen werd door een neerstortende lamp. VIII ‘Mit dem Paukenwirbel’
heeft als eerste maat een roffel op de pauken; zij wordt ook wel ‘Mit Violinsolo’
genoemd om het Andante. XI ‘Glockensymphonie’ of ‘Die Uhr’; in het Andante zijn
maten, telkens als inleiding voor het hoofdthema, die aan een klok doen denken. XII
‘Militärsymphonie’ of ‘La turque’, omdat in het tweede en vierde deel triangel,
bekkens en groote trom voorkomen, die toen alleen in de militaire muziek gebruikt
werden. De ‘Abschiedssymphonie’ (in het Engelsch ‘Farewellsymphony’ of
‘Candle-overture’) dankt haar ontstaan en naam aan de volgende gebeurtenis. In
Januari 1772 verbood vorst Esterhazy zijn orkestleden hun familie mee te nemen
naar zijn buitenverblijf, omdat er tusschen de vrouwen van de musici telkens
oneenigheid was. De strooweduwnaars verlangden naar huis en beklaagden zich bij
Haydn. Deze schreef daarop een symphonie, waarvan het laatste deel een duidelijke
wenk gaf aan den vorst: een voor een bliezen de musici hun kaars uit, pakten hun
partij en hun instrument en vertrokken, totdat het podium geheel verlaten was. De
vorst begreep de bedoeling en zei tegen Haydn: ‘Morgen vertrekken wij’.

[Herinneringsmotief]
Herinneringsmotief, zie leidmotief.

[Hindemith, Paul]
Hindemith, Paul (geb. 16 Nov. 1895). Zijn vader was een arbeider, die van Silezië
naar Hanau (Pruisen) verhuisde; geld voor een behoorlijke opvoeding van den
muzikalen zoon had hij niet. De jonge Hindemith, die reeds op zijn dertiende jaar
een voortreffelijk violist was, moest in bioscopen en operette-orkesten spelen, om
muziek te kunnen studeeren. Hij had les in compositie van Arnold
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Mendelssohn en Bernhard Sekles. Van 1915 tot 1923 was hij eerste concertmeester
aan de opera te Frankfurt a.M., daarna reisde hij door geheel Europa als altist van
het door hem reeds eerder opgerichte Amar-kwartet. De meeste werken uit dien tijd
zijn geschreven in trein of hotelkamer. Het scheldwoord ‘Klavierritter’, dat Bach
had voor componisten die niet zonder piano konden werken, gold dus niet voor
Hindemith. In 1927 werd hij leider van de meesterklasse voor compositie van de
Berlijnsche ‘Hochschule für Musik’. In 1934 duldde het Derde Rijk hem niet meer
o.a. omdat hij in Frankrijk met ‘nietarische’ musici voor de gramofoon had gespeeld.
In het voorjaar van 1936 werd hij opnieuw benoemd aan de ‘Hochschule.’
Deze zeldzaam vruchtbare componist heeft zeer uiteenloopend werk gepubliceerd.
Wij behandelen slechts enkele van zijn werken, die o.i. zijn beste en karakteristiekste
zijn.
Das Marienleben (1922-'23). Deze liedercyclus voor sopraan en klavier op teksten
van Rainer Maria Rilke is naar onze vaste overtuiging het beste werk van Hindemith.
Alleen reeds hierdoor behoort hij tot de drie belangrijkste componisten van dezen
tijd. Wie slechts Rilke's introverse gedichten kent, zal zich niet kunnen voorstellen,
dat zij muziek verdragen, laat staan behoeven. Wie zich echter vertrouwd heeft
gemaakt met Hindemith's liederen, kan zich de verzen zonder de muziek niet meer
denken. De ingetogenheid van de woorden vond in de streng architectonische muziek
de eenige mogelijkheid tot verklanking. Dit architectonische komt het sterkst tot
uiting, waar Hindemith instrumentale vormen gebruikt: de Passacaglia* (12, IV 1
en in de vijfde variatie
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van IV 2), fugato (III 1) of thema met variaties (IV 2). Evenals Bach in het
‘Crucifixus’ van zijn ‘Hohe Messe’ heeft Hindemith het wonder vervuld, zulke
strenge bouwsels tot tempels te maken van een warme en innige vroomheid. De echo
van het Gregoriaansch, dat Hindemith vaak hoorde in het klooster Beuron bij
Donaueschingen, heeft hiertoe bijgedragen, alsook de gemoderniseerde polyphonie
der Middeleeuwen. Men weet niet wat meer te bewonderen is: de zuiverheid, waarmee
elk gedicht zijn muzikale weerga heeft, of de emotioneele curve van het geheel, die
bij de smart om het lijden van Jezus en den dood van Maria haar volmaakt voorbereide
hoogtepunten heeft.
‘Das Marienleben’ bestaat uit drie maal vier en drie liederen. De eerste groep
verhaalt over de geboorte, de voorstelling in den tempel, de aankondiging door den
Engel en het bezoek bij Elizabeth; de tweede: den argwaan van Jozef, de verkondiging
aan de herders, de geboorte van Christus en de vlucht naar Egypte; de derde: de
bruiloft te Kana, de bezorgdheid van Maria om het naderend lijden van haar Zoon,
het treuren om den gestorven Jezus (Piëta), de ontmoeting na de opstanding; de
vierde: de waarschuwing voor den naderenden dood, de hemelvaart en het ongeloof
van den apostel Thomas, die eerst door het ledige graf overtuigd werd van Maria's
verheerlijking.
Het derde strijkkwartet opus 22 (1922) wordt algemeen beschouwd als het
hoogtepunt van Hindemith's overvloedige kamermuziek. I De schijnbare cacophonie
kan terug gebracht worden tot een streng fugato, dat van den traditoneelen trant
slechts afwijkt, door de inzetten op kleine en
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groote onder- en bovensecunde, wat het gelijktijdig gebruik van verschillende
toonaarden (bitonaliteit) tot gevolg heeft. Ook moduleert het thema zelf zeer snel
van C over A naar cis; wanneer men het harmoniseert op de gebruikelijke wijze,
blijkt het volgens negentiende eeuwsche logica gedacht. Als alternatief een lyrisch
extatische verwerking van het fugato-thema in de verkleining. Bij de herhaling van
het fugato zijn nieuwe contrapunten toegevoegd. II Dit is de Achilleshiel van het
werk. Het onstuimige dansstuk heeft de rhythmische bezetenheid van Strawinski's
‘Sacre’. Het alternatief is rustiger, doch het voorschrift ‘Etwas trocken’ is maar al te
juist. III Het teedere langzame deel heeft een hoofdthema, dat door de opvallende
beteekenis van kwart (resp, kwint) en octaaf met Bruckner vermaagschapt is. Het
wordt imiteerend behandeld en bovendien begeleid door getokkelde accoorden,
zoodat dissonanten ontstaan, die Bach en Mozart reeds gaarne gebruikten (b.v. cis
en het octaaf c). Als middendeel een klagende melodie, die eveneens invloed van
Bruckner vertoont. IV Een drieste, rhapsodische inleiding tot V een sierlijk Rondo
met een zeer moeilijk analyseerbaar hoofdthema; het stuk is geschreven in vrijen en
vermetelen contrapuntischen stijl (Polydor 66422/4).
Mathis der Maler (1934). Deze symphonie bestaat uit instrumentale episoden uit
een opera over den zestienden eeuwschen schilder Matthias Grünewald. De drie
deelen zijn geinspireerd op fragmenten van het beroemde Isenheimsche altaar, dat
zich thans in het museum te Colmar bevindt en ontleenen daaraan hun titels: ‘En
gelkonzert’, ‘Grablegung’ en ‘Versuchung des heiligen An-
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DANSEN II

Twee van Holbein's Doodendansen, links o.a. pauken, trompetten en draailier, rechts xylophoon. Zie
de ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns en het Scherzo uit Mahler's vierde symphonie.

Contredanse.
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DANSEN III

Gavotte (Aug. de St. Aubin, Le Bal parè, 1773).
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DANSEN IV

Sarabande, naar de schilderij van Roybet.
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DANSEN V

Johann Strauss speelt ten wals, silhouet van Otto Böhler.

Menuet, kopergravure van E. Nilson.
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tonius’. Wie dit meesterwerk van den Elzasser schilder kent, zal zich zeker
verwonderen over het laatste onderwerp: het angstig tafereel, dat de heilige mishandeld
wordt door fantastische monsters met dierenkoppen en menschenarmen. Daarentegen
lag het gegeven van het eerste deel voor de hand. Het ‘Engelkonzert’, met de oude
melodie van ‘Es sangen drei Engel einen süszen Gesang’, heeft verwantschap met
Mahler, de ‘Grablegung’ met Hugo Wolf, de ‘Versuchung’ knoopt aan bij Berlioz.
Het laatste deel lijkt ons het sterkst: de kwelling van den heilige, treft door
tegenstellingen: naast de duivelsche huiveringen van het slagwerk en de angstige
trillers der violen is een verwerking van de Gregoriaansche melodie ‘Lauda Sion
Salvatorem’ geplaatst, waardoor dit tafereel veelzijdiger en menschelijker aandoet,
dan het slot van Berlioz' ‘Fantastique’ met het bombastisch verwerkte ‘Dies irae’.
Hindemith is in deze symphonie warmer, minder abstract en maniakaal dan in zijn
meeste oudere werken. Zoo men nog voor hem gewonnen moet worden, geeft ‘Mathis
der Maler’ daartoe de meeste kans (Telefunken E 1647/9).

[Hobo]
Hobo, een oeroud houten blaasinstrument met dubbel rietblad*,de schalmei, dat in
den loop van de 17e eeuw ongeveer zijn tegenwoordigen vorm kreeg. Haar schril
timbre*, waarvan men pas op den duur de groote schoonheid leert genieten, heeft
een veelzijdiger expressiviteit dan dat van eenig ander orkestinstrument*. Wanneer
zij in de treurmarsch uit Beethoven's ‘Eroica’ den klaagzang der violen overneemt,
ontstaat daardoor een veel zeggende climax. Zij was blijkbaar het
lievelings-instrument van Bach,
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die er stille vreugde (Cantate 147 ‘Herz und Mund und That und Leben’; Col. DB
507), groote innerlijke smart (‘Ich will bei meinem Jesu wachen’ uit de
Matthäuspassion) en alle gevoelsschakeeringen daartusschen mee opriep. Door haar
afkomst ligt het arcadische voor de hand: ‘Scène aux champs’ uit Berlioz'
Fantastique*, Scherzo van Beethoven's Pastorale*, het boerenmeisje uit Don Quixote*
(VIe variatie) van Strauss. Hoe angstig fladdert haar geluid in de ‘Course à l'abîme’
in Berlioz' Damnation*.
De oboè d'amore staat een kleine terts lager en klinkt donkerder dan de hobo. Zij
ontstond ten tijde van Bach, die haar herhaaldelijk aanwendde, o.a. in de
Matthäuspassion; zeer merkwaardig is in ‘Ich will dir mein Herze schenken’ haar
droeve klank - echo van het voorafgaande recitatief - bij de blijde stemming van de
aria. In de ‘Sinfonia domestica’ bedoelt Strauss er, volgens eigen zeggen, zoowel
het onschuldig droomende als het blij spelende kind mee. De Engelsche hoorn staat
een kwint lager dan de hobo en heeft een iets anderen vorm. Zij is een verbetering
van de 18e eeuwsche oboè da caccia (jachthobo), die bij Bach voorkomt: ‘Ach
Golgatha’ uit de Matthäuspassion. Het timbre is somberder en pathetischer dan van
haar familieleden. Wagner, die haar in ‘Parsifal’ althobonoemde,laat haar de ‘traurige
Hirtenweise’ in ‘Tristan’ spelen. Warme, weemoedige moederliefde teekent zij in
het derde van Mahler's ‘Kindertotenlieder’*. Onovertroffen is echter de onbestemde
lyriek van de solo in het Allegretto uit Franck's symphonie.

[Honegger, Arthur]
Honegger, Arthur (geb. 10 Maart 1892). Zijn ouders waren Zwit-
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sers, die zich in Le Havre vestigden, waar hij werd geboren en getogen. Reeds jong
componeerde hij, aanvankelijk op zijn gevoel af de sonates van Beethoven als
voorbeeld nemend. Daarna studeerde hij muziek aan de conservatoria van Zürich
(1910-1911) en Parijs (1911-1914). Hier kreeg hij les in viool en compositie. De
oorlog riep hem, als Zwitser, terug naar zijn land, waar hij diende, tot hij in 1915
verlof kreeg weer in Parijs te gaan studeeren. In dezen tijd was Bach zijn ideaal;
daarnaast verdiepte hij zich in het werk van Richard Strausz, Reger en Schönberg.
Den invloed van Strausz merkt men in het orkestwerk Le chant de Nigamon (1917).
Dit stuk is ingegeven door den roman ‘Souriquet’ van Gustave Aymard: het
opperhoofd der Irokeezen, Nigamon, wordt door zijn vijanden levend verbrand, en
heft een doodslied aan (Decca KF 553). In 1919 vormde Honegger met Milhaud*,
Poulenc* en anderen de ‘Groupe des Six’; volgens hun verklaring sloten zij zich niet
aaneen om hun idealen, die verschilden, maar om door eendracht sociaal sterker te
staan. Hoe Honegger van zijn makkers geestelijk ver stond, en vooral van hun mentor
Jean Cocteau (men leze diens ‘Le coq et l'Arlequin, thans opgenomen in ‘Le rappel
à l'ordre’) blijkt uit de Pastorale d'été (1920), met haar ontleeningen aan Beethoven's
‘Pastorale’ (Odeon 170143). Dit werk, naar het gedicht ‘Aube’ uit ‘Illuminations’
van Arthur Rimbaud, werd bekroond met den ‘Prix Verley’. Honegger was van zijn
bentgenooten de eerste, die beroemdheid verwierf, en wel door zijn oratorium Le
Roi David (1921). Dit werk, besteld voor een openluchtuitvoering, blijkt thans een
wonderlijk mengsel van oorspronkelijke en vermomd zoetelijke episoden.
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Als voorbeeld van de eerste groep de ‘Cortège’ (no. 5), een harmonisch statische
fanfare op brekingen van den tertsentoren: d, f, a, cis, e, ges (fis), bes (ais) boven
een Passacagliathema as, g, f, g. Wat de tweede categorie betreft, naar onzen smaak
is bijv. het slotkoor een kruising van Bach en den Gounod van Marguerite's apotheose
(Odeon 123592/3). Het oratorium Judith (1925; Col. D 15240/1) slaagde minder
goed. Het koraal, dat in ‘Le roi David’ zulk een goede mascotte bleek, werd zonderling
genoeg ook aangewend in de Mouvements symphoniques ‘Pacific 231’ en Rugby
(1928; Odeon 170112). Pacific 231 beeldt uit het moeizaam op gang komen en de
‘pathetische lyriek’ van een zware en snelle locomotief (1924; Odeon 170111). De
ouverture The Tempest is vreemd aan de subtiele sfeer van Shakespeare's stuk (1923;
Odeon 238261). Wij hopen, dat de verinnerlijking, die uit de Nocturne (1938) spreekt,
een blijvende wending in Honegger's orkeststijl zal beteekenen. De operette Les
aventures du Roi Pausole, naar het geestig boek van Pierre Louys, werd door Pruniêres
getypeerd als ‘robuste grappigheid’ (1931; Odeon 238297). O.i. gaf Honegger in
zijn kamermuziek het beste: Le cahier romand voor piano (1922), strijkkwartet
(1917); Col. D 13049/ 52), cellosonate (1920), en vooral de Sonatine voor twee
violen (1920). Van zijn liederen zijn de ‘Alcools’ (Apollinaire) het belangwekkendst
(1916; Col. D 12060); het drietal ‘La petite Sirène’, naar Andersen, verraadt invloed
van Debussy (1927; Col. D 13082).

[Hoorn]
Hoorn, een rond gewonden koperen blaasinstrument met opvallend wijden
klankbeker. De oude natuur-
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of jachthoorn kon alleen de. boventonen* van den grondtoon geven, te beginnen met
den tweeden; door het zgn. stoppen (het inbrengen van de hand in den beker) werden
deze natuurtonen een halven toon verlaagd. Eerst door de uitvinding van het ventiel
werd het mogelijk, alle chromatische tonen te produceeren. Van de koperen
blaasinstrumenten heeft de hoorn den weeksten klank. Het oorspronkelijk jachtkarakter
van het instrument* hoort men nog duidelijk in het Trio van het Scherzo der Eroica
en in Siegfried's Hornruf. Een fijn psychologische reminiscentie ervan geeft het
tweede Don Juan thema in Strauss' symphonisch gedicht over den classieken
vrouwenjager. Weber riep door den hoorn vredige woud-romantiek op in de langzame
inleiding van de Ouverture ‘Freischütz’, Mendelssohn gaf daaraan bovendien een
nachtstemming in de Nocturne van de ‘Sommernachtstraum’-muziek. In het technisch
zoo virtuoze eerste Eulenspiegel-thema duidt Strauss door het hoorntimbre geestig
de boerenaf-
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komst van Tijl aan. Bij Brahms werd de hoorn soms een dichterlijk mijmeraar: inzet
van het tweede pianoconcert, Andante uit de vierde symphonie. En in de
‘Meistersinger’ (‘Doch für liebseligen Ehestand’, III) spot hij over den pantoffelheld.
Mahler en Bruckner hadden een voorkeur voor den hoorn.
Door demper of sordino* kan het timbre sterk gewijzigd worden. Zoo suggereerde
Wagner het wonder van den Tarnhelm (Rheingold, III: ‘Dem Haupt fügt sich der
Helm’); in ‘Ibéria’ is Debussy kwistig met dezen onwezenlijken klank. Onuitsprekelijk
weemoedig zuchten de vier gedempte hoorns aan het slot van ‘Petroesjka’ wanneer
de spullebaas het lijk van Petroesjka wegsleept.
Zeer zeldzaam is het glissando* voor hoorn; Strawinski schreef het voor in de
‘Sacre’, o.a. in I.

[Hot Jazz]
Hot Jazz, zie Jazz: inleiding.

[Hymne]
Hymne, lofzang. Meestal monumentaal van karakter. De Gregoriaansche hymne en
de Engelsche hymn (het kerklied, dat overeenkomt met het Duitsche koraal) zijn
echter juist eenvoudig.

I.
[Imitatie]
Imitatie, nabootsing. Deze kan streng zijn, d.w.z. de eene stem bootst de andere
geheel na; dit is het geval in den canon. Bij de vrije imitatie is de nabootsing niet
letterlijk. Hieronder valt ook de doorimitatie, waarbij de stemmen wel na elkaar
eenzelfde motief inzetten, doch daarna vrije contrapunten maken. Een voorbeeld van
doorimitatie geeft het begin van Palestrina's motet ‘Exultate Deo ’(H.M.V.D. 1647).

[Impetuóso]
Impetuóso, onstuimig.

[Impromptu]
Impromptu, een stuk, dat geïmproviseerd lijkt, meestal in een vormschema A-B-A,
zooals bij Schubert en Chopin.

[Incalzando]
Incalzando (Its), dringend.

[Instrumentatie]
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Instrumentatie. Hieronder verstaat men de kunst, de timbres* van de verschillende
orkestinstrumenten te mengen en tegen elkaar uit te spelen. Met de geleidelijke
uitbreiding van het orkest is de instrumentatie steeds gecompliceerder geworden. In
het begin van de twintigste eeuw werd zij zelfs soms het masker voor een op zichzelf
onbeduidende muziek. Dat de instrumentatie een secundaire factor is, blijkt uit de
werk-
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wijze van de meeste componisten sedert het begin van de negentiende eeuw; zij
maken eerst een schets van het melodisch en harmonisch verloop der compositie en
gaan dan pas instrumenteeren. Om dit goed te kunnen doen moet de componist een
betrouwbaar voorstellingsvermogen hebben van de timbres der instrumenten en hun
registers. Voorbeelden hiervan vindt men in de artikelen over de diverse instrumenten.
Voor het bestudeeren van het tegen elkaar uitzetten van de timbres is een
schoolvoorbeeld het voorspel ‘Lohengrin’ van Wagner. Verhandelingen over de
kunst van instrumenteeren gaven o.a. Berlioz, wiens ‘Traité d'instrumentation’ door
Richard Strauss gemoderniseerd werd, en Egon Wellesz, wiens ‘Die neue
Instrumentation’ van belang is voor den instrumentatie-trant van de laatste dertig
jaar.

[Instrumentatie in Jazzmuziek]
Instrumentatie in Jazzmuziek. Deze heeft als specifiek kenmerk de hoofdindeeling
der instrumenten in twee duidelijk afgescheiden groepen of secties met verschillende
functies: de zoogenaamde rhythme-groep en de melodie-groep. De eerste heeft tot
taak den metrischen en rhythmischen ondergrond en de begeleidende harmonieën te
leveren, waarop het werk der melodie-sectie en de improvisaties der solisten steunen.
De wijze, waarop dit geschiedt, is aan de fantasie en intuïtie der musici overgelaten,
die dan ook vrije figuren improviseeren, vaak ook van contrapuntische beteekenis,
soms in analogie met den basso continuo*. In dit verband mag worden opgemerkt,
dat de Jazzmuziek nagenoeg altijd berust op een doorloopend viertellig metrum in
volkomen regelmatig en onveranderlijk tempo. Duidelijk blijkt het groote belang
van de rhythme-sectie!
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De in de rhythme-groep gebruikelijke instrumenten zijn: piano, slagwerk (‘drums’),
gitaar of banjo* en contrabas of sousaphoon*. De melodie-groep valt bij grootere
bandbezettingen uiteen in twee ondergroepen: een saxophoonsectie (doorgaans uit
3, soms uit 4 saxen bestaande) en een kopersectie, varieerende tusschen 2 trompetten
plus 1 trombone en 3 trompetten plus 3 trombones; ook andere combinaties zijn
mogelijk. Bij kleinere bezettingen is daarentegen geen sprake van een afzonderlijke
sax- en kopersectie; de melodie-groep bestaat dan bijv. uit klarinet, trompet en
trombone of/en tenorsax. Deze kleinere bezettingen zijn speciaal geschikt voor geheel
geïmproviseerde prestaties met zoowel solistische als ‘collectieve’, zelfstandige
improvisaties door de leden der melodie-groep. Hoewel de piano in de eerste plaats
tot de rhythmegroep behoort, treedt zij vooral in soli tevens als melodie-instrument
op. Zoo ook de gitaar, en bij uitzondering de contrabas.
Een ander kenmerk van de Jazz-instrumentatie is, dat elk der twee melodie-secties
een volkomen homogeen geheel vormt in de ensembles, als ware zij één meerstemmig
instrument door één man bespeeld. Aldus kunnen saxen en koper als twee zelfstandige
éénheden ‘tegen elkander uitgespeeld’ worden.
Van de saxophoons zijn vijf verschillende typen in gebruik: sopraan, alt, tenor,
bariton en bas. Een saxophoonsectie van drie zal in den regel bestaan uit twee alten
en een tenor. Een sax-sectie van vier zal bijv. hebben: 1e en 2e alt, tenor en 3e alt,
of bariton, of 2e tenor. Ieder der saxophonisten pleegt buiten zijn hoofdinstrument
tevens klarinet en nog één of meer der andere sax-typen
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te bespelen, zoodat een sax-sectie de meest verschillende klank-combinaties in hoogte
en kleur kan geven. Bovengenoemde instrumenten vormen de ‘standaard-bezetting’,
die, naar de ervaring geleerd heeft, het meest geschikt is tot het spelen van Jazz. Dit
neemt echter niet weg, dat bepaalde, op zichzelf staande musici ook op andere
instrumenten of met anders gevormde bezettingen uitstekende Jazz hebben weten
voort te brengen. Zoo bijv.: Joe Venuti, viool; Adrian Rollini,bassax en vibraphoon;
Red Norvo, marimba en xylophoon; Wayman Carver, fluit; Fats Waller, Earl
Hinese.a.,celesta;in ‘JunkMan’ door Jack Teagarden en zijn orkest (Brunsw. A
500512) treft men een harp als voortreffelijk Swing-instrument aan. Een goede
Europeesche combinatie, de ‘Quintette à Cordes du Hot Club de France’ bestaat uit:
viool, drie gitaren, contrabas; de violist Stéphane Grapelly (men hoore ‘Dinah’ op
Telefunken A 1959) en de gitaarsolist Django Reinhardt (bijv. in ‘Blue Drag’ op
Tel. A 1958) zijn hier de twee hoofdfiguren. Niet het instrument, maar de musicus
maakt de Jazzmuziek!
P.

[Instrumenten]
Instrumenten. Tot voor kort placht men de instrumenten van het symphonie-orkest
te groepeeren in: snaarinstrumenten, blaasinstrumenten en slaginstrumenten. De
Duitsche musicoloog Curt Sachs heeft erop gewezen dat uit wetenschappelijk oogpunt
deze verdeeling groote bezwaren met zich brengt. Voor een algemeene beschouwing
als deze echter kan men het best de oude schikking gebruiken. De blaasinstrumenten
verdeelt men in houten en koperen; geheel doorslaggevend is het materiaal niet: de
fluit, die ook wel van metaal gemaakt wordt, en de saxophoon worden toch tot de
eerste groep gerekend en wel
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om de volgende eigenschap. Het principe van de houten blaasinstrumenten is, dat
in de buis een aantal gaten is geboord, die met behulp van kleppen, bij sommige
systemen gedeeltelijk ook direct door de vingers, geopend en gesloten kunnen worden.
Het verschil tusschen de houten blaasinstrumenten onderling berust op drie factoren:
mondstuk, bouw en grootte. Wat het mondstuk betreft staat de fluit* apart, klarinetten
en saxophoons hebben een enkel rietblad*, hobo's en fagotten een dubbel rietblad*.
Voor het timbre* is eveneens van groot belang de bouw. De fluit had vroeger steeds
een omgekeerd-conisch geboorde buis, d.w.z. bij het dichte uiteinde was zij wijder
dan bij het open; de instrumentenbouwer Theobald Boehm construeerde in 1825 een
cylindrisch geboorde fluit, die dus overal even wijd is. Beide typen zijn tegenwoordig
nog in gebruik. De klarinet is voor het grootste deel cylindrisch; slechts tegen het
uiteinde wordt zij wijder. De buis van de hobo is conisch; oboè d'amore en Engelsche
hoorn (of oboè da caccia) hebben een kalebasvormige klankbeker. De fagot
onderscheidt zich van de hobo, doordat de boring naar verhouding nauwer is en zich
slechts flauw verwijdt; de buis is veel langer, het mondstuk is er indirect aan bevestigd
door een S-vormig metalen pijpje. De saxophoon heeft een parabolische doorsnee.
De grootten van de verschillende houten blaasinstrumenten, die men op de
afbeeldingen kan nagaan, bepalen de toonhoogte en beïnvloeden het timbre: bij
instrumenten van eenzelfde familie is de klank van de groote donkerder dan die van
de kleine.
De koperen blaasinstrumenten verschillen eveneens in mondstuk, bouw en grootte.
De mondstukken loopen
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minder uiteen, dan die van de houten blaasinstrumenten; dat van den hoorn is
trechtervormig, dat van de trompet ketelvormig en matig diep, die van de verschillende
bazuinen eveneens ketelvormig en bij de kleinste naar verhouding tweemaal zoo
diep als bij de trompet, terwijl voor de grootere met de lengte van de buis de diepte
van het mondstuk toeneemt. De gewone tuba's hebben mondstukken als van de
bazuinen, de Wagner tuba's als van den hoorn. Het verschil in bouw van de koperen
blaasinstrumenten is als volgt. De buis van den hoorn is buitengewoon slank, d.w.z.
zij heeft een kleine dwarsdoorsnee in verhouding tot de lengte; zij is grootendeels
conisch, echter in het midden cylindrisch, terwijl de klankbeker zeer wijd verloopt.
De trompet is matig slank, het eerste deel van de buis is cylindrisch, het overige
conisch, de klankbeker is matig wijd. De bazuin is iets slanker dan de trompet en
voor het grootste deel cylindrisch; de klankbeker is matig wijd. De tuba's zijn het
minst slank; de trechtervormige klankbekers zijn zeer diep. Hoe de buizen van de
verschillende koperen blaasinstrumenten gewonden zijn, ziet men op de afbeeldingen
met een oogopslag, is voorts in de betreffende artikelen beschreven.De volgorde van
de grootten is: trompetten, hoorns, bazuinen, tuba's.
De snaarinstrumenten en de slaginstrumenten worden elk afzonderlijk beschreven.

[Intermézzo]
Intermézzo (dzo), tusschenspel, o.a. in de opera tusschen de bedrijven (‘Carmen’).
Merkwaardig genoeg heeten tal van zelfstandige stukken ook wel Intermezzo o.a.
bij Schumann (opus 4) en Brahms.

[Intonatie in Jazzmuziek]
Intonatie in Jazzmuziek. Hier onder moet worden verstaan: de uit-
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drukking, die in een bepaalde noot, in een bepaald timbre wordt gelegd en die vaak
een zeer emotioneel karakter heeft, en dan ook in sterke mate afhankelijk is van de
persoon van den speler. De intonaties hebben ten doel door haar intensiteit de
uitwerking van een noot in haar melodisch, maar bovenal in haar rhythmisch en
dynamisch verband zooveel mogelijk op te voeren, tevens ook het stylistische
evenwicht te helpen verwezenlijken. Het is begrijpelijk, welk een inhaerent
bestanddeel van den Swing*, dus van de Jazzmuziek, de intonaties zijn. De
‘expressie’, die men aan een noot verleent, kan ook tijdens het aanhouden van de
noot varieeren.
Het is alsof in de normale, in hun rust stabiele, rechte (‘straight’) intonaties van
een instrument, zooals de classieke muziek ze kent, wordt ‘ingegrepen’ en daaraan
een wijziging wordt opgelegd, een ‘beweging’ of ‘verbuiging’ opgedrongen. Ook in
deze beweging wordt een door de krachtenresultante (zie ‘Swing’) gedicteerd, stabiel
evenwicht van voordracht, expressiviteit en constructie verwezenlijkt. Juist in dit
opzettelijk en doelbewust, nadrukkelijk ‘opblazen’, doen aanzwellen, zoo noodig
zelfs ‘scheuren’ van noten en het herhaaldelijk afwijken van de rechte
evenwichtslijn-in-rust ligt een der meest specifieke middelen opgesloten, waardoor
de zeggingskracht der Jazzmuziek tot het uiterste wordt opgevoerd. De Jazz-musicus
kneedt zijn timbres, ter verhooging van de kracht, waarmede hij op volmaakt
gedisciplineerde en beheerschte wijze zijn gevoelens, zijn wil, zijn persoonlijkheid
tot uiting kan brengen. Reeds door één enkele intonatie kan soms de speler
geïdentificeerd worden. De rol der intonaties in Jazz-
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muziek is zuiver organisch. Swing in solistische prestaties is ternauwernood denkbaar
zonder de passende intonaties. De waarde van één-endezelfde muzikale phrase in
Jazz staat of valt met de kwaliteit der gebruikte intonaties, die zelfs reeds één enkele
noot kunnen omtooveren tot een aangrijpende ervaring.
De scherpe attaque, het sterk inzetten van een noot, heeft eveneens ten doel haar
rhythmisch-dynamische functie te bevorderen; zij behoort dan ook tot de technische
hulpmiddelen van den Swing. Dezelfde beteekenis heeft ook het glissando*, o.a. van
een kwart- of halven toon, soms langer.
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De scherpe attack en het glissando staan dan ook in nauw verband met de intonaties,
zoo ook het vibrato*, waarmede de blaasinstrumenten in Jazz worden bespeeld. Zie
ook Junglestijl.
P.

[Intráda]
Intráda, openingsstuk van een Suite.

[Intróitus]
Intróitus, inleidend gezang van de Mis*. De Introitus van de Doodenmis is ‘Requiem*
aeternam’ (Geef hun de eeuwige rust), waarnaar zij meestal genoemd wordt.

[Inventio (L.)]
Inventio (L.), inval. Bach's ‘Inventionen’ hebben echter niet het improviseerend
karakter, dat men bij dezen naam zou verwachten; zij ontwikkelen zich streng en
logisch.

J.
[Janatsjek, Leosj]
Janatsjek, Leosj (3 Juli 1854-12 Aug. 1928). Deze Tsjech studeerde in de grootste
armoede orgel te Praag. Daarna werd hij dirigent te Brünn, o.a. van het stedelijk
orkest (1876-1888). In 1879 nam hij verlof, om zich te Leipzig en te Weenen te
bekwamen. In 1881 trouwde hij en stichtte hij een orgelschool te Brünn. In 1902
schreef hij de opera ‘Její pastorkyna’ (Haar stiefdochter, in het buitenland ‘Jenufa’
genoemd, naar de vrouwelijke hoofdrol). Met de Praagsche opvoering ervan (1909)
begon Janatsjek's late roem. In 1919 werd hij professor in compositie aan het toen
opgerichte conservatorium te Brünn, in 1924 Dr. h.c. aan de hoogeschool te Praag.
Van zijn andere opera's noemen wij: ‘Katja Kabanowa’ (1921), ‘Het listige vosje’
(1923) en ‘De zaak Makropulos’, naar het boek van Capek (1924). Bij ons zijn meer
bekend: het brandende strijkkwartet (1923); ‘geinspireerd door De Kreutzersonate
van Tolstoi), de grootsche Sinfonietta (1926) en de ‘Feestelijke Mis’ (1928). Tagebuch
des Verschollenen (Zápisnik zmizelého; 1916). Dit monodrama bestaat uit een reeks
liederen voor tenor en pianobegeleiding, met enkele episoden voor altsolo en drie
vrouwenstemmen. Merkwaardig is de keuze der teksten en de geschiedenis van hun
ontstaan. Een dorp in OostMoravië werd kort voor den oorlog opgeschrikt door de
onverklaarbare verdwijning van een jongen boer. De justitie dacht aan misdaad, het
parket deed huiszoeking en vond een reeks gedichten, die een autobiographische
biecht bleken te zijn. Tenor: 1-8. 1 Ik ontmoette een zigeunermeisje, licht van tred
als een ree, zwart de vlechten op haar borst, haar oogen een donker meer. Haar diepe
blik treft mij dag en nacht. Is zij nog steeds daar? indien zij heenging, zou ik blijde

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek
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de schuur branden twee oogen, die mij willen lokken. O God, sta mij bij!
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4 In den vroegen morgen tjilpen de vogels, maar ik lag heel den nacht als op doornen.
5 Zwaar is het ploegen voor wie niet sliep; en toen de slaap kwam, niets dan zondige
droomen. 6 Hu, ossen, ploegt het veld; maar niet naar de elzen, waar een hoofddoek
schemert. 7 Waar is de pin van de ploegschaar? Ik moet een nieuwe snijden, ginds
in het elzenbosch. 8 Doe niet zoo angstig, ossenpaar. De zwarte Seffka staat bij de
elzen; steeds nog weerstond ik haar boozen blik. 9 Welkom Janiskjoe, welk een goed
toeval. Maar waarom zoo bleek en stil? - Voor niemand heb ik vrees; slechts een pin
voor mijn ploegschaar wil ik snijden. - Zwaai toch niet zoo met je mes, Janiksjoe;
hoor mijn lied. De drie vrouwenstemmen verhalen hoe het zingen der zigeunerin den
jongen in het hart drong. 10 Het meisje klaagt: God daarboven, waarom schiept gij
het zigeunerbloed, dat ons voort doet razen? De drie vrouwenstemmen verhalen, hoe
de man bekoord werd. 11 Openhartig het relaas van deze liefde in de natuur. En toch,
daarna een droeve jongen. 12 Onvergetelijk het donkere elzenbosch, de koele bron,
de zwarte vrouw, haar blanke voetjes. 13 Tusschenspel voor piano. 14 De zon gaat
op, de nevels wijken; maar wie kan mij weer geven, wat ik verloor? 15 O grauwe
ossen, wanneer ge mij verraadt: de zweep! Doch thuiskomend, zal ik moeder durven
aanzien? 16 Noemt de oude zigeunerin mij waarlijk haar zoontje? Liever een mes
in het heldere bloed! 17 Vlucht, wanneer het noodlot roept! Maar niemand ontkwam
nog! 's Avonds ijl ik naar het elzenboschje. Een veldvrucht geeft er hemelsche lust.
18 Ik wensch slechts den avond, wijl hij mij Seffka brengt. Dood aan den haan, die
het morgenrood op-
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roept. Want in alle eeuwigheid wil ik slechts beminnen. 19 Als een ekster verdween
het waschgoed van de haag. O, indien mijn zuster eens wist, wie zoo goed steelt! 20
Een jonkvrouw is mijn, niet uit te spreken haar lof. 21 Vader, ik vloek den dag, die
uw waan weg neemt, dat ik de bruid van uw keuze huw. 22 Het ga u wel, vaderland,
geboortedorp. Slechts een afscheidswoord voor u, vader, moedertje, zusterlief, want
geen weg voert terug. Seffka wacht, op haar arm mijn zoon.
Taras Bulba (1918). Deze rhapsodie voor orkest is ingegeven door den historischen
roman van Gogol, een episode uit de veete tusschen de Kozakken en de Polen. De
hoofdman der Kozakken, Taras Bulba, brengt zijn zonen Andreej en Ostap voor hun
wetenschappelijke ontwikkeling naar Kiejef. Hier ontmoet Andreej, de jongste, een
Poolsch meisje, waarvan hij gaat houden, mateloos naar zijn Slavischen aard. Na het
voltooien van hun studie worden de beide jonge mannen opgenomen in het
Kozakkenkamp. Bij de belegering van een Poolsche stad bemerkt Andreej, dat het
door hem beminde meisje daar verblijft. Zij ontmoeten elkaar zelfs, en de Poolsche,
dochter van den militairen bevelhebber, maakt misbruik van haar invloed op den
jongen man, en weet hem over te halen, zich bij de vijanden van zijn vader aan te
sluiten. Dan doen de belegerden een uitval, en Andreej staat tegenover zijn vader.
De oude deemoed komt over hem, wanneer Taras beveelt: Sta en verroer je niet. Ik
heb je verwekt, ik zal je ook dooden. Rustig wacht de zoon, tot zijn vader hem
neerschiet. Ostap wordt door de Polen gevangen genomen. Taras vermomt zich en
waagt het, bij de terechtstelling toe
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te zien. ‘Ostap verdroeg de kwellingen en martelingen als een reus. Geen kreet, geen
zucht hoorde men. Taras stond in de menigte. Met gebogen hoofd en tegelijker tijd
trots zijn oogen opslaand fluisterde hij alleen goedkeurend: Goed zoo, zoontje, goed
zoo. Doch toen zij Ostap de laatste, doodelijke martelingen aandeden, scheen het,
of diens kracht hem begaf. Hij keek om zich heen. Niets dan onbekende, vreemde
gezichten. Indien er slechts één van zijn naasten bij zijn dood was geweest. Hij had
de tranen en de smart van zijn zwakke moeder niet kunnen dulden, noch de
waanzinnige kreten van een echtgenoote. Hij had nu willen zien een sterken man,
die hem met een wijs woord verkwikt en getroost zou hebben. Zijn kracht verslonk
en in geestelijke onmacht riep hij uit: Vadertje! Waar ben je? Zie je dit alles? Hoor
je het wel? En in de volkomen stilte klonk: Ik zie het! Ik zie het! Toen huiverde door
de gansche menschenmassa een siddering.’ Taras weet te ontkomen en sneuvelt in
den strijd tegen de Turken. Het werk van Janátsjek is geen symphonisch gedicht,
met een voortgesponnen, verhalenden draad. Het bestaat uit drie stemmingsstukken,
van een barbaarsche en toch verheven sfeer; zij cirkelen rondom den dood van
Andreej, de terechtstelling Ostap en het sneuvelen van Taras. Een aangrijpend werk,
fel en meesleepend door de bitsheid der motieven, wier vaart door de enkele lyrische
gedeelten slechts te meer verhevigd wordt.

[Jazz]
Jazz. Inleiding. Echte Jazz is geen ‘dansmuziek’ in den goedkooperen zin van het
woord. Al kan er op gedanst worden, dit vermag haar strictmuzikale beteekenis en
interessant
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karakter als zoodanig geenszins te ondermijnen. ‘Jazz is leven en geen verstard
thema’, aldus Louis Armstrong*. De ware Jazzmuziek beteekent inderdaad leven,
beweging, bezieling, inspiratie en is een zuiver muzikaal verschijnsel. Zij vloeit voort
uit het hart van den speler. Wat deze eigenschappen mist, is geen Jazz. Toch wordt
de voor een groot deel op cliché's en maakwerk berustende tegenwoordige populaire
amusementsmuziek ten onrechte meestal eveneens met den naam Jazz vereerd. Het
resultaat is, dat men aan het begrip Jazz doorgaans een veel te wijde strekking geeft;
zoo wordt het begrijpelijk, dat bijv. in classiekmuzikale kringen de zoogenaamde
Jazz, doch de werkelijke Jazzmuziek op den koop toe, wordt veroordeeld. ‘Maar
daarom is het des te noodzakelijker er den nadruk op te leggen, dat er Jazz en jazz
bestaat, van elkaar onderscheiden als een bezield en zielloos gespeeld muziekstuk’,
schreef een bekende Nederlandsche muziekcriticus.
De Jazz is een muziek van de Amerikaansche negers: alleen de negers - eenerzijds
niet gebonden aan onze muzikale tradities, anderzijds van een groote aangeboren
muzikaliteit - waren in staat op een dermate ongekunstelde en spontane wijze op
onze muzikale middelen te reageeren. Zoo schonken zij ons een belangwekkend
‘muzikaal complement’, dat geenszins ten koste van onze zooveel oudere en rijkere
en diepere Europeesche Muziekkunst gaat, maar deze op nuttige wijze aanvult.
De meeste belangrijke Jazz-musici zijn negers. Doch een kleine minderheid van
de op dit terrein werkzame blanke spelers heeft het eveneens tot voortreffelijke en
volwaardige resultaten gebracht; o.m. moeten wij
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hier denken aan de groep blanken, die den zoogenaamden ‘Chicagostijl’* beoefenen.
Van de goede blanke musici is verreweg het grootste deel in Amerika te vinden.
Onder de Europeanen hebben slechts zeer weinigen de taal der Jazzmuziek voldoende
weten te assimileeren om iets tenvolle zuivers en waardevols daarin te kunnen
scheppen. Doch dit is slechts het logische gevolg van het ontbreken alhier van het
nauwe contact met de negers, dat de Amekaansche musici voortdurend hebben. Om
deze reden zijn wij in Europa voor de bestudeering van de Jazzmuziek vrijwel
uitsluitend op de gramofoonplaat aangewezen.
Een tijdlang placht men, hetgeen men voor Jazz hield, in twee categorieën in te
deelen: ‘straight-Jazz’ en ‘hot-Jazz’, de eerste zonder, de tweede met geïmproviseerde
omspelingen en variaties. Later kwam men tot de conclusie, dat de eerste categorie
weinig met de eigenlijke Jazzmuziek te maken had en dat slechts de ‘hot-Jazz’ (in
zooeven omschreven zin) ware Jazz was. Dezen gedachtengang vinden wij
bijvoorbeeld in Robert Goffin's ‘Aux Frontières du Jazz’. Doch ook deze systematiek
bleek op den duur ongeschikt. Niet het aanbrengen van variaties op zichzelf stempelt
een stuk muziek tot Jazz. Doorslaggevend is een ander kenmerk: de Swing*. Een
vertolking kan veel variaties en geen swing hebben en is dan geen Jazzmuziek, en
ook omgekeerd: weinig aangebrachte veranderingen of versieringen en veel Swing
en is dan wèl zuivere Jazzmuziek. Ook aan den term ‘hot’ zelf werd vroeger een
verkeerde beteekenis toegekend. Het ‘hot’-karakter van een gegeven vertolking wordt
niet bepaald door het aantal ingevoegde noten, maar o.m. door de
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uitdrukkingskracht, die aan elke noot wordt verleend, en door de structuur der
gespeelde phrases. Heeft het thema op zichzelf reeds de passende structuur, dan
behoeft er weinig of niets aan te worden veranderd of toegevoegd. Toch blijft de
publieke opinie nog steeds het ‘hot’karakter van een stuk muziek beoordeelen naar
het aantal noten en de wildheid van het rhythme. Sommigen, vooral onder de jongeren,
trekt juist dit aan, anderen worden er veeleer door afgeschrikt. De deskundigen hebben
intusschen den term ‘hot’ reeds sedert eenigen tijd in den herzienen en juisteren zin
genomen; zoo bijvoorbeeld Hugues Panassié in zijn hoogst instructief en
aanbevelenswaardig boek ‘Le Jazz Hot’ (1934). Toch wordt het terrein der authentieke
Jazzmuziek, of te wel ‘Swingmuziek’, waarover ook het boek van Panassié handelt,
door het begrip ‘hot Jazz’ (zelfs in zijn nieuwere strekking) onvolledig bestreken,
zoodat Panassié zelf, ondanks den titel van zijn eigen boek, zich genoodzaakt ziet,
naast de ‘hot Jazz’ nog het begrip ‘straight Jazz’ te gebruiken, binnen de echte
Swingmuziek vallende, niet te vereenzelvigen met de vroegere ‘straightJazz’. Om
verwarringen te voorkomen verdient het o.i. aanbeveling het onderscheid in ‘hot’en
‘straight’ te laten varen en zich slechts te richten naar den ‘Swing’, waardoor het
karakter der zuivere Jazzmuziek waarlijk reeds volkomen bepaald wordt.
De theorieën en hypothesen over het ontstaan en de beteekenis van het woord
‘Jazz’ (dat aanvankelijk op verschillende wijzen werd gespeld) zijn legio. De
eenvoudigste en aannemelijkste lezing lijkt ons, dat de negers dezen term als
aanmoedigen-
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den uitroep gebruikten, om elkaar bij het musiceeren ‘aan te jagen’.
Het elementaire karakter van de negermuziek komt o.a. tot uiting in haar eng
verband met den dans. In zooverre draagt de negermuziek inderdaad een sterk
‘physiek’ karakter: het lichaam zelf neemt er intens aan deel. Van daar de beteekenis
van het rhythme in de negermuziek in het algemeen en ook in de Jazzmuziek. Een
ander kenmerk van het ‘elementaire’ is het soms uiterlijk nog betrekkelijk weinig
gedifferentieerd zijn van de verschillende gemoedsstemmingen in deze muziek;
vreugde en weemoed vloeien vaak in elkander over, de opgewektste vertolkingen
zijn nimmer ontdaan van een tint van diepen weemoed. In dit verband dient te worden
gewezen op het veelvuldig gebruik van zoogenaamde ‘blues-noten’, d.w.z.
mineurintervallen in majeur-toonsoorten, met name de kleine terts en de kleine
septime.
De geschiedenis der Jazzmuziek vangt lang vóór den grooten oorlog aan, in 1900
of daaromtrent, wellicht nog eerder. De eerste ‘jazz-ensembles’ waren kleine
straatorkestjes van negers, die de mode-deunen van het oogenblik speelden. Om de
eentonigheid te verbreken en elkander te ‘overtroeven’ lieten zij de melodie, die
eindeloos werd herhaald, telkens nieuwe, naar de ingeving van het oogenblik
geïmproviseerde bewerkingen en variaties ondergaan. Zoo werd de Jazz-improvisatie
geboren. De uitvoerenden gingen geheel in hun spel op, zij verkeerden in een soort
muzikale trance, waarbij zij dikwijls tot werkelijk zeer interessante en oorspronkelijke
muzikale vondsten werden geïnspireerd. Het ontbrak hun niet aan een zekere
‘muzikale sportiviteit’, die ook tot
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uiting kwam in muzikale ‘wedstrijden’ tusschen afzonderlijke spelers of orkesten.
De beheersching van den smaak en van het muzikale evenwicht was echter
onvoldoende. Met het aantal noten was men dikwijls niet zuinig, met de zuiverheid
nam men het ook niet al te nauw. Grofheden en een overdreven ‘expressiviteit’ van
spel behoorden tot de uiterlijke karaktertrekken van deze muziek. Doch groot was
de overtuigingskracht en de spontaneïteit, waarmede gemusiceerd werd.
De blazers maakten een veelvuldig gebruik van zgn. ‘effect-dempers’; deze
verrijkten het timbre-spectrum en verhoogden de uitdrukkingskracht van het spel.
Volgens Coeuroy en Schaeffner (in ‘Le Jazz’) zou de oorspronkelijke jazzmuziek
een poging van de negers zijn geweest hun zang instrumentaal na te bootsen. Vandaar
de voorkeur voor blaasinstrumenten, het gebruik van de effect-dempers en de
bijzondere plaats van de ‘Blues’* in het répertoire der jazz-ensembles. De
straatorkestjes werden aanvankelijk vooral te New Orleans aangetroffen, terecht ‘de
bakermat van de Jazz’ genoemd. De bezetting bestond vaak uit viool, trompet, klarinet,
trombone, banjo en slagwerk.
Deze straat-muziekjes bleken dermate in den publieken smaak te vallen, dat men
ze in de danszalen introduceerde, waar aan de bovenvermelde bezetting nog een
piano kon worden toegevoegd. De piano was wel een bijzonder geschikt instrument
voor snelle rhythmische nummers als de toen in zwang zijnde ‘rag-times’*. De
gecombineerde bezetting opende thans nieuwe mogelijkheden. Naast elkander vinden
wij dus in dat stadium de oude Blues en de jongere, doch naar onze meening
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verder van de moderne ‘Swingmuziek’ af staande Ragtime. Wanneer precies zich
de ontwikkeling tot zuivere Jazzmuziek voltrok valt niet met zekerheid te zeggen.
De gezaghebbende auteurs zijn echter eenstemmig in de verklaring, dat althans te
New Orleans'de zuivere Swingmuziek tusschen de jaren 1910 en 1915 bekend begon
te worden. Het meest gebruikelijk waren vermoedelijk gezamenlijke improvisaties
met solistisch geïmproviseerde ‘breaks’*. Wij noemden alreeds de betere en ook de
‘mindere’ eigenschappen der muzikale prestaties van de oorspronkelijke
straatorkestjes. Gelijk het zoo vaak gebeurt, was het ook hier het negatieve, dat het
meest opviel en door het Amerikaansche ‘groote publiek’ geapprecieerd werd. De
luidruchtigheid, die bij de negers nimmer doel, maar slechts een gevolg van de
onbedwongen uitdrukkingskracht was, trok de menschen aan als iets amusants en
vreemds, en schonk het sluimerende baldadigheidsduiveltje kennelijk voldoening.
De blanke musici gingen zich nu op een imitatie van de verkeerd begrepen Jazzmuziek
der negers toeleggen, wat een ergerlijke parodie werd, omdat de bijkomstige, uiterlijke
effecten hier het hoofdbestanddeel waren. Zoo deed de beruchte, oneigenlijke ‘potten
en pannen’jazzmuziek haar intrede; met den slagwerker, die op alles, wat binnen
zijn bereik viel als een ware duivel lossloeg, met het doel zooveel mogelijk lawaai
te maken; en met den trompet- of tromboneblazer, die met zijn ‘wah-wah’-sourdine
de walgelijkste wan-geluiden produceerde. De authentieke Jazzmuziek bleef
aanvankelijk slechts in en om New-Orleans beoefend en deed pas tusschen de jaren
1918 en 1920 haar
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intrede in de latere Jazz-centra Chicago en New York, waar de luidruchtige
pseudo-jazz tot dien tijd vrijwel de alleenheerschappij voerde; en deze sloeg naar
Europa over. Zoo kreeg de geheele wereld een totaal vertroebelden indruk van deze
nieuwe muzikale uiting, waarvan het prestige dan ook van huis uit in discrediet stond.
Na een totaal verkeerde eerste kennismaking zou het talloozen ook later, toen men
de eigenlijke Jazzmuziek sporadisch te hooren kreeg, niet gelukken het kaf van het
koren te scheiden.
Toen de door den wereldoorlog geschokte gemoederen waren bedaard en na den
roes, die op den wapenstilstand was gevolgd, de rust begon weder te keeren, kon op
den duur de sensationeele pseudojazz geen bevrediging meer schenken. De reactie
kwam: er ontwikkelde zich een vloeiende, melodieuze, gemakkelijk in het gehoor
liggende verstrooiingsmuziek, in dansrhythme gegoten, soms sentimenteel, soms
pittig of ‘grappig’, meestal aan den vrij oppervlakkigen, goedkoopen kant. Haar
overeenkomst met de echte Jazzmuziek beperkte zich tot de instrumentatie, de
maatsoort en een matig gebruik van tot cliché's verstarde syncopische en andere
rhythmische effecten. Doch deze ‘commerciëele jazz’ was een groote stap vooruit
op de luidruchtige muziek van vóór dien tijd. De ware Jazzmuziek was den meesten
vrijwel onbekend gebleven, zoodat de ‘vooruitgang’ veel meer opviel dan het
verbasterd karakter van dezen nieuwen ‘jazz’-stijl. Dit alles heeft in sterke mate
bijgedragen tot de zeer verwarrende positie, die de zuivere Jazzmuziek ook thans
nog inneemt te midden van het vele dat onder den náám Jazz wordt opgediend.
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De saxophoon*, die in de bezetting van de oorspronkelijke straatorkestjes van New
Orleans niet voorkwam, had inmiddels zijn intrede gedaan en een plaats verkregen
naast of ter vervanging van de klarinet. De bezetting was geleidelijk gegroeid tot: 3
saxophoons, 2 trompetten, trombone, en voorts als ‘rhythme-sectie’ (zie
instrumentatie): piano, slagwerk, banjo en sousaphoon of contrabas. Geen kwestie
van ‘gezamenlijke improvisatie’ bij een zoodanige samenstelling. Het was de bekende
bandleider Paul Whiteman, die het meest het gebruik op groote schaal van geschreven
arrangementen heeft bevorderd. Eenmaal op het terrein van de zooeven beschreven
gematigde dansmuziek begonnen, poogde hij in Amerikaansche muzikale kringen
belangstelling te wekken voor wat toen Jazz heette door tamelijk pretentieuze en
betrekkelijk gecompliceerde orkestraties (het werk van zijn arrangeur Ferde Grofé)
uit te voeren, en wel voor het eerst in de concertzaal. Hoewel Whiteman in
werkelijkheid nooit aan werkelijke Jazzmuziek heeft gedaan, dient erkend, dat hij
een waardevolle rol in de ontwikkeling der Jazzmuziek heeft gespeeld, zoowel door
het verhoogen van het prestige van den nààm Jazz, als door het tot bloei brengen van
het arrangement, waarvan ook de zuivere Jazzmuziek sedert dien een nuttig gebruik
zou maken, het zij dan opeen andere wijze. Wat Whiteman's ‘symfonic arrangements’
betreft, daaraan ontbreken zoowel de geest als de wezenlijke factoren en elementen
der ware Jazzmuziek, w.o. in de eerste plaats de ‘Swing’*.
De zuivere Jazzmuziek, wier ontwikkeling sinds de straatmuziekjes van New
Orleans evenmin had stil-
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gestaan, onderging harerzijds een verbeteringsproces. De aanvankelijk overdreven
effecten waren afgesleten, geleidelijk op den achtergrond geraakt, met behoud
nochtans van de levenskrachtige muzikale elementen, die steeds vaster vorm kregen.
De muzikale voordracht won aan zekerheid, aan beheersching, aan evenwicht en
stijl. Baanbrekend was in dit opzicht het werk van den zwarten trompettist Joe ‘King’
Oliver, die het beste negerorkest van zijn tijd had. Tot de weinige blanke ensembles,
die zich reeds lang vóór 1920 op heel wat zuiverder Jazztradities hadden toegelegd,
behoort in de eerste plaats de onsterfelijke ‘Original Dixieland JazzBand’, een kwintet
bestaande uit: klarinet, trompet, trombone, piano en slagwerk. Zijn prestaties zijn
ons bewaard gebleven door tal van gramofoon-opnamen, een kostbaar bezit van den
platenverzamelenden Jazzliefhebber. Zijn spel was ontzagwekkend en daverend van
spontaneïteit en bezieling. Hoe verouderd zijn stijl nu ook moge zijn, wij worden
getroffen door het onverwoestbare enthousiasme der muziek van dit orkest, wiens
invloed in de Jazzgeschiedenis groot was. Ook de ‘New Orleans Rhythm Kings’,
een andere baanbrekende blanke band, die vooral in de vroege twintiger jaren een
periode van grooten bloei heeft gekend, waren veel aan de O.D J.B. verschuldigd,
al schiepen zij overigens een eigen stijl. Een latere grootheid als de blanke trompettist
Bix Beiderbecke (†) richtte zich eveneens naar den ouden Dixieland-stijl, dien hij
in een ‘moderner pak’ stak, waarbij ook andere invloeden mede verwerkt werden.
Zelfs in den allerlaatsten tijd gaven de blanken Wingy Mannone en Louis Prima met
hun

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

399
nieuwe ‘New Orleans Rhythm Kings’ aan hun prestaties vaak een ‘Dixieland-tint’.
Over het algemeen kan men zeggen, dat bij de negerorkesten de nadruk meer op de
Blues, bij de zuivere blanke Jazz-ensembles op de Ragtime viel.
King Oliver was de onmiddellijke voorganger en leermeester van den grootsten
en invloedrijksten Jazzmusicus, den waren grondlegger van den modernen Jazz-stijl:
Louis Armstrong*. Deze heeft zijn stempel gedrukt op de gansche Jazzmuziek en
op vrijwel alle Jazz-musici van heden. Met gigantische stappen wist hij zijn
leermeester King Oliver te overtreffen; hij bereikte een stylistisch rijpheidsstadium,
waarin de anderen hem niet dan na een achterstand van meerdere jaren zouden volgen,
zonder hem overigens ooit te evenaren.
De wederzijdsche beïnvloeding van negers en werkelijke Jazz spelende blanken
zou voor de ontwikkeling van de authentieke Jazzmuziek van groot belang blijken.
Tegenover het zuiverder aanvoelen van deze muzikale taal door de negers stond de
bezonkener en beheerschter muzikale smaak der blanken. Men leerde van elkander
en dit bracht op den duur het noodige evenwicht.
Onder de blanke musici, die zich op de zuivere Jazz hadden toegelegd, waren niet
weinigen, die wel is waar haar uiterlijkheden hadden overgenomen, zonder nochtans
in haar wezen door te dringen en haar geest te assimileeren. Zij meenden de
neger-Jazzmuziek te kunnen verbeteren door haar te ‘civiliseeren’, deden dit echter
op een wijze, die ten koste van haar vitale elementen ging. Hugues Panassié
constateert, dat tusschen de jaren 1922 en 1927 deze, slechts uiterlijk op de werkelijke
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Jazzmuziek gelijkende stijl, beoefend o.a. door den blanken trompettist Red Nichols
en vele van diens navolgers, een tijd van tamelijken bloei heeft gekend.
Aan een tweetal andere blanke trompettisten: Bix Beiderbecke en Muggsy Spanier
komt de eer toe, de eersten te zijn geweest, die op dit misverstand wezen, en het
gewaagd te hebben de publieke opinie te trotseeren door het in schijn beschaafdere
prijs te geven voor de consequenter toegepaste negertradities, die zij o.m. door het
spel van Louis Armstrong te Chicago hadden leeren kennen en die diepen indruk op
hen hadden gemaakt. Zoo vonden blanken, voorzoover zij niet de commerciëele
richting waren ingeslagen, en zwarten elkaar definitief in 1927. De Jazzmuziek der
negers had inmiddels, ook onder invloed van blanke Jazzmusici, haar evenwicht
gevonden, haar volwaardigheidspunt bereikt. Zoo werd de Jazzmuziek toen
‘meerderjarig’. De gramofoonopname van ‘Singin' the Blues’ (Parl. R. 1838) door
Frank Trumbauer (den besten blanken altsaxophonist) en zijn orkest (w.o. Bix
Beiderbecke en de gitarist Ed Lang †) heeft volgens Panassié in 1927 de bloeiperiode
der moderne Jazzmuziek ingeluid.
Nog steeds stonden en staan ook heden tegenover elkander: de authentieke
Jazzmuziek en de oneigenlijke, ‘commerciëele’, zoogenaamde jazz; de
amusementsmuziek, die de algemeene belangstelling van de massa genoot en nu nog
geniet; de ware Jazz telt daarentegen slechts een zeer beperkt aantal aanhangers (laat
staan: begrijpende aanhangers).
De zooeven gemaakte tegenstelling en summiere indeeling is eenvoudiger dan de
toestand in werkelijkheid op den duur geworden is. Want toen
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in den loop der jaren de werkelijke Jazzmuziek in iets grooteren kring dan
aanvankelijk eenige belangstelling (hoewel nog geen gefundeerde appreciatie) was
gaan ondervinden, aarzelden ondernemende managers niet, ook uit haar - althans uit
bepaalde eruit gelichte en voor de goegemeente pasklaar gemaakte effecten - munt
te slaan. Als gevolg hiervan deed geleidelijk een reeks van tusschentrappen op den
‘commercieelen’ weg haar intrede. Zoo Louis Armstrong, aanvankelijk de
Jazzmusicus bij uitnemendheid, wiens hooge noten op trompet men later commercieel
is gaan exploiteeren, waardoor zij, van een bij juiste toepassing voortreffelijk muzikaal
middel ontaardden tot een naar oppervlakkige sensatie strevend doel of technisch
parade-middel zonder muzikale logica of zin. Zoo het blijkbaar in den smaak van
een deel van het publiek vallende gebrul van een Cab Calloway, dat aan het prestige
der Jazzmuziek een zeer bedenkelijken dienst zou bewijzen. Zoo ook tal van op
goedkoope effecten en cliché's berustende arrangementen, wier uiterlijke rhythmische
beweeglijkheid ze voor goede Jazzmuziek door zou laten gaan.
Aan den anderen kant dient te worden gedacht aan den draak, die uit het kamp der
commercieele jazz zijn kop opstak en de menschen wijs ging maken, dat ook hij tot
het produceeren van authentieke Jazzmuziek in staat was, en wel of door den
uitwendigen vorm van zuivere Jazzmuzikale uitingen getrouw na te bootsen, óf door
op een ‘eigen’ manier de stylistische allures der ware Jazzmuziek aan te nemen,
zonder het in werkelijkheid verder dan tot voor niet-ingewijden bedriegelijken schijn
te brengen en
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prestaties te leveren, waaraan de waarachtige geest en inspiratie, die voor de goede
Jazzmuziek beslissend zijn, totaal vreemd waren. Vermaarde Europeesche band-leiders
als bijv. Nat Gonella, Billy Cotton, Harry Roy, Joe Daniels e.a. behooren tot de
vertegenwoordigers van deze Jazz-Ersatz, alle gebezigde benamingen als ‘hot’ ‘swing’
en anderszins ten spijt. Voegt men hier aan toe de op zichzelf wellicht lang niet
onverdienstelijke maar in geen geval tot de volwaardige Jazzmuziek te rekenen vocale
‘hors d'oeuvres’, zooals de prestaties van de welbekende Boswell Sisters, Mills
Brothers e.a., dan zal men inzien, dat de situatie allesbehalve eenvoudig is, en kunnen
begrijpen, waaróm ook de zuivere Jazzmuziek zoo vaak verwijten toegeslingerd
krijgt, die zij allerminst verdient.
Karakter en algemeene beginselen van Jazzmuziek. Wat men er bij eerste
beschouwing ook van moge denken, een feit is, dat de muzikale waarde van een
Jazz-prestatie maar al te vaak voor een groot deel afhangt.... van haar zuiverheid als
Jazz (zie Swing). Voorts wake men er voor, op de Jazz de ‘classieke’ muziekcriteria
toe te passen; daarvoor verschillen haar elementaire beginselen uiterlijk tezeer van
die der meeste overige muzikale uitingen. De Jazzmuziek wordt door eigen principes
beheerscht, haar uitdrukkingsvorm en -techniek, structuur, methodes, en daardoor
ook aesthetische regels, hebben nieuwe normen. Allereerst zij geconstateerd, dat een
prestatie op het gebied van zuivere Jazz eerst bij de vertolking geheel tot stand komt
of haar definitieven vorm aanneemt. Bij iedere vertolking van in naam hetzelfde
stuk, niet alleen door verschillende musici, maar zelfs door
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één en denzelfden musicus of dezelfde groep musici, ontstaat een nieuw Jazz-werk.
Dit houdt verband met het improvisatorisch karakter van de Jazzmuziek, waarbij het
niet gaat om het gekozen thema of het gemaakte arrangement op zichzelf, maar om
dat, wat met het thema als uitgangspunt, eventueel binnen het kader van een
arrangement, telkenmale wordt bereikt. Thema en arrangement tellen hoogstens
mede. De spelers zelf hebben het voornaamste scheppend aandeel. Er kan op
Jazz-gebied ternauwernood sprake zijn van een compositie in den gangbaren zin van
het woord, met definitieven, eens en voor altijd vastgestelden vorm, waarvan de
waarde voor goed vaststaat, geheel onafhankelijk van de kwaliteit der uitvoering.
Zelfs wanneer een afgesproken of geschreven arrangement als leiddraad wordt
gebruikt, blijft de improvisatie een belangrijke, waardebepalende factor. En ook in
de gearrangeerde gedeelten zelf is de waarde latent en staat en valt zij met de
uitvoering.
In de classieke muziek sluit de herscheppende arbeid van den uitvoerende zich
aan bij een reeds geheel voltooide schepping van den componist. Het enkel notenbeeld
in partituurvorm bevat reeds de waarden van het werk, onafhankelijk van de
uitvoering. In de Jazzmuziek is hiervan geen sprake. Jazz is een muziek ‘in statu
nascendi’. De eenige methode een Jazz-prestatie blijvend te conserveeren, is haar
op gramofoonplaat of filmband vast te leggen. Vandaar de uiterst belangrijke rol van
de gramofoonplaat in Jazzmuziek. Deze ééne vastgelegde vertolking, op
zichzelfstaande ‘schepping-uitvoering’, is het werk, het muzikale stuk, waarvan wij
de waar-

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

404
de kunnen beoordeelen: het is er allerminst voor geschikt letterlijk te worden herhaald,
laat staan nagespeeld. Zelfs wanneer wij over ‘composities’ van een Ellington*
spreken, mogen wij aan dit woord niet de classieke beteekenis geven, maar moeten
wij eronder verstaan: één bepaalde vertolking door Ellington en zijn orkest naar de
richtlijnen van den bandleider, zooals deze op een gramofoonplaat bewaard is
gebleven. Copieert een ander orkest een plaat van Ellington noot voor noot (om niet
eens te spreken van het geval, dat dit orkest een ‘Ellington-nummer’ op een eigen,
vrije manier omspeelt), dan is het resultaat niet meer het oorspronkelijke werk van
Ellington. Ziehier een der belangrijkste grondbeginselen van de authentieke
Jazzmuziek. In veel sterkere mate dan t.a.v. het répertoire van Ellington geldt deze
regel voor verreweg de meeste overige prestaties op Jazz-gebied. ‘Een Jazz wordt
niet “voorgedragen”, zij “gebeurt”’ schreef Constant van Wessem treffend juist. En
zoodra dit ‘gebeuren’ heeft plaatsgevonden, behoort de ‘gebeurtenis’ tot het verleden.
Van veel belang als het is, bij het luisteren naar een classiek werk den componist
ervan te kennen, even gewenscht is het bij het hooren van een Jazz-prestatie te weten,
wie, buiten den eventueelen arrangeur, de solisten en musici in de vertolkende band
zijn. Zooals bijvoorbeeld iedere muziekliefhebber het werk van Bach zonder de
geringste aarzeling van dat van Wagner weet te onderscheiden, zoo behoort een
Jazzliefhebber bijv. het pianospel van Earl Hines en Fats Waller, het klarinetspel van
Frank Teschmaker en Buster Bailey, het trompetwerk van Bix Beiderbecke en Henry
Allen,
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INSTRUMENTEN I

Houtblazers; v.l.n.r. eerste rij: hobo, oboè d'amore en Engelsche hoorn (oboè da caccia); tweede rij:
piccolo en groote fluit.
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INSTRUMENTEN II

Houtblazers; v.l.n.r.: klarinet (bes), saxophoon en basklarinet, contrafagot en fagot.
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INSTRUMENTEN III

Koper; v.l.n.r.: tuba, trompet, bazuin, hoorn en Bachtrompet.
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INSTRUMENTEN IV

Strijkers; v.l.n.r.: viool, altviool, contrabas en violoncel.
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een tenorsaxophoon-solo van Coleman Hawkins en een van Bud Freeman,
onmiddellijk te kunnen onderscheiden.
De improvisatie bestaat in de Jazzmuziek uit het vrij omspelen van het thema, dat
wel is waar reeds op zichzelf goed of slecht kan zijn, doch waarbij in laatste instantie
de bijbehoorende harmonie het richtlijngevende fundament vormt. De speler bouwt
op de begeleidende accoorden van het thema nieuwe phrasen op. Hij kàn de
oorspronkelijke melodie nagenoeg intact laten, behoudens een zekere vrijheid van
voordracht en het aanbrengen van eventueele verschuivingen, waardoor de voor de
Jazzmuziek karakteristieke ongedwongenheid bevorderd wordt; of er slechts weinig
van afwijken. Hij kan er ook geheel andere phrasen voor in de plaats spelen, die
echter de sfeer van het oorspronkelijke thema indirect, via den harmonischen
ondergrond, soms even sterk weten te suggereeren. De gespeelde improvisaties zelf
kunnen echter harmonisch gecompliceerder en aanmerkelijk interessanter worden
dan de begeleidende accoorden van het oorspronkelijke thema.
Een Jazz-stuk bestaat in den regel uit een aantal opeenvolgende geïmproviseerde
variaties over het gekozen thema en valt dus uiteen in evenzoovele ‘chorussen’, die
elk in lengte en harmonischen gang het thema volkomen dekken. Het woord ‘chorus’
beteekent eigenlijk: refrein, in tegenstelling tot ‘verse’, een couplet; het herinnert
ons er aan, dat o.a. juist het refrein van menige populaire ‘song’ of schlager als
thematisch materiaal voor Jazzmuziek wordt gebruikt. Meerdere thema's naast elkaar
kunnen worden gebezigd.
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Men kan beurtelings één solist, een of meer chorussen of gedeelten daarvan laten
improviseeren, terwijl de overige melodie-instrumenten zwijgen, de begeleiding aan
de rhythme-sectie overlatende, of mede zorgen voor den harmonischen achtergrond.
Men kan ook op verschillende melodie-instrumenten, twee, drie of zelfs vier,
gelijktijdig zelfstandig laten improviseeren, hetgeen natuurlijk van de spelers een
volkomen onderlinge homogeniteit van stijl en een ideaal begrijpen en aanvoelen
van elkanders muzikale bedoelingen vergt. Een goede ‘collectieve improvisatie’ door
twee instrumenten (klarinet en trompet) vindt men bijv. in ‘Oh Peter’ door de Chicago
Rhythm Kings (Brunswick A 500199), door drie instrumenten (klar., trompet en
tenorsax) bijv. in ‘China Boy’ door Red McKenzie and Condon's Chicagoans
(Parlophone R. 1033), door vier instrumenten (klar., tenorsax, trompet en trombone)
in ‘It's gonna be You’ door de Chicago Rhythm Kings (Brunsw. A 500316). Het
spreekt vanzelf, dat de rhythme-sectie steeds zorg behoort te dragen voor een goede,
eveneens improvisatorische aanpassing bij het werk der melodie-instrumenten. Men
luistere naar de ideale geheel-geimpro-viseerde gramofoonplaat ‘I've found a new
Baby’, door de Chicago Rhythm Kings (Brunsw. A 500205) en lette op het volmaakte
werk speciaal ook van de rhythme-sectie* en de voortreffelijke wijze, waarop deze
de improvisaties der melodie-instrumenten weet te onderstrepen en de noodige
climaxen aan te brengen. De hier geciteerde vertolkingen zijn alle in den
zoogenaamden ‘Chicago-stijl’*.
Bij de hier bedoelde ‘collectieve’ of ‘ensemble’-improvisaties door

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

407
meerdere melodie-instrumenten gaan de spelers rhythmisch en melodisch
onafhankelijk, ‘contrapuntisch’, of te wel ‘horizontaal-harmonisch’ te werk. Dit mag
niet verward worden met de zoogenaamde ‘geïmproviseerde ensembles’, bijv. door
een melodiesectie als geheel, al of niet ter begeleiding van een solist, waarbij de
spelers rhythmisch volkomen parallel, ‘verticaal-harmonisch’ meerstemmig figuren
improviseeren.
Arrangementen. Tot de voornaamste arrangeurs op Jazzgebied behooren onderde
negers Duke Ellington*, Don Redman, Bennie Carter (o.m. beroemd om zijn
schitterende saxophoon-ensembles), Alex Hill en Fletcher Henderson. Van de
Amerikaansche blanken noemen wij Glen Milleren Nat Leslie, terwijl in Europa de
Ier Spike Hughes de kroon spant. Alleen dan zal van een goed Jazzarrangement
sprake zijn, wanneer bij zijn uitvoering het voornaamste bestanddeel der Jazzmuziek,
de ‘Swing’ (zie daar!) behouden zal kunnen blijven. Een behoorlijk arrangement zal
niet slechts een hulpmiddel bij grootere bandbezetting mogen zijn, doch het zal, uit
waarachtige inspiratie voortgevloeid, positieve muzikale waarden moeten inhouden.
Dàn alleen is het element arrangement in Jazz gelijkwaardig aan de improvisatie.
Een goed arrangement is maatwerk bij uitnemendheid. De arrangeur werkt voor een
bepààld orkest, rekening houdende met diens bijzondere omstandigheden en
mogelijkheden, en met de persoonlijke eigenschappen der aanwezige solisten.
Wanneer het arrangement niet slechts is een bewerking van een kant en klaar
thema, doch beide, thema en orkestratie, een eenheid vormen, in hun onderling
verband
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gelijktijdig zijn geconcipieerd, komt het in aanmerking voor de benaming
‘compositie’, met inachtneming althans van de bijzondere beteekenis van dezen term
in de Jazzmuziek. In zooverre kan men Redman's ‘Chant of the Weeds’ (Brunsw. A
9250), een groot gedeelte van Ellington's répertoire, werken van Spike Hughes,
sommige van Bennie Carter, e.a ‘composities’ noemen.
Zie voorts ‘Swing’ en ‘Intonatie’. Jazz en Classiek. Men meene niet, dat de
classieke muziek en de Jazzmuziek tegenover elkander staan, in den zin, dat
bewondering voor het één appreciatie van het ander moet uitsluiten. Ieder zichzelf
respecteerende Jazz-minnaar behoort, wanneer hij een werkelijke muziekliefhebber
is, zich vóór alles ook te wijden aan de wijdvertakte Europeesche eeuwenoude
Muziekcultuur in al haar rijke schakeeringen, met haar onvergankelijke geestelijke
en artistieke schatten. Maar eveneens zou het gerechtvaardigd zijn, dat het goede in
de authentieke Jazzmuziek door geen op veelzijdigheid en ‘allround’ muzikale routine
aanspraak makenden musicus of muziekminnaar zonder meer werd voorbijgegaan.
P.

[Jazz-arrangeurs]
Jazz-arrangeurs, Zie ‘Jazz’, Arrangementen.

[JAZZ-DISCOTHEEK]
JAZZ-DISCOTHEEK. Een enkele greep uit de bestaande goede
gramofoon-opnamen op Jazzgebied, buiten deeldersin dit werk geciteerde platen:
Louis Armstrong: ‘Muggles’, ‘Knocking a Jug’, ‘Mahogany Hall Stomp’, ‘I can't
give you’, ‘Heah me talking to you’, ‘I'm a Ding Dong Daddy’ (Parl. R 840, R 1064,
R 571, R 753, R 1767, R 796), ‘Georgia Bobo’ (Br. 500319), ‘Knee Drops’ (Odeon
165578). Chocolate Dandies: ‘Dee Blues’, ‘Bugle Call
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Rag’, ‘Once upon a Time’ (Parl. R 1138, R 1645, R 1717). Trumbauer-Bix: ‘I'm
Coming Virginia’, ‘Crying all Day’ (Parl. R3361, R2176). Duke Ellington: ‘Cotton
Club Stomp’, ‘It's Glory’, ‘Limehouse Blues’, ‘Ring dem Bells’, ‘Rude Interlude’
(H.M.V. B 6292, B 6293, B6066, B 5245, B6449), ‘Hyde Park’ (Decca M 439),
‘Rent Party Blues’, ‘Jolly Wog’, ‘Saddest Tale’, ‘It don'mean a Thing’ (Br. 500249,
500251, 01901, 500174) ‘Sweet Chariot’, ‘Big House Blues’ (Parl. R 1615, R 1044).
Red Norvo: ‘With all my Heart and Soul’, ‘I Surrender Dear’ (Parl. R 2110, Am.
Col. 2977-D). Adrian Rollini: ‘Davenport Blues’ (Br. 01942). Bennie Carter:
‘Symphony in Riffs’, ‘Blue Lou’ (Col. CB 698, CB 720). Coleman Hawkins: ‘Jamaica
Shout’ (Parl. R 1685). Luis Russell: ‘Case on Down’, ‘Saratoga Drag’ (Br. 500323),
Bessie Smith: ‘Do your Duty’, ‘I'm Down in the Bumps’ (Parl. R 1793). Gene Gifford:
‘Nothing but the Blues’ (H.M.V. B 8383). Chicago Rhythm Kings: ‘There'll be some
Changes Made’, ‘Home Cooking’, ‘Anything for You’, ‘Someone stole Gabriel's
Horn’ (Br. 500205, 500328, 500316, 500317). Joe Venuti: ‘Jig Saw Puzzle Blues’
(Col. DF 1263). Fats Waller: ‘Ridin “but Walkin”’, ‘You're not the only Oyster in
the Stew’, ‘I've gonna Sit Right Down’ (H.M.V. B 6390, BD 298, BD 503). Fletcher
Henderson: ‘Sugar Foot Stomp’ en ‘Just Blues’ (Br. 1212), ‘Down South Camp
Meeting’ en ‘Shanghai Shuffle’ (Br. 01904) H. Allen: ‘Rug. Cutter's Swing’ (Voc.
8). G. Krupa: ‘Blues of Israel (Od. O.R. 2224). Venuti-Lang: “Farewell Blues”, Some
Day Sweetheart’ (Br. 500167). Benny Goodman: ‘Body and Soul’ (H.M.V. B 8371),
‘Some
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Day Sweetheart’ en ‘Who’ (H.M.V. B 8402), ‘Moon Glow’ (Col. CB 786), ‘King
Porter Stomp’ en ‘Sometimes I'm Happy’ (H.M.V. B 8402), ‘Between the Devil’
(H.M.V. B 8389). Spike Hughes: ‘Nocturne (Decca F 3563), ‘Pastorale’ (Decca F
3606), ‘Fanfare’ en ‘Arabesque’ (Decca F 3639). Eddie Lang: ‘Freeze and Melt’
(Parl. R 448). Joe Sullivan: ‘Gin Mill Blues’, ‘Onyx Breakdown’ (Parl. R 1686, R
2006). Frank Trumbauer: ‘Troubled’ (H.M.V. BD 158). Putney Dandridge: ‘When
I grow too Old’, ‘Chasing Shadows’ (Br. 86033). ‘Honky Tonk Train Blues’ door
Meade Lux Lewis en ‘Barrelhouse’ door Jess Stacey (Parl. R 2187). Mezz Mezzrow:
‘Apologies’ en ‘Sending the Vipers’ (H.M.V. B 4803). Teddy Wilson: ‘Sunbonnet
of Blue’, ‘Sweet Lorraine’ (Br. 02066, 02072). Mildred Bailley: ‘Some Day
Sweetheart’, ‘When Day is Done’ (Br. 02106). Mc. Kinney's Cotton Pickers: ‘Plain
Dirt’ en ‘Gee ain 't I good to you’ (H.M.V. K 6950).
P.

[JAZZ-ORKESTEN]
JAZZ-ORKESTEN. Tot de belangrijkste Jazz-orkesten na 1927 behooren o.m. de
volgende: Negerbands: Duke Ellington, Fletcher Henderson, Luis Russell, Don
Redman, Mc Kinney's Cotton Pickers, Chick Webb, Claude Hopkins, Blue Rhythm
Band, Bennie Moten, Earl Hines, Jimmy Lunceford, e.a.; Blankebands: Bennie
Goodman, Casaloma, Ted Lewis (beide laatste in sommige opzichten interessant),
Fred. Elizalde. Daarnaast talrijke speciale gramofoon-combinaties (zwarte, blanke
en ‘gemengde’): Chocolate Dandies, Frank Trumbauer en Bix Beiderbecke, Red
Nichols, Bennie Carter, Fats Waller, Theodore Wilson, Mound City Blue Blowers,
Henry Allen, Coleman

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

411
Hawkins, talrijke ‘Chicago’-groepeeringen, Dorsey Brothers, Joe Venuti's Blue Four,
Ed Lang, Benny Goodman, Wingy Mannone, Louis Prima, Mezz Mezzrow, Gene
Gifford, Spike Hughes en vele anderen.
P.

[JAZZ-SOLISTEN]
JAZZ-SOLISTEN. Sommige van de allergrootste improviseerende Jazzsolisten,
instrumentsgewijze gegroepeerd, zijn:
PIANO. Negers: Earl Hines, Fats Waller, Theodore Wilson, Horace Henderson,
Art Tatum, Jimmy Johnson, Willie Smith, Zinkey Cohn, Buck Washington, Mary
Lou Williams Duke Ellington, Meade Lux Lewis. Blanken: Joe Sullivan, Jess Stacey,
Frank Froba.
ALT-SAXOPHOON. Negers: Johnny Hodges, Bennie Carter, Don Redman, Hilton
Jefferson, Edgar Sampson, Charles Holmes, Sidney Bechett, Blanken: Frank
Trumbauer.
TENOR-SAXOPHOON: Negers: Coleman Hawkins, Leon ‘Choo’ Berry, Bennie
Webster, Johnny Russell, Greely Walton, Happy Cauldwell; Blanken: Bud Freeman,
Babe Rusin, PeeWee Russell, Milton Mesirow, Eddie Miller, Charles Barnett, Harry
Ross e.a.
TROMPET. Negers: King Oliver, Louis Armtrong, Henry Allen, Bill Coleman,
Sydney de Paris, Bubber Miley, Charles Williams, Rex Stewart, Tommy Ladnier,
Joe Smith e.a.; Blanken: Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier, Jimmy Mc Partland,
Gordon Griffin, Charles Teagarden, Wingy Mannone, Max Kaminsky e.a.
TROMBONE. Negers: Jimmy Harrison, Jay Higginbotham, Bennie Morton, Dick
Wells, Keg Johnson, Lawrence Brown, Harry White, Joe Nanton e.a.; Blanken: Jack
Teagarden, Tom Dorsey, Floyd O'brien, Jack Jenny, e.a. Bekend is ook: Miff Mole.
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KLARINET. Negers: Johnny Dodds, Jimmy Noone, Barney Bigard, Buster Bailey,
Albert Nichols. Edward Inge, Bennie Carter, Cecil Scott. Blanken: Frank Teschmaker,
PeeWee Russell, Milton Mesirow, Benny Goodman, Jimmy Lord, Mat Matlock, e.a.
Bekend is ook: Jimmy Dorsey.
CONTRABAS, Negers: Pop Foster, Bill Taylor, John Kirby, Al Morgan, Hayes
Alvis, Ernest ‘Bass’ Hill, Wellman Braud, Israel Crosby. Blanken: Arthur Bernstein,
Harry Goodman, Jim Lannigan, Arthur Miller.
GITAAR en BANJO. Negers: Bernard Addison, Lawrence Lucie, Clarence Halliday,
Al Casey. Blanken: Ed Lang, Dick Mc Donough, Eddie Condon, Django Reinhardt
e.a.
DRUMS (SLAGWERK). Negers: Sidney Catlett, Zutie Singleton, Kaiser Marshall,
Sonny Greer, Manzie Johnson, Walter Johnson, Paul Barbarin, Chick Webb, Leroy
Maxey. Blanken: Gene Kruppa, George Wettling, Ray Beauduc.
BARITON-SAX: de neger Harry Carney; BAS-SAX: de blanke Adrian Rollini;
SOPRAAN-SAX: de neger John Hodges; VIOOL: de blanken Joe Venuti, Stéphane
Grapelly.
P.
ZANG: Zie: ‘Zang in Jazzmuziek’.

[Jazztrom]
Jazztrom, zie trom.

[Jeu de timbres]
Jeu de timbres, klokkenspel* (Fr.)

[Jota]
Jota, snelle Spaansche (Aragoneesche) volksdans in 3/8 of 3/4 maat; zij wordt meestal
gezongen. Het begeleidend rhythme is: een achtste, vier twee en dertigsten, een
achtste. In de Zeven Spaansche volksliederen van Manuel de Falla komt een prachtige
gezongen Jota voor (Col. D 12050).

[JUNGLE-STIJL of Growl]
JUNGLE-STIJL, of Growl. Een schor-
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re bespelingwijze van trompet of trombone, ook klarinet e.a. instrumenten in
Jazzmuziek o.a. in Duke Ellington's* orkest tot een hoogen trap van perfectie gebracht
door de trompettisten Bubber Miley (†), Charles Williams en Art Whetsel, en den
trombonist Joe Nanton. Het doel is: aan de gevoels-expressie een maximum aan
expansie te geven. De Jungle-stijl is een uiterste op het gebied der Jazz- ‘intonaties’*.
Niet het gebezigde timbre-materiaal op zichzelf, maar de wijze, waarop dit wordt
aangewend, bepaalt naar de wetten der Jazzmuziek in vele gevallen de
klank-schoonheid. De moderne ‘growl’ is, in al zijn felheid, een volkomen
evenwichtige en beheerschte voordrachtsvorm met een eigen, vaak zeer sterke
bekoring; het verheft zich ver boven de grove onbedwongen schorre
klankuitspattingen, soms met ‘komischen’ inslag,
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in de lawaaierige pseudo-jazzmuziek van weleer (zie: ‘Jazz’, Geschiedenis). Men
luistere naar: ‘Take it Easy’ (Br. A 500244), ‘East St. Louis Toodle-OO’ (H.M.V.
B 4958), ‘Saturday Night Function’ (H.M.V. B. 4956), ‘Black and Tan’ (Parl. 85190
of H.M.V. B 6356), ‘The Mooche’ (Br. A 500190), ‘Echoes of the Jungle’ (H.M.V.
B 6066), ‘Harlem Speaks’ (Decca M-438), door Ellington en zijn Orkest. De blanke
trompettist Muggsy Spanier munt eveneens uit in dezen stijl. Men hoore hem in
‘Lonesome Road’ door Ted Lewis (Col. CB-63). De negerzangeres Adelaide Hall
beoefent den ‘jungle-stijl’ vocaal. Men luistere naar Ellington's ‘Creole Love Call’
(H.M.V.-B 6252), ‘Blues I love to Sing’ (H.M.V. B 4966). ‘The Mooche’ (Parl.
R-1615) en ‘Hot and Bothered’ (Parl. R 582) bevatten eveneens vocalen growl.
P.

K.
[Kamersonate]
Kamersonate, zie Sonata da camera.

[Kerkcantate]
Kerkcantate, een gewijd zangstuk met orkestbegeleiding, vooral in de Duitsche
Protestantsche kerk in gebruik. Zij kan zijn voor soli, voor koor, of voor soli en koor.
De beroemdste componist van kerkcantaten is Bach; deze had echter een heele reeks
voorgangers.

[Kerksonate]
Kerksonate, zie Sonata da chiesa.

[Kettle drums]
Kettle drums, pauken* (E.).

[Kielflügel]
Kielflügel, het Duitsche woord voor clavecymbel*.

[Klarinet]
Klarinet. Een houten blaasinstrument met enkel rietblad (z.d.), dat omstreeks 1690
door den Duitscher Joh. Christoph Denner uit de oude Fransche Chalumeau
ontwikkeld werd: zij is eerst na 1750 in het orkest opgenomen. Wel hoort men haar
soms gebruikt in werken van Bach en Händel, doch dit is een stylistische zonde van
latere bewerkers. Het instrument komt in verschillende grootten en daardoor
stemmingen voor (A, Bes, C, D, Es); de klarinet behoort dus tot de transponeerende
instrumenten (z.d.). Het meest gebruikt wordt de Bes klarinet.
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De basklarinet staat een octaaf lager, ook in Bes. Een beroemde solo voor
basklarinet vindt men in het terzet uit het vijfde bedrijf van Meyerbeer's ‘Les
Huguenots’. De verschillende registers zijn bij de klarinet al zeer opvallend en de
componisten hebben daarvan een dankbaar gebruik gemaakt (zie Timbre). In de lage
tonen heeft het instrument een vol en
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dramatisch karakter (b.v. het begin van Tsjaikofski's vijfde symphonie voor A
klarinet), terwijl het hoogste register helder en opgewekt klinkt, soms zelfs bij het
scherpe af (tweede thema van den titelheld in Strauss' ‘Till Eulenspiegel’ voor D
klarinet en de verbanaliseering van de idée fixe in het laatste deel van Berlioz'
‘Symphonie Fantastique’ door de Es Klarinet). Over het algemeen is het instrument
een lyricus (bijv. lokroep van Venus in de Ouverture ‘Tannhäuser’); veelvuldig treedt
het ook op als nabootser van vogelgeluiden (de koekoek in de scène bij de beek uit
Beethoven's ‘Pastorale’, het ‘Waldweben’ uit Wagner's ‘Siegfried’). Betrekkelijk
zelden wordt het gebruikt in kamermuziek; Mozart schreef een verrukkelijk kwintet
voor klarinet en strijkers (K.V. 581; Columbia 2252/5) en het fraaie opus 115 van
Brahms is voor dezelfde bezetting (Columbia 2228/32).

[Klavier]
Klavier, verzamelnaam voor alle snaarinstrumenten, die met behulp van toetsen
bespeeld worden: de verschillende clavecymbels en het moderne hamerklavier (piano
* en vleugel*). Het manuaal* van het orgel wordt ook wel klavier genoemd.

[Klokken]
Klokken, alsin kerktorens hangen, zijn te zwaar en te kostbaar om in het orkest
gebruikt te worden. Daarom behelpt men zich met surrogaten: afgestemde metalen
buizen (buisklokken*) en afgestemde metalen platen. Beide worden vrij opgehangen
en met een houten hamer aangeslagen. Deze klokken zijn bedoeld in Wagner's
‘Parsifal’, Mahler's tweede symphonie en Debussy's ‘Ibéria’. Aesthetisch is hun
gebruik niet aan te bevelen, daar het goedkoop realisme te veel aan
stemmingsassociaties (Zondagmorgen, begrafenis) dankt. Sommige componisten
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hebben den klank der klokken dan ook gestyleerd: Bizet in het ‘Carillon’ van zijn
Arlésienne-muziek (hoorn), Saint-Saëns in zijn ‘Danse macabre’ (harp*). Men moet
de klokken (carillon*, beiaard) niet verwarren met het klokkenspel*.

[Klokkenspel]
Klokkenspel, een metalen xylophoon*. Het instrument bestaat uit een reeks
afgestemde metalen staafjes, die met hamertjes worden aangeslagen; deze hamertjes
kunnen door de handen of via een toetsenbord bediend worden. Het klokkenspel is
het tooverinstrument in ‘Die Zauberflöte’: in de finale van I dansen Monostatos en
de slaven door haar klank (‘Das Klinget so herrlich’) en ook in Papageno's aria ‘Ein
Mädchen oder Weibchen’ komt men onder zijn bekoring. Het blijde getinkel aan het
slot van Ravel's ‘Ma mère l'Oye’ krijgt door het klokkenspel o.a. zijn helder geluid.
Dat dit vroolijk en onschuldig timbre ook mystieke waarde kan hebben, hoort men
aan het slot van het eerste van Mahler's ‘Kindertotenlieder’.

[Kodály, Zoltán]
Kodály, Zoltán (geb. 16 Dec. 1882). Geboren in het Hongaarsche dorpje Kecskemét,
bezocht hij het gymnasium te Nagyszombat(Trnava). Als jongeman van achttien jaar
ging hij naar Budapest, om aan de Koninklijke Hongaarsche Muziekacademie cello
en compositie te studeeren. Zijn levensmotto is dan reeds: ‘Was du ererbt von deinen
Vatern hast, Erwirb es, um es zu besitzen’. Eerst geldt dit voor de Europeesche
kunstmuziek, sedert 1905 vooral voor de Hongaarsche volksmuziek, die hij in
samenwerking met Bartók* bestudeerde en verzamelde. Deze folklore heeft zijn
persoonlijken stijl volkomen tot grondslag gediend. Ook studeerde
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hij aan de universiteit, en het is begrijpelijk dat zijn dissertatie handelde ‘Over
strophenbouw in het Hongaarsche volkslied’. In 1907 werd Kodály leeraar voor
theorie, kort daarop ook voor compositie, aan het instituut dat hem opleidde; 12 jaar
later klom hij er op tot onderdirecteur. Ook werkte hij veel als recensent. Door zijn
‘Psalmus hungaricus’ (z.o.) werd hij wereldberoemd. Het is belangwekkend te
vergelijken, hoe Kodály en Bartók bij een zelfde uitgangspunt, de Hongaarsche
folklore, tot uiteenloopende resultaten kwamen. Kodály, vooral vocaal componist,
heeft, in verband hiermee, een eenvoudiger harmonischen stijl dan Bartók, die met
name door instrumentale werken uitblonk; hun overeenkomsten zijn vooral
rhythmisch. Toch schreef Kodály ook prachtige instrumentale stukken: het Duo voor
viool en cello (1914), de sonate voor cello-solo (1915), een Serenade voor strijktrio
(1920), twee kwartetten (1908, 1917). Psalmus hungaricus. In 1923 werd door de
Hongaarsche hoofdstad herdacht, dat 50 jaar daarvoor de beide steden Buda en Pesth,
tot één gemeente waren vereenigd. Men bestelde bij Kodály een werk en zoo ontstond
de ‘Psalmus hungaricus’, grootsch, maar toch wel zeer somber voor zulk een feest.
De tekst ervan is een vrij gedicht naar den 55sten psalm door den 16den eeuwschen
predikant Michaël Vég. Na een hartstochtelijk en opstandig voorspel zingen alten
en bassen het refrein van het werk: ‘Toen koning David zwaar leed, haat en vervolging
ondervond van zijn vrienden, toen zijn hart vol was van bittere gramschap, riep hij
tot God.’ Op een variant van de refrein-melodie intoneert de tenor dan de bede om
erbarming,
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gevolgd door een verzuchting om te zijn gelijk de duiven, die in de eenzaamheid
vluchten. In hun helderder klank herhalen sopranen en tenoren het refrein. De tenor
klaagt over zijn vervolgers, die jubelen over zijn leed, en over de smart van weduwen
en wezen; hier voegen met klagende vocalisen de vrouwenstemmen zich bij de litanie,
die aanzwelt, tot knapenstemmen met de volwassenen het refrein herhalen, dat in
lange melismen uitsterft. Doch de melodie ervan keert veranderd terug, waar de tenor
treurt: ‘Want het is geen vijand, die mij hoont, doch mijn vriend, dien ik vertrouwde.’
In heiligen toorn roept hij den dood aan, den huichelaar te straffen, in woordlooze
vervoering beaamt het koor deze vervloeking. Voorzanger en koor heffen dan een
innig gebed om hulp aan, dat in groote bewogenheid herhaald wordt. Fel van rhythme
doet de menigte een beroep op Gods rechtvaardigheid, die de boozen zal slaan, en
een groote verteedering komt over haar, waar zij de overtuiging uit, dat de goeden
beschermd zullen worden. Geestdriftig beschrijft het koor het oordeel. Het aanvaardt
ootmoedig de beproeving, want de eeuwige verlossing is nabij. Jubelend verheugt
het zich, hoe God den gelouterde zal verheffen. Het sombere refrein klinkt nu nog
slechts als een stille herinnering aan het doorgestane leed. Háry János (1926). Deze
held uit Hongaarsche sprookjes is een soort Münchhausen, die de onmogelijkste
verhalen opdischt, maar zoo smakelijk, zoo allerdolst, dat hij zelfs den nuchtersten
hoorder vangt. Uit zijn zangspel stelde Kodály een Suite voor orkest samen. I
Voorspel. Het sprookje begint. Er is een oud Hongaarsch bijgeloof, dat bij het vertellen
van een verhaal een flinke
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niesbui van een der luisteraars de waarheid van het relaas bewijst. Daarom styleert
Kodály dit geluid in de eerste maten. Dan begint het fantastisch gedroom, dat van
een vaag gemurmel uitgroeit tot een wilden, extatischen roes. Na deze climax een
lange pauze, waarop het gemijmer weer tot zijn intieme verhoudingen terugkeert. II
De Weensche klok met muziek. Marie Louise, dochter van den keizer van Oostenrijk
en echtgenoote van Napoleon, ontmoet Háry Jànos op haar tocht van Parijs naar
Weenen; zij wordt, volgens onzen held, prima vista op hem verliefd en wil hem
meenemen naar het Weensche hof. Na lang aandringen, natuurlijk van haar kant,
stemt Háry toe, op voorwaarde dat zijn harteliefje Orze ook mee mag. In het paleis
staan Háry en Orze vol verbazing te kijken naar een groote klok met poppetjes, die
verschijnen en verdwijnen, terwijl de aardigste deuntjes klinken. III Lied. Voor een
mensch met een zoo levendige verbeelding is het niet alles, thuis te zitten, zelfs in
de nabijheid van een Marie Louise en een Orze. Daarom heft Háry een liefdeslied
aan, dat duidelijk afstamt van de Zigeuners. IV Het gevecht met Napoleon en diens
nederlaag. Zelfs met een Napoleon kan men niet de hulde van een Marie Louise
deelen en daarom daagt Háry zijn mededinger uit tot een gevecht. Het gaat heet toe,
zooals uit het krijgshaftig koper, piccolo en slagwerk blijkt. Natuurlijk overwint Háry
en er zit voor Napoleon niets anders op, dan genade te vragen en weemoedig weg te
sluipen op een treurmarsch. V Intermezzo. Een levendige dans. VI De intocht van
den keizer en zijn hofhouding. Hier viert Háry zijn grootste triomfen: hij wordt
plechtig en met onder-
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scheiding ontvangen aan het Weensche hof (H.M.V. DB 2456/7).
Budavári Te Deum (1936). Nogmaals een gelegenheidswerk, dit keer voor de
herdenking van den 250sten verjaardag van de herovering der stad Budapest op de
Turken. In tegenstelling met den Hongaarschen psalm is dit Budapestsche Te Deum
een feestelijk stralend stuk muziek; de hymnische sfeer wordt enkele malen
afgewisseld door vrome bezinning, waartoe de liturgische tekst van het Te Deum*
aanleiding geeft. Door thematische verwantschap heeft Kodály verband gelegd
tusschen verschillende episoden: de aanhef wordt verwerkt in ‘Per singulos dies’,
de muziek van het ‘Sanctus’ heeft overeenkomst met die van ‘Tu ad dexteram Dei’,
en het fugatothema van ‘Pleni sunt’ treedt weer op in de slotfuga op ‘non confundar’,
om enkele voorbeelden te noemen. Het geheel maakt den indruk van twee verwante
Allegri, die een Adagio omlijsten.

[Koraal]
Koraal, het Evangelisch Kerklied, de schepping van Luther. Luther heeft zich als
dichter zijn doel welbewust gesteld, zooals blijkt uit een brief aan zijn vriend Spalatin
(1524): ‘Het plan bestaat, naar het voorbeeld van de propheten en de aartsvaders der
kerk Duitsche psalmen voor het Duitsche volk te verzamelen, opdat Gods Woord
ook door het gezang onder de lieden blijve.
Daar aan jou de volheid en de beheersching van de Duitsche taal gegeven is en
wel door veelvuldige oefening, verzoek ik je, dat je met ons aan dit werk arbeidt en
probeert, een der psalmen te paraphraseeren naar een voorbeeld van mij, dat hierbij
gaat (n.l. “Aus tiefer Not”). Ik wilde echter, dat je modewoorden en def-
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tige uitdrukkingen vermijdt, opdat er zoo eenvoudig mogelijke, algemeen begrijpelijke
liederen ontstaan, die ingesteld zijn op het bevattingsvermogen van het volk, en
voorts, dat de beteekenis recht duidelijk en zoo nauwkeurig mogelijk naar den inhoud
van de psalmen weergegeven wordt’. Aan den eisch van eenvoud voldeden wel de
oude geestelijke volksliederen, eveneens in de landstaal, doch Luther wilde blijkbaar
den schat der Psalmen populariseeren.
Over het muzikaal aandeel van Luther bij het scheppen van de Evangelische koralen
is vaak meeningsverschil geweest. Vreemd, want er bestaat over deze kwestie toch
een duidelijke uitspraak van Luther's muzikalen raadsman, Johann Walter: ‘Ziet,
hoort en beseft, hoe de Heilige Geest gewerkt heeft in de schrijvers van de Latijnsche
hymnen, alsook in Luther, die de meeste Duitsche koralen gedicht en op muziek
gezet heeft: dat hij - zooals o.a. uit het Duitsche Sanctus (Jesaja dem Profeten) op te
merken valt - alle noten over den tekst zoo juist volgens de accenten verdeeld heeft.
En Philippus Sleidanus, de geschiedschrijver van de Duitsche Reformatie, zegt in
het bijzonder van ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, dat Luther ‘zijn gedicht een melodie
gaf, die met de stof buitengewoon overeen komt en tot verheffing van het gemoed
geëigend is’.
De historici nemen aan, dat Luther zelf zes en dertig koralen heeft gedicht. Daarvan
zijn er zeven paraphrasen van psalmen, o.a. ‘Ein feste Burg’ naar psalm 46 (R.K.
45) en ‘Aus tiefer Not’ naar psalm 130 (R.K. 129). Acht andere gingen uit van
bijbelteksten, o.a. ‘Dies sind die Heiligen zehn Gebot’ (de Tien Geboden), ‘Mit Fried
und Freud’
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(lofzang van Simeon). Zestien van Luther's koralen zijn Duitsche bewerkingen van
R.K. hymnen, o.a. ‘Herr Gott, Dich loben wir’ (Te Deum), ‘Komm Gott, Schöpfer’
(Veni creator Spiritus). Luther's overige koralen zijn geheel vrije gedichten. Van de
verschillende andere dichters noemen wij slechts Philipp Nicolai, auteur van ‘Wie
schön leuchtet der Morgenstern’ en ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, van de
componisten alleen Melchior Vulpius (‘Jesu Leiden, Kreuz und Pein’, zie Bach's
Johannespassion). en Johann Crüger (‘Herzliebster Jesu’, zie Bach's Matthäuspassion,
en ‘Nun danket alle Gott’).
De koralen werden niet alleen eenstemmig door de gemeente gezongen, er
ontstonden ook koraalmotetten, o.a. van Johann Walter, en Arnoldus van Bruck (Parl.
B 37026). Wat het koraal voor Bach beteekende blijkt o.a. uit de bespreking van
diens Passionen.

[Koraalvoorspel]
Koraalvoorspel, een stuk voor orgel, waarin een koraalmelodie geheel of gedeeltelijk
bewerkt wordt, meestal polyphoon. De eenvoudigste wijze van bewerken is als cantus
firmus* waarbij de melodie in de verschillende stemmen kan optreden; door de
registratie* laat men haar dan toch voldoende uitkomen. Deze techniek is uitgebreid,
door tusschen elken koraalzin een tusschenspel te geven. Bach's voorganger Pachelbel
gebruikte echter reeds grootscher vormen: een fughetta* over den eersten zin van de
koraalmelodie of een reeks van fughetten op elken zin van het koraal. Ook kunnen
de koraalzinnen stuk voor stuk als canon* behandeld worden, of als variatiereeks,
al dan niet boven een basso ostinato*. Een andere voorlooper van Bach, Böhm, had
een voorliefde, de melodie in rijke coloratuur te veranderen. On-
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danks deze voorloopers echter is Bach de grootmeester van het koraalvoorspel, dat
men ook wel orgelkoraal noemt.

[Kwartet]
Kwartet, een stuk voor vier instrumentalisten of vier zangers, in het laatste geval
afgezien van de begeleiding. Van de instrumentale kwartetten is het strijkkwartet*,
voor twee violen, altviool en cello, de meest voorkomende bezetting. Onder een
pianokwartet verstaat men meestal een werk voor piano, viool, altviool en cello.

[Kwintet]
Kwintet, een stuk voor vijf instrumentalisten of vijf zangers, in het laatste geval
afgezien van de begeleiding. Het instrumentale kwintet komt veel minder voor dan
het
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kwartet en heeft geen standaard bezetting. Het zgn. pianokwintet bestaat uit piano
en strijkkwartet (zie kwartet); Mozart schreef kwintetten voor twee violen, twee
altviolen en cello, voor klarinet en strijkkwartet, voor piano, hobo, klarinet, hoorn
en fagot. Het ‘Forellen-quintet’ van Schubert is voor piano, viool, altviool, cello en
contrabas, zijn opus 163 voor strijkkwartet en tweede cello. Ook andere combinaties
komen voor.

[Kwintencirkel]
Kwintencirkel, zoo noemt men den rondgang door de twaalf kwinten van de
gelijkzwevende temperatuur: c - g - d - a - e - b/ces - fis/ges - cis/des - gis/as - dis/es
- ais/bes - eis/f - bis/c.

[Kyrie]
Kyrie, onderdeel van de Mis*.

L.
[Lacrimosa]
Lacrimosa, laatste strophe van het Dies irae*.

[Ländler]
Ländler, een langzame wals, inheemsch in Oostenrijk. Beethoven, Schubert e.a.
schreven Ländler.

[Larghétto]
Larghétto, verkleinwoord van Largo: een tempo tusschen Largo en Andante.

[Lárgo]
Lárgo, breed; een tempo nog langzamer dan Adagio. De overtreffende trap
Larghtssimo geeft het langzaamste tempo aan, dat de muziek kent.

[Laruette]
Laruette, een soort stem, bas.*

[Lasso, Orlando di]
Lasso, Orlando di (1532-14 Juni 1594). Hij was koorknaap aan de St. Nicolaaskerk
te Bergen (Mons) in Henegouwen. Met toestemming van zijn ouders nam de
vice-koning van Sicilië hem mee naar Italië, waar hij tot ongeveer 1550 bleef. Na
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de mutatie van zijn stem kreeg hij een aanstelling te Parijs; daarna werd hij in 1553
te Rome kapelmeester van het Lateraan (de basiliek van St. Jan, de pauselijke
kathedraal). Een reis door Frankrijk en Engeland eindigde in Antwerpen (1555); hier
publiceerde hij zijn eerste boek vierstemmige Madrigalen, gelijktijdig daarmee te
Venetië zijn eerste boek vijfstemmige Madrigalen. In 1556 benoemde hertog Albrecht
V van Beieren hem tot lid van de hofkapel te München, waarvan hij vier jaar later
leider werd. Hij bleef dit tot zijn dood, hoewel zijn laatste levensjaren
beklagenswaardig waren door melancholie, het gevolg van overmatig werken.
Hij werd door vele tijdgenooten boven andere componisten gesteld, zooals uit de
bewonderende bijnamen ‘Vorst der muziek’ en ‘De Belgische Orpheus’ blijkt. Dat
hij thans minder bekend is dan Palestrina komt waarschijnlijk, omdat hij meer
uitmuntte door zijn motetten dan door zijn Missen. Hij is de groot-
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meester van het motet, dat hij de opperste volmaaktheid gaf. Aan de spits van zijn
werken staan de ‘Psalmi Davidis poenitentiales’, de zeven Boete-Psalmen van David.
Het veelzijdigst van uitdrukking zijn Psalm 50 (Prot. 51) ‘Miserere mei Dei’ (Parl.
B 37027) en Psalm 129 (Prot. 130) ‘De profundis clamavi’. Voor uitvoeringen door
kerkkoren komt de technisch eenvoudigste Psalm 31 (Prot. 32) ‘Beati quorum remissae
sunt iniquitates’ het eerst in aanmerking. In deze klachten van een berouwenden
zondaar wisselen episoden van de kunstigste contrapuntiek met oogenblikken van
den grootsten eenvoud. Als Mis-componist was Lasso minder origineel. Wij beroepen
ons hierover op een autoriteit als Peter Wagner: ‘Alles wat in den schat van de
toenmalige zangvormen artistiek belangrijk en winstgevend scheen, heeft hij in zijn
Missen aangewend, zooals de bij overal zoetigheid zoekt, om de menschen de weldaad
van den honing te schenken. Zijn motetten en andere koorwerken schreef hij uit
innerlijken drang, de Missen met hun nooit wisselenden tekst als vervulling van zijn
ambtelijken plicht’. Het eenige door de gramofoon opgenomen werk, de ‘Missa
octavi toni’ (H.M.V. EW 16), geeft van Lasso als Mis-componist een te schrielen
indruk.

[Legáto]
Legáto, gebonden, zonder de kleinste pauzen tusschen de noten.

[Leggieraménte, Leggiéro]
Leggieraménte, Leggiéro (dzj), licht.

[Leidinstrument]
Leidinstrument. De timbres van bepaalde instrumenten kunnen gebruikt worden
voor de typeering van personen. Wanneer dit in een werk consequent gebeurt spreekt
men van een leidinstrument. In Berlioz' ‘Harold en Italie’ is b.v. de altviool
leidinstrument. Strauss* typeert Don Quixote door de cello, diens knecht
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Sancho Panza door basklarinet en tenortuba. In Bach's Matthäuspassion komt het
principe reeds voor: de Christus partij begeleid door strijkorkest, de andere personen
door den continuo*.

[Leidmotief]
Leidmotief, een motief, resp. thema, dat een bepaalde persoon of situatie
karakteriseert en daartoe consequent gebruikt wordt. Men pleegt bij Wagner over
leidmotieven te spreken; deze componist gebruikte zelf echter de uitdrukking
grondthema, wat in verband met zijn architectonische functie beter is, doch in onbruik
raakte. Het leidmotief wordt meestal naar gelang van de situatie gevarieerd, melodisch
zoowel als harmonisch. Het herinneringsmotief geeft den onveranderden terugkeer
van een bepaald fragment en heeft zuiver psychologische beteekenis. Verdi gebruikte
enkele malen herinneringsmotieven, o.a. in ‘Otello’ en ‘La Traviata’*.

[Lénto]
Lénto, langzaam.

[Leoncavallo, Ruggiero]
Leoncavallo, Ruggiero (8 Maart 1858-9 Aug. 1919). Op zijn achttiende jaarverliet
hij het beroemde conservatorium van zijn geboortestad Napels met het diploma van
‘Maestro’ voor piano. Dadelijk besefte hij, dat de opera zijn terrein was. De opvoering
van zijn eerste werk ging op het laatste oogenblik niet door, daar zijn impresario
vluchtte. Jarenlang zwierf hij als pianist van café-concerten door geheel Europa.
Terug in Italië componeerde hij voor den uitgever Ricordi de eerste opera van een
trilogie, die de geschiedenis der Medici als onderwerp had. Het werk werd echter
niet uitgevoerd. In zijn wanhoop liep Leoncavallo over naar Ricordi's concurrent
Sonzogno, voor wien hij ‘Pagliacci’ schreef. De eerste opvoering (17 Mei 1892)
werd
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dadelijk een succes en spoedig veroverde het werk de geheele wereld. Nu werden
ook zijn vorige opera's uitgevoerd, die echter niet insloegen. Met zijn volgende opera
‘La Bohème’ had Leoncavallo tegenslag; enkele maanden voor de première ging
Puccini's gelijknamig werk, eveneens naar den roman van Henry Murger, dat door
zijn weergaloos succes de opera van Leoncavallo verdrong. Van het tiental opera's,
dat hij daarna nog componeerde, trok geen een de aandacht. ‘Pagliacci’ maakte hem
echter rijk. Jarenlang woonde hij in zijn villa te Brissago aan het Lago Maggiore.
Leoncavallo's opera's behooren tot het Verisme*. Zij zijn minder rauw dan die van
Mascagni en staan ook muzikaal hooger. Vergeleken met Verdi en Puccini doen zij
echter wat sensationeel aan.
Pagliacci. Ook voor deze opera schreef Leoncallo zelf den tekst. Het gegeven is
een werkelijke geschiedenis, waarin een knecht van Leoncavallo's vader betrokken
was. De hoofdpersonen zijn vierleden van een reizend tooneelgezelschap (de leider
van het troepje Canio, zijn vrouw Nedda, Tonio en Peppe) en de jonge boer Silvio.
De Proloog, gezongen door Tonio (bariton), houdt een pleidooi voor de acteurs: op
het tooneel mogen hun tranen valsch zijn, ook zij voelen als menschen en lijden door
hun verdriet. I Een reizend troepje tooneelspelers trekt het stadje Montalto in Calabrië
binnen en wordt door de bewoners geestdriftig ontvangen. De leider Canio kondigt
voor den avond een opvoering aan. Een paar boeren noodigen de tooneelspelers uit
tot een dronk. Wanneer Tonio zegt, eerst voor den ezel te moeten zorgen, vallen er
grapjes, dat hij Nedda zeker het hof wil maken. Canio wordt dadelijk ernstig:
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zulke avonturen zijn goed op de planken, maar in de werkelijkheid zou hij ze niet
dulden. De vesperklokken beginnen te luiden en de omstanders gaan naar huis
(klokkenkoor). Nedda, alleen achtergebleven, denkt met schrik terug aan. Canio's
uitbarsting van jaloezie, want zij is van plan haar man te verlaten. Zij verjaagt haar
sombere gedachten en uit haar vreugde over den mooien zomerdag en over het
gekwinkeleer rondom haar in de vogel-aria ‘Stridono lassù’ (Zingt vrij uit daarboven).
Dan blijkt het grapje van de boeren toch juist: Tonio spreekt tegen Nedda van zijn
liefde voor haar. Als Nedda hem hoonend afwijst, dreigt hij haar met zijn wraak.
Weer is Nedda alleen, doch slechts voor kort: haar minnaar, de jonge boer Silvio,
komt met haar bespreken, wanneer zij zullen vluchten. Tonio heeft echter Canio
ingelicht; de paljas komt net op tijd, om een onherkenbare gedaante te zien vluchten.
Canio dreigt zijn vrouw te doorsteken, wanneer zij den naam van haar minnaar niet
noemt; toegeschoten omwoners weerhouden hem daarvan. Wanhopig barst Canio
los, dat hij, gebroken van verdriet, comedie moet spelen: het beroemde smartlied
‘Vesti la giubba’ (Kleed je en schmink je). II Peppe blaast op een trompet en Tonio
slaat op de groote trom om te waarschuwen, dat de voorstelling dadelijk begint. De
toeschouwers nemen plaats voor het primitieve tooneel en worden ongeduldig. Het
stuk, dat opgevoerd wordt, heeft overeenkomst met Canio's lot. Colombine (Nedda)
wacht tot haar man Pagliaccio (Canio) vertrokken is en waarschuwt dan haar minnaar
Harlekijn (Peppe); men hoort uit de verte diens serenade. De comediant Taddeo
(Tonio) valt
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Colombine lastig met zijn. liefdesverklaringen en wordt door den binnentredenden
Harlekijn weggejaagd. Het verliefde paar smult en drinkt; wanneer Pagliaccio nadert,
krijgt Colombine van haar minnaar een slaapdrank dien zij haar man moet geven.
Pagliaccio dwingt zijn vrouw, den naam van haar geliefde te noemen en bij haar
weigering doorsteekt hij haar. Silvio merkt dat het spel werkelijkheid is geworden,
wil Nedda redden en wordt eveneens gedood.

[Librétto]
Librétto, tekstboek van een vocaal werk, vooral van een opera.

[Lied]
Lied. Tegenwoordig verstaat men er onder de toonzetting van een gedicht voor één
stem met begeleiding, meestal piano, een enkelen keer orkest. In het laatste geval
spreekt men van symphonisch lied (‘Kindertotenlieder’ van Mahler). De eerste
categorie zou men beter kunstlied kunnen noemen, ter onderscheiding van het
volkslied. Hoewel het kunstlied reeds eeuwen oud is, rekenen wij de geschiedenis
van het moderne lied te beginnen met Schubert*; een meesterwerk als ‘Das Veilchen’
van Mozart was voor zijn tijd een witte raaf (1785). Mozart schiep er een der
kunstigste vormen van het lied mee: het doorgecomponeerde lied, dat voor elke
strophe van het gedicht een eigen melodie en een eigen, uitbeeldende begeleiding
heeft, in tegenstelling met het strophen-lied, waarbij alle strophen eenzelfde melodie
en begeleiding hebben (b.v. ‘Das Heidenröslein’ van Schubert). Een tusschenvorm
is het gevarieerde strophenlied: enkele strophen hebben dezelfde melodie en
begeleiding, de laatste strophe krijgt haar eigen muziek (‘Die Forelle’ van Schubert).
Een vierde type is het declamatorische lied, meer recitatievisch dan melodisch (‘Der
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Doppelgänger’ van Schubert), dat vooral Hugo Wolf's liefde had. Debussy heeft
liederen naar prozagedichten gemaakt (‘Chansons de Bilitis’ van Pierre Louys). Een
reeks van liederen met onderling verband noemt men liedercyclus (Schubert*,
Schumann*, Hindemith*). Hoewel bij Schubert alle typen van het lied voorkomen,
hebben componisten na hem dezen vorm nog verder ontwikkeld, zoowel door
gedurfder melodieën (Schönberg, Hindemith) als door zelfstandiger begeleidingen
(Wolf, Debussy, e.a.).

[Lied ohne Worte]
Lied ohne Worte, een kort, melodieus instrumentaal stemmingsstuk; de naam is
van Mendelssohn*.

[L'istésso tempo]
L'istésso tempo, hetzelfde tempo.

[Liszt, Franz]
Liszt, Franz (22 Oct. 1811 - 31 Juli 1886). Zijn vader was rentmeester van vorst
Esterhazy, al behoorde hij tot een oud Hongaarsch adellijk geslacht; hij was een
liefhebber van muziek en ging vriendschappelijk om met Haydn. De muzikaliteit
van den jongen Liszt bleek al op zijn zesde jaar. Als jongen van negen gaf hij een
concert, dat enkele Hongaarsche magnaten ertoe bracht, hem voor zes jaar een
stipendium te verleenen. Liszt's vader zei zijn betrekking op en trok naar Weenen
voor de opvoeding van den jongen, die les kreeg van Czerny en Salieri (1821); twee
jaar later ging de familie naar Parijs. Cherubini, die een hekel had aan wonderkinderen,
weigerde den jongen Liszt als leerling van het conservatorium, omdat deze een
buitenlander was. De vader besloot nu, dat zijn zoon zelfstandig verder piano moest
studeeren; wel kreeg de jongen les in compositie van Ferdinand Paër. De introducties
van de Hongaarsche magnaten waren oorzaak, dat ‘le petit Litz’ spoedig
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de verwende lieveling was in de salons van de hoogste Parijsche kringen. Toen in
1827 de vader stierf, kon Liszt zijn moeder reeds onderhouden met wat hij door zijn
concerten en lessen verdiende. Paganini's optreden te Parijs (1831) was voor hem
een aansporing, de pianotechniek uit te breiden; de uitvoering van Berlioz'
‘Fantastique’ won hem voor de nieuwe richting van de programma-muziek. In 1834
leerde hij de gravin d'Agoult kennen; deze verliet terwille van hem haar man en haar
kinderen en ging met hem een vrij huwelijk aan. Van hun drie kinderen moet Cosima
genoemd worden, die eerst met Hans von Bülow, later met Richard Wagner* trouwde.
Na enkele jaren bleek een samenleven niet meer mogelijk door ‘ce dissentiment
radical de nos deux natures’, zooals Liszt het noemde. De liefde sloeg om in haat:
de gravin kocht de Parijsche recensenten om, slecht over Liszt te schrijven en
publiceerde den roman ‘Nelida’, waarin zij haar gewezen minnaar zwart maakte.
In 1842 werd Liszt ‘buitengewoon’ hofkapelmeester te Weimar, waar hij zich zes
jaar later vestigde. Hier werd hij als dirigent de pionier van de ‘moderne’ muziek
(Berlioz*, Wagner) en schreef hij zijn ‘Poèmes symphoniques’. Op een Russische
concertreis (1847) leerde hij vorstin Carolyne Sayn-Wittgenstein kennen; Liszt
waardeerde haar dadelijk als ‘een buitengewoon en compleet prachtexemplaar van
ziel, geest en verstand.’ De vorstin volgde Liszt naar Weimar, waar zij bescherming
vond bij de Groothertogin (1848). Zeventien jaar lang heeft Liszt op haar scheiding
gewacht, die volgens het kerkelijk recht mogelijk was, daar zij als minderjarige en
tegen
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haar eigen wil trouwde. Toen in 1865 de verbreking van het huwelijk definitief voor
onmogelijk werd verklaard, nam Liszt de lagere wijdingen aan. De invloed van de
vorstin was daaraan niet vreemd: ‘Van alle weldaden, die ik aan U dank, is zeker de
grootste, dat gij mij geheel het geloof van mijn jeugd terug hebt gegeven’ schreef
Liszt haar in 1851. Op haar aandringen staakte Liszt zijn concertreizen als pianist
en wijdde hij zich meer aan zijn composities (1848). In dit jaar maakte Liszt te
Dresden kennis met Wagner. Zij sloten dadelijk vriendschap; wat deze voor Liszt
beteekend heeft blijkt uit een brief van jaren later: ‘In deze kamer, waar wij elkander
voor het eerst ontmoetten en waar je genius mij geopenbaard werd.’ Wagner dankt
o.a. aan hem, dat in 1850 te Weimar ‘Lohengrin’ voor het eerst werd opgevoerd. In
1858 lieten Liszt's intrigeerende tegenstanders alleen om hem te treffen de première
van Cornelius' opera ‘Der Barbier von Bagdad’ fiasco lijden, waarop hij ontslag nam
als dirigent. In 1861 vestigde hij zich te Rome; wat vier jaar later gebeurde is reeds
vermeld. Sedert dien wijdde hij zich vooral aan de R.K. kerkmuziek. Vanaf 1875
verbleef hij elk jaar beurtelings te Budapest, waar hij president van de Landelijke
Muziek-Academie was geworden, te Weimar en te Rome. Hoewel hij in den zomer
van 1886 reeds ernstig ziek was, ging hij in Juli toch naar Bayreuth op verzoek van
zijn dochter Cosima, daar het Festspielhars door den dood van Wagner* een crisis
doormaakte. Wagner's prophetie ‘Je vader zal nog uit louter ridderlijkheid te gronde
gaan’ werd hier vervuld: Liszt gaf zijn laatste krachten aan de kunst van zijn
schoonzoon. Zijn sterfwoord
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was: ‘Tristan’. Door toedoen van zijn dochter, die Protestant was geworden, werden
hem de laatste troostmiddelen van zijn Kerk onthouden. Klavierwerken. Zij vormen
een kleine bibliotheek, doch het meeste ervan is nu reeds hopeloos verbleekt. Het
populairst zijn natuurlijk de ‘Rapsodies Hongroises’ of liever enkele daarvan. Bij
een bezoek aan zijn vaderland (1840), dat hij zoo jong had verlaten, hoorde hij
Hongaarsche Zigeuner-melodieën, die hij tot bravour-stukken verwerkt heeft. Een
vorige generatie beschouwde de Rhapsodieën van Liszt als een folkloristische
documentaire; wie echter thans door de gramofoon vertrouwd is met de echte
Czardas*, moet van de virtuoze emballage, waarin Liszt de muziek der zigeuners
verpakte, niet veel meer hebben. Ongeschonden is echter nog de schoonheid van de
sonate in b (1853). De Liszt-kenner James Huneker maakte een grapje over haar
‘helsche lengte’, variant op de ‘hemelsche lengte’ van Schubert's symphonie in C,
maar dit is de goedmoedige spot van een bewonderaar. Want een werkelijk groot
herschepper kan dit werk, met een speelduur van twintig minuten, toch doorloopend
laten boeien, ondanks het rhapsodische van den vorm en het in elkaar overgaan van
de verschillende deelen. Schematisch genomen bestaat het stuk uit: Lento assai,
Allegro energico - Recitativo, Andante sostenuto, Quasi Adagio - Allegro energico,
stretta, Lento assai, Het eerste Allegro energico bevat de drie hoofdgedachten, die
de geheele sonate beheerschen. Vooraan staat het infernale, leidende thema, met zijn
opstandige octavensprongen, drievoudige unisoni en de venijnige marcato-noten,
voorafgegaan door een wrevelige triool. Eenige bladzij-
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den verder het Grandioso, dat sommigen als koraal hooren, waarvoor het eigenlijk
te pompeus en te pathetisch is, en kort daarna Cantando espressivo de derde gedachte,
die aan het werk een menschelijk aspect geeft. Deze drie thema's beheerschen ook
het langzame deel en de finale. Het Lento assai van het begin wordt aan het eind
herhaald en krijgt daar een verheerlijkend slot. Hunekerheeft een aanvaardbaar motto
voor de sonate gegeven: ‘Ga achter mij, Satanas’ (H.M.V. DB 1307/9).
Van de drie ‘Liebesträume’ (1850) bekoort vooral nog de derde, door de
meesleepende melodie, naar het gedicht van Freiligrath: ‘O lieb, so lang du lieben
kannst, O lieb so lang du lieben magst. Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst
und klagst.’ Met de ‘Deux Légendes’ zijn dan de blijvende stukken voor piano solo
genoemd. De eerste ervan, ‘St. Frangois d'Assise: La prédication aux oiseaux’, met
het getjilp van de vogels, is minder dichterlijk, meer zuiver virtuoos, dan de tweede,
‘St. François de Paule marchant sur les flots’, een drastische schildering van de
legende, dat de heilige over de Straat van Messina schreed, om te gaan preeken, toen
de schippers uit angst voor den storm weigerden hem over te zetten.
Les Préludes (1854). Van de twaalf symphonische gedichten, die Liszt
componeerde is het derde, ‘Les Préludes’, van het begin af aan het meest geliefd
geweest. Vooral door de melodieuze thema's, maar ook door het poëtisch gegeven.
Dit werd door Liszt ontleend aan een fragment uit de ‘Méditations poétiques’ van
Lamartine; het is deze episode: ‘Wat anders is ons leven als een reeks van praeludiën
voor dat onbekende gezang, waarvan de dood de eerste en
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plechtige noot laat klinken? De liefde is het betooverende morgenrood van alle
bestaan. Doch is er eenig lot, waarvan het eerste geluk niet wordt onderbroken door
een storm, wiens doodelijke adem de schoone illusies verjaagt, wiens noodlottige
bliksem zijn altaar vernietigt? Welke wreed gewonde ziel wenscht niet, bij het luwen
van deze stormen, rust te zoeken in de teedere kalmte van het landleven? Evenwel,
de mensch geeft zich zelden lang over aan de weldadige stilte der natuur en wanneer
de trompet het alarmsignaal laat hooren, bezet hij haastig zijn gevaarlijke post, welke
strijd hem ook moge oproepen, om in de worsteling zich zelf en zijn geheele kracht
te hervinden.’ Geïnspireerd door deze beschouwing van Lamartine, stelde Liszt zijn
symphonisch gedicht samen uit vijf contrasteerende, in elkander overgaande deelen.
I. Voorspel: de mensch als sterfelijk wezen. Reeds de inzet van ‘Les Préludes’ geeft
het materiaal van het geheele werk, want de eerste drie noten (c - b - e) vormen het
skelet van de voornaamste thema's. De beginmaten hebben een zuiver preludeerend
en improviseerend karakter; daaruit ontstaat de imposante, overwinning verkondigende
trompet-fanfare. Dit korte deel keert aan het slot van het werk terug en verzinnebeeldt
de gedachte, dat geboorte en dood verwante levens-phasen zijn. II. Het geluk van de
liefde. Een bewijs van Liszt's groote fantasie geven de twee liefdesmelodieën, die
evenals het krijgshaftige thema varianten zijn van het begin; de eerste, liefkozend in
celli en violen, de tweede innig en week geblazen door de hoorns, behooren tot de
beste melodische ingevingen van Liszt. Op de steeds toenemende
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extase volgt een verebbing: de liefdesmelodie verkwijnt in lange zuchten, het
minnegeluk wordt plotseling onderbroken door de macht van het noodlot. III.
Levensstrijd. Door het noodlot gegrepen wordt de mensch energieker en doet hij
zich heldhaftig gelden. IV. Terug naar de natuur. Overwonnen en uitgeput zoekt de
mensch de genezende rust van de natuur. Onschuldige en liefelijke melodieën zijn
het, waarmee Liszt den vrede van het landleven in deze pastorale episode weergeeft.
Daar tusschen door laat het lyrische liefdesthema uit II zich hooren. V. De
uiteindelijke overwinning. Bijna onmerkbaar gaat het vierde onderdeel in het vijfde
over. Eerst krijgen de pastorale thema's meer en meer een heroïsch karakter; pas
wanneer de stemming geheel omgeslagen is, schetteren hoorns en trompetten een
nieuwe martiale variant op het begin en een overwinningsmarsch; in de apotheose
zijn ook eenige van de vorige thema's aangewend. (H.M.V. D 1616/7).
Faust-symphonie (1857). In dit op Goethe's drama geïnspireerd werk volgde Liszt
niet de handeling van het gedicht; de drie deelen schilderen muzikaal de hoofdfiguren:
Faust, Gretchen en Mephistopheles. I De langzame inleiding verbeeldt wanhoop en
onbevredigdheid van den geleerde; hier is het gebruik van den overmatigen drieklank
(g, b, es) een meesterlijke vondst. In het Allegro impetuoso breekt de wrevel los.
Een kort Affettuoso poco Andante (part. K) teekent door een innige melodie van
klarinet en hoorn het verlangen naar liefde, waarnaast zich de karakteristieke
Faustische drang laat gelden van ‘Im Anfang war die Tat’, een grandioos thema in
de trompetten (part. O). Deze muzikale symbolen
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INSTRUMENTEN V

Oude strijkinstrumenten: viola d'amore en gamba.
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Tokkelinstrumenten: v.l.n.r.: mandoline, diatonische pedaalharp en gitaar.
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voor het karaktervan Faust worden volgens een persoonlijke, sterke architectuur
verwerkt. II Het Andante soave roept niet alleen de liefelijke onschuld van Gretchen
op, weerspiegeld in een meesterlijk gevonden melodie van de hobo,dochlaattevens
Faust haar wegkruisen,waarbij enkele thema's uit het eerste deel optreden, vooral
dat van het liefdesverlangen. III Gaf Liszt aan Faust en aan Gretchen eigen, beeldende
thema's, Mephistopheles, de ‘Geist der stets verneint’, teekende hij in een Allegro
vivace ironico door parodistische varianten van thema's uit het eerste deel; vooral
met het liefdesverlangen van Faust en met zijn drang tot daden drijft de duivel bar
den spot. Tegenover de onschuld van Gretchen staat hij echter machteloos; het
optreden van haar thema vormt den overgang naar het Chorus mysticus: ‘Alles
Vergängliche Ist nur ein Gleichnis; Das Unzulängliche Hier wird's Ereignis; Das
Unbeschreibliche, Hier ist's getan; Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan.’ Dit slot
voor tenor en mannenkoor is dankbaar, vooral waar de solist het thema van Gretchen
citeert, maar doet toch als geheel wat goedkoop aan (Col. LX 455/61).

[Liturgie]
Liturgie, alles wat den eeredienst van een bepaalde kerk omvat; het liturgisch gezang
is er slechts een onderdeel van. De verschillende gezindten hebben elk hun eigen
liturgie; die van de Katholieken, zoowel van de
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Latijnsche als van verschillende Oostersche Kerken, is het uitvoerigst.

[Loure]
Loure, een oude Fransche dans in matig tempo, 3/4 of 6/4 maat, meestal met een
opmaat van een achtste en een kwart, terwijl de eerste noot van de volgende maat
een kwart met een punt is.

[Luit]
Luit, een getokkeld snaarinstrument, waarvan het lichaam den vorm heeft van een
halven peer. Soms is de hals geknikt. De luit heeft een edeler klank dan de gitaar.
Bach schreef haar voor in de ‘Johannespassion’ (arioso ‘Betrachte meine Seel’).

[Lully, Jean-Baptiste]
Lully, Jean-Baptiste (29 Nov. 1632-22 Maart 1687). Deze Florentijnsche volksjongen
ging in 1646 naar Parijs, waar hij muziekpage was van Mlle de Montpensier. Later
werd hij een gunsteling van Lodewijk XIV. Als hof componist (sedert 1653) schreef
Lully balletten, waarin de Zonnekoning herhaaldelijk zelf mee danste. Lully's opera's
beteekenen voor de muziek, wat Racine en Corneille voor de letterkunde zijn. Dat
de verwaarloozing van Lully's beste werken een gemis is, heeft Leopold Stokowski
bewezen door de gramofoonopnamen van de Prélude voor ‘Alceste’ en den marsch
uit ‘Thésée (H.M.V. DB1587). Lully componeerde de melodie van het Engelsche
volkslied: ‘God save the King’.

[Lusinghiéro]
Lusinghiéro (zachte g), vleiend.

[Luther]
Luther, zie koraal.

M.
[Madrigaal]
Madrigaal, een a cappella* werk op een wereldlijken tekst. Het madrigaal bloeide
in de 16de eeuw, vooral in Italië en Engeland. Beroemde madrigaal-componisten
zijn Gesualdo da Venosa (Parl. B 37028), Thomas Morley en Thomas Weelkes (Col.
5716).

[Maestóso]
Maestóso, met majesteit; het woord is meestal verbonden met een tempovoorschrift.
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Magnificat, de lofzang van Maria
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(Lucas 1:46-55), die aldus begint ‘Magnificat anima mea Dominum’ (Mijn ziel maakt
groot den Heer). Van de talrijke composities op dezen tekst zijn die van Palestrina
en Bach verreweg het mooist.

[Mahler, Gustav]
Mahler, Gustav (7 Juli 1860 - 18 Mei 1911). Te Kalischt in Bohemen werd hij
geboren als tweede kind van Joodsche ouders, die kort daarop verhuisden naar Iglau
in Moravië. Deze garnizoensplaats gaf den jongen onvergetelijke muzikale indrukken:
de signalen van de kazerne, de marschen van de militaire kapel; vier jaar oud speelde
hij dit alles reeds na op zijn harmonica. Als gymnasiast (te Iglau en Praag) gaf hij
reeds staaltjes, door muziek volkomen zijn omgeving te vergeten. In 1875 werd hij
leerling van het Weensche conservatorium; tegelijkertijd kreeg hij privaatles, zoodat
hij in hetzelfde jaar eindexamen conservatorium en gymnasium deed. Daarna volgde
hij aan de Universiteit colleges in wijsbegeerte en geschiedenis en Bruckner's leergang
over harmonie en contrapunt. Met Bruckner ging hij zeer vriendschappelijk om; daar
gelaten, of hij per uur betaalde lessen bij hem nam (waarover de meeningen
verschillen) moet Mahler toch als een leerling van Bruckner beschouwd worden;
Guido Adler noemde Bruckner Mahler's ‘Adoptiv-Lehrvater’. Als dirigent van de
Weensche Philharmonie zette Mahler later de eerste opvoeringen van Bruckner's
vijfde en zesde symphonie door. Toen echter na Bruckner's dood Mahler gevraagd
werd om een bijdrage vooreen gedenkteeken, weigerde hij: ‘Wij willen Bruckner
liever uitvoeren. Waar menschen meedoen, die den levenden Bruckner miskend en
vervolgd heb-
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ben, daar is mijn plaats niet.’ In zijn studietijd heeft Mahler reeds veel gecomponeerd;
later vernietigde hij het meeste. Toen vooral heeft hij ook veel gelezen. Zijn
lievelings-schrijvers waren: Goethe, Schiller, Nietzsche, Hölderlin, Hoffmann, Jean
Paul en Dostojewski. De gewaagde uitspraak: ‘Dostojewski lezen is belangrijker dan
het contrapunt’ kon alleen een componist zich veroorloven, die op het conservatorium
na een jaar van dit vak vrijgesteld werd. Van de philosophen bestudeerde hij vooral:
Kant, Schopenhauer, Fechner, Lotze.
Mahler's eerste betrekking als dirigent was aan het zomertheater te Hall; de
bewonderaar van Wagner en Bruckner debuteerde in de operette. Een jaar later werd
hij opera-dirigent te Laibach: bij een opvoering van ‘Martha’ van Flotow moest de
kapelmeester de ‘letzte Rose’ fluiten. In 1883 kwam hij als opera-dirigent te Olmütz;
het eenige wat Mahler hier voor zijn afgoden Wagner en Mozart kon doen was, hun
werken zoo min mogelijk op te voeren, om ze niet te ontwijden. In Kassel, zijn
volgende standplaats, waren betere krachten; als tweede kapelmeester mocht hij
echter niet de ‘classieken’ dirigeeren. Het was in dezen tijd, dat hij zijn ‘Lieder eines
fahrenden Gesellen’ schreef en zijn eerste symphonie begon (1883). Nadat hij o.a.
geweigerd had een parodie op ‘Tannhäuser’ te dirigeeren zag hij naar een andere
betrekking om. Een zomermuziekfeest te Leipzig had zooveel succes, dat hij voor
het seizoen 1886-'87 daar een engagement kreeg. In de herfst van 1885 werd hij
echter reeds aangesteld te Praag; hier kon hij voor het eerst zijn artistieke idealen
verwezenlijken. In Leipzig werkte Mahler naast en vaak in plaats
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van Nikisch en dirigeerde hij ongeveer het geheele repertoire. Het jaar 1888 bracht
weer promotie: Mahler werd directeur van de Koninklijke Opera te Pest. In korten
tijd reinigde hij dezen artistieken en financieelen Augiasstal. Voor zijn komst werd
er soms in vier verschillende talen op een avond gezongen (Hongaarsch, Duitsch,
Italiaansch, Fransch) om de privé belangen van de medewerkenden. Mahler eischte,
dat allen in het Hongaarsch zongen, hoewel hij zelf deze taal niet kende. Voorts
leidde hij niet alleen de muziek, hij nam ook deel aan de regie. Ondanks de artistieke
en financieele successen beklaagden de medewerkenden zich over Mahler's tyrannie.
Een nieuwe intendant veranderde het theaterstatuut en daardoor verloor Mahler alle
‘autoritaire rechten’. Het persbericht, dat hij ont slag had genomen, bezorgde hem
een telegraphische aanstelling als eerste kapelmeester te Hamburg (1891). Hoewel
niet directeur was hij hier onbeperkt heer en meester. Bij een opvoering van ‘Die
Walküre’ tikte hij na eenige maten zelfs af, omdat er nog menschen binnen kwamen.
In Hamburg werd Mahler bevriend met Hans von Bülow (zie tweede symphonie).
In de zomermaanden van 1893/96 componeerde Mahler in een stil huisje aan de
Attersee. Meer en meer werden zijn werken uitgevoerd. o.a. door Strauss en Nikisch.
In 1895 ging Mahler over tot de Katholieke Kerk. Twee jaar later kwam hij aan de
Hofopera te Weenen,eerst als dirigent, na een half jaar als directeur; Brahms had
hem kort voor zijn dood warm aanbevolen. Ook hier brak Mahler met alle sleur en
verwezenlijkte hij de idealen, die hij reeds te Pest huldigde. Enkele gezegden uit dien
tijd typeeren hem als herschepper: ‘In elke opvoering moet het werk
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opnieuw geboren worden’ en ‘Menschelijk doe ik elke concessie, artistiek geen
enkele; wie angstig is te verliezen, heeft reeds verloren’. Door het publiek verwende
zangers en zangeressen, die alleen op eigen succes bedacht waren, ontsloeg hij en
voor hen in de plaats engageerde hij jonge talenten, die er voldoening in hadden, aan
een schoon geheel mede te werken. Van 1898-1901 dirigeerde hij ook de Weensche
Philharmonie. Deze, een coöperatie van de orkestleden der Hofopera, moest van
Mahler's idealen niets hebben, zoodat zij, liever lui dan moe, hem na enkele jaren
afdankte. In 1901 trouwde Mahler met Alma Maria Schindler, de dochter van een
Weenschen schilder. Het oudste van hun kinderen stierf in 1907, zes jaar na het
ontstaan van de Kindertotenlieder*. Het verdriet hierover heeft Mahler nooit
overwonnen; in dezen tijd bespeurde hij de eerste symptomen van zijn hartkwaal.
Hij voelde de kracht afnemen ‘van het operabedrijf een dagelijksch feest te maken’.
In 1907 nam hij ontslag; aan zijn medewerkers schreef hij als afscheid: ‘Aan de
geëerde leden van de hofopera! Het uur is gekomen, dat aan ons gemeenschappelijk
werken een grens stelt. Ik scheid van de omgeving, waar ik met liefde werkte en zeg
U hierbij vaarwel. In plaats van een afgesloten geheel, zooals ik mij droomde, laat
ik iets onvoltooids achter, gelijk het de bestemming van den mensch is. Het staat
niet aan mij een oordeel te geven over wat mijn arbeid beteekend heeft voor hen,
aan wien hij gewijd was. Toch mag ik op dit oogenblik van mijzelf zeggen: ik heb
het oprecht gemeend en mijn doel hoog gesteld. Niet steeds konden mijn pogingen
met succes bekroond worden. Niemand is zoo overgele-
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verd aan den weerstand van de materie en aan de grillen van het object als de
herscheppende kunstenaar. Doch steeds heb ik mij er geheel aan gegeven, mijn
persoon aan de zaak en mijn neigingen aan den plicht onderworpen. Ik heb mij niet
ontzien en mocht daarom ook van de anderen inspanning van alle krachten eischen.
In het gewoel van den strijd, in de hitte van het oogenblik bleven wonden en
vergissingen U en mij niet bespaard. Maar was een werk geslaagd, een taak volbracht,
dan vergaten wij alle zorg en moeite en voelden wij ons allen rijkelijk beloond ook
zonder de uiterlijke teekenen van succes. Wij allen zijn vooruit gegaan en met ons
het instituut, dat onze inspanning gold. Mijn hartelijken dank aan hen, die mij in mijn
moeilijke, vaak niet dankbare taak terzijde stonden, die mij hielpen en met mij streden.
Ontvang mijn oprechte wenschen voor Uw verderen levensweg en voor den bloei
van de hofopera, wier lot ik ook in het vervolg met de grootste belangstelling zal
volgen.’ Bij het ontruimen van zijn werkkamer in de opera waarschuwde zijn bediende
hem, dat hij zijn talrijke ridderorden vergat mee te nemen, waarop Mahler zei: ‘Voor
mijn opvolger.’
Van 1907-1910 dirigeerde hij elken winter in Amerika, tijdens yoor - en najaar in
Europa. Hij hoopte in korten tijd zooveel te verdienen, dat hij daarna onbezorgd kon
componeeren, waartoe hij in deze jaren alleen 's zomers tijd had. In deze periode
voltooide hij ‘Das Lied von der Erde’ en werkte hij aan zijn negende en tiende
symphonie. In den zomer van 1910 arbeidde Mahler zoo hard, dat hij het drukke
seizoen ziek begon. Toch leidde hij in September de uitvoering van zijn achtste
sympho-
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nie te München. Een maand later vertrok hij naar Amerika, waar hij nog 47 van de
gecontracteerde 65 concerten dirigeerde. Toen kon hij niet meer; men vervoerde hem
naar Parijs voor een behandeling door een specialist; daar zijn toestand hopeloos
bleek, bracht men hem naar Weenen. Een longontsteking gaf hem den genadeslag.
Op zijn uitdrukkelijk verzoek werd hij zonder toespraken en zonder muziek begraven.
Lieder eines fahrenden Gesellen (1883). Nog steeds leest men in de verschillende
boeken over Mahler, dat hij in 1888 de verzameling van oude Duitsche volksliederen
‘Des Knaben Wunderhorn’ leerde kennen, doch reeds vijf jaar daarvoor zelf in dien
trant de teksten van de ‘Fahrenden Gesellen’ dichtte. Het eerste vers van dezen
liedercyclus is echter wel degelijk uit den Wunderhorn; wel heeft Mahler er enkele
regels tusschen gevoegd. De andere teksten schreef hij zelf in dien trant. Hier laat
zich de ‘Boheemsche muzikant’ hooren, lichtelijk sentimenteel wanneer hij het over
zijn liefje heeft, maar zuiver in zijn natuurvereering. I ‘Wenn mein Schatz Hochzeit
macht, Hab ich (m)einen traurigen Tag’; de door Mahlertoegevoegde m isnietdeeenige
verandering, die hij aanbracht. De wijziging van den laatsten zin maakt het gedicht
iets duidelijker; van het slot van ‘Des Abends, wenn ich schlafen geh, So denk ich
an das Lieben.’ maakte Mahler ‘an mein Leide’; daardoor werd het begrijpelijker,
dat het meisje met een ander trouwde. Ook den troost van de natuur heeft Mahler
onderstreept, door het zingende vogeltje te introduceeren, en het ‘Ach, wie ist die
Welt so schön’. Verloor het gedicht daardoor aan bekoorlijke vaagheid, zoo
compenseerde Mahler dit met de
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snelle maat- en tempowisselingen van zijn landelijke muziek. II ‘Gieng heut' Morgen
über's Feld, Thau noch auf den Gräsern hieng.’ De sfeer van dit kostelijke lied kan
men met Mahler's eigen woorden weergeven, want waar hij in de eerste symphonie
op deze melodie terug kwam, schreef hij: ‘Wie ein Naturlaut’. De blijdschap van een
vroegen morgenstond, de glinstering van pril zonlicht en het gekwinkeleer van den
vroolijken vink, waarover het gedicht rept, worden eerst onvergetelijk door de
meesterlijk simpele muziek. III ‘Ich hab ein glühend Messer, ein Messer in meiner
Brust.’ Het is de klacht van een verlaten minnaar, die de blauwe oogen en het blonde
haar van zijn liefje niet kan vergeten dan door den dood. De ietwat pathetische muziek
valt even uit den volkstoon van het geheel. IV ‘Die zwei blauen Augen von meinem
Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt’. De ‘fahrende Geselle’gaat
overde donkere heide naar den vreemde, en: ‘Auf der Strasze steht ein Lindenbaum,
da hab' ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!’ In de stilte van den nacht vervloeien
lief en leed. De eenvoudige, wegstervende marsch geeft op juveniele wijze hetzelfde,
als het cosmisch slot van ‘Das Lied von der Erde’. Kindertotenlieder (1901-'02).
Mahler vond de sublieme teksten van zijn ‘Kindertotenlieder’ in den gelijknamigen
bundel verzen, waarin Friedrich Rückert zijn leed had uitgezegd, dat hij binnen enkele
maanden twee kinderen door rood vonk verloor. Met een bij een musicus zeldzaam
gevoel voor woordkunst heeft Mahler uit deze mengeling van edele en middelmatige
verzen een vijftal van volkomen gaafheid gekozen. Door de rangschikking ervan
deed hij hun schoonheid op zijn best uitkomen,
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gelijk een meester juwelier zijn edelsteenen zet. Het is zielkundig van groot belang,
dat Mahler dezen cyclus van rouw en herdenking schreef, vóór de werkelijkheid hem
ruw aangetast had in een van zijn diepste gevoelens: de liefde voor zijn twee dochters.
Heeft een onderbewust voorgevoel, dat ook hij deze smart zou ervaren tijdens het
componeeren in hem geleefd? I ‘Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n.’ Het eerste lied
geeft in kort bestek heel een natuurphilosophie. De nacht bracht het verlies van een
kind en toch gaat de zon stralend op, alsof geen ongeluk geschiedde. Deze
tegenstelling, aanvankelijk wondend, wordt echter tot troost: een lampje doofde,
doch het licht der wereld straalt over allen. De schrijnende klanken der
hobo-melodieën worden meermalen onderbroken door tonen van het klokkenspel,
symbolen dat het leven zijn stonden van smart slaat. Een kort instrumentaal
tusschenspel geeft de crisis-uren van het leed weer. De heilroep tot het licht der
wereld klinkt zwak als van een amper herstelde. Nog blijft de slotklank de hooge
gongslag van den tragischen tijd. II ‘Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen’;
hier hoort men den doffen val van de aardklonten, die het kleine graf zullen sluiten.
De geslagen vader ontvlucht de onduldbare werkelijkheid door het verleden op te
roepen. Hoe glansden die jonge kinderoogen nog voor kort. Doch de nevelen van
den tijd verhulden toen het leed van nu. Waren die oogen echter niet als sterren en
wilde hun stralen niet zeggen: later, als wij gedoofd zijn, zullen u de nachtelijke
hemellichten tot een herinnering aan ons worden? III ‘Wenn dein Mütterlein’. Weer
een terugdenken. Wanneer de moeder binnentreedt in het werkvertrek van den
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man is haar eerste blik nog steeds naar het plekje, waar eertijds het kind speelde.
Was het dochtertje haar nóg nader dan de man? Heel de warme moederlijkheid leeft
in het weemoedig wiegelied, dat de Engelsche hoorn zingt, als druppende tranen
zijgen de doffe tonen der getokkelde violoncellen. IV Het leed is zoo groot, dat de
ziel troost zoekt in waangedachten: ‘Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! Bald
werden sie wieder nach Hause gelangen!’ Doch deze hallucinatie wordt tot
metaphysische werkelijkheid: ‘Zij gingen ons slechts voor naar het Vaderhuis, waar
ook wij eenmaal zullen zijn’. Als een gedempte engelenmarsch heffen de violen
dezen troostzang aan, die zich hooger en hooger in verre verschieten verliest. V ‘In
diesem Wetter’. Voor de laatste maal laait het vuur van de smart hoog op. Wanneer
de rouwstoet zijn droeven tocht grafwaarts gaat, barst de natuur in wind- en
regenvlagen los. ‘Bij zulk weer de kinderen uit te laten gaan?’ Men heeft ze
weggedragen en de dichter was machteloos. In het orkest woeden de instrumenten
met lange trillerketens en gierende fluit geluiden. Doch dan komt de groote stilte van
het overwonnen leed na een meesterlijken omslag van hevigheid tot berusting. Het
besef breekt door, dat de kinderen niet meer in den ban zijn van de natuur en haar
verschrikkingen, maar in het Vaderhuis toeven, verzorgd door Gods hand. Week
zingt de hoorn deze troostgedachte van de zangstem na, omspeeld door luwe klanken
van de celesta. Hier is de stilte van een alpentop tot geluid geworden (Pol. 66693/5).
Das Lied von der Erde (1908). Een symphonie voor tenor en alt (of bariton) en
orkest, naar Hans Bethge's ‘Die Chinesische Flöte’, aldus het
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titelblad. Een symphonische liedercyclus dus, als de ‘Kindertotenlieder’ en de ‘Lieder
eines fahrenden Gesellen’. Mahler maakte merkwaardige veranderingen in de
vertalingen van de Chineesche gedichten. Hiervan een voorbeeld: de laatste regels
van ‘Der Abschied’ zijn bij Bethge: ‘Die Erde ist die gleiche überall, Und ewig ewig
sind die weiszen Wolken’, wat Mahler wijzigde in: ‘Die Liebe Erde allüberall, blüht
auf im Lenz und grünt aufs neu! allüberall und ewig, ewig blauen licht die Fernen,
ewig, ewig.’ Mahler heeft het vermeden, een exotisch coloriet te imiteeren: hij
volbracht het wonder een ongekend geluid te scheppen, van Europeeschen bloede
en toch een echo van den oerklank.
I ‘Das Trinklied vom Jammer der Erde’. Reeds noodt de wijn in de gouden bokaal;
doch vóór den eersten dronk een lied, het lied van het leed. Als het leed nadert, liggen
de tuinen der ziel dor, dan sterven vreugde en gezang; want: donker is het leven,
donker de dood. De vergetelheid van den wijn, genoten bij den klank van de luit, is
meer waard dan alle rijkdom. Eeuwig bloeit de aarde in elke lente, de mensch echter
kan zich slechts kort vermaken met het gebeuzel van deze wereld. Zelfs door den
geurenden maannacht gilt een gruw'bre aap. Neemt nu den wijn, genooten! Ledigt
den beker tot op den bodem: donker is het leven, is de dood. Dionysisch blazen de
hoorns hun noodsignalen, amper hoorbaar boven de woeste deining van het orkest.
Daartegenover de sombere berusting van het refrein ‘Donker is het leven’, een
gedragen, dalende kleine drieklank, die door enkele toegevoegde noten het symbool
is van deze levensvisie. II ‘Der Einsame im Herbst.’ Nevels
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golven blauwend over het meer; op het gras ligt rijp, alsof een kunstenaar stof van
Jade strooide. De zoete geur der bloemen vervloog. Spoedig zullen de verwelkte
lotosblâren over het water trekken. Mijn hart is moede. Mijn kleine lamp doofde;
het herinnert mij aan den slaap. O, vertrouwde rustplaats, schenk mij verkwikkenden
vrede. De lange herfst van mijn eenzaam hart laat mij weenen. O, zon der liefde, zult
gij nooit meer schijnen en mijn tranen drogen? Traag klaagt een eenzame hobo boven
het gesluip van de gedempte violen,leege, getokkelde kwinten rinkelen moede, even
slechts wordt de troosteloosheid over de verre zon der liefde overwonnen. III ‘Von
der Jugend.’ In den kleinen vijver een paviljoen van groen en wit porselein. De Jade
brug erheen kromt zich als de rug van een tijger. In het huisje vrienden, drinkend,
babbelend; sommigen schrijven verzen. In het stille watervlak is alles wonderlijk
weerspiegeld. De helle klanken van piccolo, gestopte trompet, triangel en bekkens
vieren hier een intiem feest, dat even inniger wordt door de lyriek der violen, wanneer
wij het samenzijn van de vrienden bespieden. IV ‘Von der Schönheit.’ Jonge meisjes
plukken lotosbloemen aan den oever. In het struweel schikken zij, elkander foppend,
hun ruikers. Het blanke water weerspiegelt hun slanke gestalten, een zephier streelt
hun wijde mouwen, stuwt hun geuren door de lucht. Doch zie, langs gindschen oever
dartelen forsche knapen op snuivende paarden, die bloem en gras vertrappen. De
mooiste der maagden tuurt lang en verlangend naar hen. Haar trotsch gedrag is slechts
geveins; in haar warmen blik trilt de siddering van haar hart na. Fluiten
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en violen trilleren en koozen rondom de speelsche meisjes, een fantastische marsch
met mandoline en tamboerijn begeleidt het gestoei van de knapen. V ‘Der Trunkene
im Frühling.’ Indien het leven slechts een droom is, waarom dan zorg en kwelling?
Ik drink den ganschen, lieven dag, tot ik verzadigd ben. Dan strompel ik naar mijn
sponde en slaap. Wat hoor ik bij mijn ontwaken? Een vogel verkondigt de lente! Ik
vul mijn beker opnieuw, en drink en zing, tot de maan aan het zwarte firmament
glanst. Zingensmoede geniet ik weer den slaap. Wat raakt mij de lente, zoolang er
wijn is? Vermetele houtblazers en norsche sforzati van hoorn en trompet wisselen
af met het stil verrukte lentelied der violen. VI ‘Der Abschied.’ De zon scheidt achter
de bergen, de koele avond daalt in de valleien. Als een zilveren bark glijdt de maan
langs de blauwe hemelzee. Een zachte wind waart door de donkere sparren, de beek
zingt welluidend, de bloemen verbleeken in de schemering. De aarde ademt rustig.
Moede menschen gaan huiswaarts om in den slaap een vergeten geluk te herwinnen,
een verloren jeugd. De vogels hokken in de twijgen. Ik wacht hier het vaarwel van
een vriend. Hoe verlang ik aan zijn zijde de schoonheid van dezen avond te genieten.
Waar blijft ge? Laat mij niet lang alleen; ik wandel met mijn luit over het zachte
gras. O schoonheid! Eeuwige liefde! Levensdronken wereld!...... Hij steeg van zijn
ros, en reikte mij den afscheidsdronk. Ik vroeg, waarheen, waarom de reis? Zijn doffe
stem sprak: O, vriend, op deze aarde was het geluk mij niet gezind. Zwervend door
de bergen zal ik rust zoeken voor mijn eenzaam hart. Stil trek ik naar mijn land en
wacht mijn uur. De lieve aarde bloeit
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alom en wordt groen in de lente. Alom en eeuwig lichten blauw de verten, eeuwig,
eeuwig. In het begin roept de leegte tusschen den lagen klank van de tamtam en de
schuw fladderende melodie van de hobo de eenzaamheid van den wachtende op. De
teer smachtende celli begeleiden de glijdende maan. Monotone triolen van klarinetten
en harp duiden vaag het beekje aan. Het verlangen naar den uitblijvenden vriend
vindt een innigen, welsprekenden tolk in het Jonathan's lied der violen. Een lang
tusschenspel, met stootende tertsengangen van de hoorns, is de inleiding tot het
afscheid van vriend en wereld. Bij ‘Ich geh', ich wandre in die Berge’ scheppen
enkele chromatische noten een wereld van troosteloosheid. Stil en snel, als een
zonsondergang, verschuiven de stemmingen tot in de hymne op de lieve aarde het
Jonathan's lied cosmische beteekenis krijgt en in de nadruppelende klanken van
harpen en celesta vervluchtigt (Col. ROX 165/71).
Symphonieën. Mahler's negen symphonieën (een tiende bleef schets) houden zich
bezig met al wat in den mensch leeft en gist. Over de eerste vier wordt hier uitvoerig
geschreven; voor de overige volstaan wij met een korte karakteristiek. De opstandige
vijfde, waarvan het edele Adagietto (Col. L 1798) het hoogtepunt is, de onmachtig
titanische zesde en de zevende, een hymne aan de eenzaamheid, vormen een tweede
trilogie, die van de eerste gescheiden is door het blijde intermezzo, dat de vierde in
het geheel beteekent. De achtste symphonie, voor dubbel gemengd koor,
jongensstemmen, acht solisten en de zwaarste orkestbezettingdiemen zich kan
denken,gebruikt bijna doorloopend de menschelijke stem. Het eerste deel heeft den
tekst
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van de oude hymne ‘Veni creator Spiritus’, het tweede is op het slot van Goethe's
Faust, te beginnen met ‘Waldung, sie schwankt heran’. De negende symphonie werd
door Richard Specht getypeerd als ‘ein groszes Kindertotenlied’; dit slaat echter
meer op de sfeer, dan op stijl en gaafheid. De symphonicus Mahler is een tragische
figuur; wat hij bij zijn afscheid als directeur van de Weensche hofopera over zijn
werk als herschepper klaagde (zie levensloop) geldt ook voor hem als componist.
Eerste Symphonie (1888). Mahler heeft voor de uitvoering van dit werk te Hamburg
(1892) deze programmatische toelichting geschreven. I. Uit de dagen der jeugd,
jeugdvrees en doornen. 1. Niets dan lente. De inleiding schildert het ontwaken der
natuur in den vroegen morgen. 2. Bloemenhoofdstuk (Andante). 3. Met volle zeilen
(Scherzo). II Commedia umana (Menschelijk blijspel) 4. Gestrand. Een doodenmarsch
in den trant van Callot (N.B. Een 17e eeuwsche Fransche kunstenaar, beroemd om
zijn kopergravures over de verschrikkingen van den oorlog). Ter verklaring diene,
zoo noodig, het volgende: de uiterlijke aanleiding tot dit muziekstuk vond de auteur
in het in Zuid-Duitschland bij alle kinderen welbekende parodistische prentje ‘De
begrafenis van den Jager’ uit een oud sprookjesboek: de dieren van het bosch
begeleiden de kist van den gestorven houtvester naar diens graf; hazen dragen het
kleine vaandel, voorop gaat een kapel Boheemsche muzikanten, begeleid door
musiceerende katten, padden, kraaien, enz., terwijl herten, reeën, vossen en andere
viervoetige en gevederde dieren uit het bosch den stoet in potsierlijke houdingen
begeleiden. Hier is dit stuk gedacht als de uit-
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drukking van een nu eens ironisch vroolijke, dan weer benauwend broeiende
stemming; dadelijk volgt: 5. Dall' inferno al paradiso (Uit de hel in het paradijs),
Allegro furioso, als de plotselinge uiting van een in het diepst gewond hart.’ Mahler
heeft later het ‘Bloemenhoofdstuk’ geschrapt en vond het na eenigen tijd beter dit
programma niet meer te publiceeren. Hij noemde toen het werk ‘Titan’, een toespeling
op Jean Paul's roman, doch ook deze aanwijzing verwierp hij weer.
I. Een langzame inleiding, waarin de stilte van een vroegen morgen prachtig is
gesuggereerd door de flageoletten der strijkers; de houtblazers laten natuurgeluiden
hooren, de trompetten schimmen van fanfaren. Dan dragen ‘sehrgemächlich’ celli
en fagot de melodie voor van het tweede der ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’*; de
tekst kan als programma voor het eerste deel dienen. II Een plompe, Oostenrijksche
volksdans, een stoere Ländler met een wat zoetelijk mid dendeel. III Eerst een canon
op de melodie van het kinderliedje ‘Bruder Jakob’, dan een volksmuziekje, ‘Mit
Parodie’, waarin groote trom en bekkens de sentimenteele wijsjes van trompet en
houtblazers in het ootje nemen. Nu wordt de sfeer ernstiger en inniger door een citaat
uit het vierde lied van de ‘Fahrenden Gesellen’: ‘Auf der Strasze steht ein
Lindenbaum’. Een vrije herhaling van den canon op ‘Bruder Jacob’ rondt het geheel
af. IV ‘Van de hel naar het paradijs’. In een stormachtige inleiding groeit de
hoofdgedachte, waarna zij energiek losbreekt in houtblazers en koper en opgedreven
wordt tot een ‘Mit groszer Wildheit’. In tegenstelling hiermee een rustige, zangerige
melodie van de violen. Bovendien treden motieven
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uit het eerste deel op, die soms een koraalachtig karakter aannemen. Wie door het
motto verwacht, dat het laatste woord is aan de rustige melodie, vergist zich: met
massieve fanfaren van het koper wordt het infernale overwonnen.
Tweede symphonie (1894). In dit werk groepeeren de vraagstukken zich om Dood
en Opstanding. I Aanvankelijk overheerscht het mysterie van het sterven, echter niet
eenzijdig: de gigantische treurmarsch, waaruit het eerste deel hoofdzakelijk bestaat,
wordt telkens onderbroken door milde passages, herinneringen aan luttele stonden
van geluk, door koraalmelodieën, die er op wijzen, dat dit somber bestaan verlicht
kan worden door den glans van het geloof. Het tweede en derde deel passen kwalijk
in het geheel. II Het ‘Andante con moto’ is een Ländler*. III Het ongewoon langzame
Scherzo heeft een grimmige humor; hier wordt de melodie van Mahler's ironische
lied ‘Des Antonius von Padua Fischpredigt’ verwerkt, op haar beurt een ontleening
aan het derde deel van Bruckner's vierde symphonie. IV ‘Urlicht’. Dit deel heeft
weer de metaphysische sfeer van het eerste. Een altzangeres zingt een gedicht uit
‘Des Knaben Wunderhorn’: ‘O Röschen roth! Der Mensch liegt in gröszter Noth!
Der Mensch liegt in gröszter Pein! Je lieber möcht' ich im Himmel sein!’. De roode
roos, in de Middeleeuwen reeds het symbool voor Maria en haar voorspraak, doet
den worstelenden hunkeren naar de hemelsche zaligheid. Nog moet de nauw
gewonnen zekerheid getoetst. Want na: ‘Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, wird leuchten mir bis in das ewig selig
Leben!’ breekt de hel
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opnieuw los. V Het daemonisch Scherzo is slechts van korten duur; na een onbedoeld
citaat uit Wagner's ‘Siegfried-Idyll’ blazende hoorns het signaalvan ‘Der Ruferin
der Wüste’. Mahler heeft over deze passage, ‘Der grosze Appell’, zelf commentaar
gegeven: ‘De graven springen open en alle schepselen worstelen zich krijschend en
tanden klapperend los uit de aarde. Nu komen zij aangemarcheerd in een geweldigen
stoet: bedelaars en rijken, volken koningen, de ecclesia militans, de pausen. Bij allen
dezelfde angst, want voor God is niemand rechtvaardig. Daartusschen door steeds
weer, als uit een andere wereld, het groote appèl. Ten slotte, nadat allen in de grootste
verwarring door elkan der geschreeuwd hebben, klinkt de langgerekte stem van den
vogel des doods uit het laatste graf, die eindelijk ook sterft.’ Dan zet mysterieus het
a cappella koor in: ‘Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, mein Staub, nach kurzer
Ruh!’ Het zijn de regels van Klopstock, die Mahler hoorde in den rouwdienst voor
Hans von Bülow. Alleen de aanhef van de ode was echter geschikt; met groot, mystiek
dichterschap heeft de componist zelf de verzen voortgesponnen: ‘O glaube mein
Herz: Es geht dir hichts verloren! Dein ist was du gesehnt! Dein, was du geliebt, was
du gestritten! O glaube: Du wardst nicht umsonst geboren! Hast nicht umsonst gelebt,
gelitten!’ De religieuse extase vond haar hoogtepunt in: ‘Sterben werd' ich um zu
leben!’ Helaas schaadt de pralende muziek, ook door haar onoorspronkelijkheid
(‘Siegfried-Idyll’),de dichterlijke gedachten. (H.M.V. DB 2751/61),
Derde Symphonie (1895). Aanvankelijk wilde Mahler haar ‘Meine fröhliche
Wissenschaft’ noemen,
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daarna ‘Ein Sommermorgentraum’, met als ondertitels: I ‘Pan erwacht; der Sommer
marchiert ein’. II ‘Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen.’ III ‘Was mir die
Tiere im Walde erzählen’. IV ‘Was mir der Mensch erzählt’. V ‘Was mir die Engel
erzählen’. VI ‘Was mir die Liebe erzählt’. Een zevende deel, ‘Was mir das Kind
erzählt’, is de finale van de vierde symphonie geworden. Weer dus de natuur, als in
de eerste symphonie; nu echter tracht Mahler haar cosmische beteekenis weer te
geven. Een synthese is hem echter niet gelukt: de derde symphonie is de heterogeenste
die hij schreef. I Richard Strauss heeft dit deel, dat bijna de helft van den speeltijd
van het geheele werk vraagt, vergeleken met onafzienbare arbeidersbataillons, die
naar een Meifeest in het Weensche Prater trekken. Acht hoorns blazen dadelijk de
hoofdgedachte, die gedeeltelijk ontleend is aan het studentenliedje ‘Ich hab mich
ergeben’. Plotseling slaat deze overmoed om: sidderende accoorden van de bazuinen
en een angstschreeuw van de trompetten(d, f, a, cis,d)geven een sfeer van wanhoop.
Als tweede thema een intieme marschmelodie van de hobo. De doorwerking begint
als een treurmarsch, waarbij een solo-bazuin recitatiefachtig doorspint op enkele
noten van het eerste thema. Het gigantisch bouwsel is een wonderlijk mengsel van
verhevenheid en banaliteit. II Tempo di Menuetto. De hobo intoneert gratieus dit
‘bloemstuk’. Zoo vredig blijft de stemming niet: ‘Het is of een storm over de weide
vaart en de bloemen schudt, die op hun stengels zuchten en steunen, alsof zij om
verlossing smeeken. Het is het onbekommerdste, wat ik ooit geschreven heb.’ III Dit
Scherzando verhaalt
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over de dieren; Mahler verwerkte er zijn lied ‘Kuckuck hat sich zu Tode gefallen’
in. In het Trio het signaal van een posthoorn, gevolgd door een amoureuze
ontboezeming. De opgeschrikte vogels doen mee in het concert, waaraan militaire
signalen een einde maken. IV Nietzsche is hier de heraut, van wat de Mensch aan
Mahler te zeggen had: een altsolo zingt het Mitternachtslied uit ‘Also sprach
Zarathustra’: ‘O Mensch! Gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief!
Aus tiefem Traum bin ich erwacht! Die Welt ist tief! und tiefer als der Tag gedacht!
Tief ist ihr Weh! Lust tiefer noch als Herzeleid! Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust
will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.’ Zonder onderbreken volgt dan het gezang
der engelen: V Na het Bimm-Barnm der jongens zingen vrouwen het ‘Armer Kinder
Bettlerlied’ uit ‘Des Knaben Wunderhorn’. Het vertelt van Petrus, die de tien geboden
overtrad, om zijn berouw vergiffenis ontving, door zijn gebed de hemelsche vreugde
deelachtig werd. ‘Die himmlische Freud' ist eine selige Stadt, Die himmlische Freud',
die kein Ende mehr hat! Die himmlische Freude war Petro bereit,Durch Jesum und
Allen zur Seligkeit.’ Voor ons is dit deel het onbekommerdste, wat Mahler schreef.
VI De belijdenis van de liefde is een Adagio, dat thematisch verband heeft met het
eerste deel.
Vierde symphonie (1900). Hier vond Mahler den lieven weg terug naar het
kinderland, waarnaar Brahms, in zijn lied op het gedicht van Klaus Groth, vergeefs
smachtte. Ook uiterlijk heeft de vierde iets aparts; de orkestbezetting is, afgezien van
het slagwerk, kleiner dan in de andere symphonieën, de stijl doorzichtigeren
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beknopter, de beperking meestelijker.
I. Reeds de eerste maten roepen, door het eigenaardig en ongewoon gebruik van
schellen* visioenen op, als van Guido Gezelle's ‘engel,rinkelend met een beltrom’.
Constant van Wessem zegt het in zijn Mahlerboekje zoo mooi: ‘Wij ondergaan de
opgewekte vroomheid, waarmede de oude mystici zich met de natuur, haar lucht en
haar bloemen verwant gevoelden en aan al het natuurleven een eigen taal toedachten.
Voor deze reinen wordt de dood ook een ander begrip. Voor hun naïeve ziening is
hij de groote leidsman, die ons door een heerlijke weide voert.’ In de thema's bereikte
Mahler de simpelheid van een Mozart, met behoud van zijn persoonlijken stijl. II.
Het Scherzo gaat uit van een ‘Ländler’. Het is een doodendans, waarbij de viool
vóórspeelt; zij is een toon hooger dan gewoonlijk gestemd, klinkt daardoor schril en
onwerkelijk. Als in een droom leven wij tijdens deze muziek achter de werkelijkheid.
III Het Adagio geeft rust, reeds door den variatie-vorm, dien Bach ook voor zijn
Goldberg-variaties* gebruikte. Mahler deed echter iets nieuws: hij varieerde de twee
thema's beurt om beurt, het eene geïntroduceerd door de celli, het tweede door de
hobo. Men hoort hier reeds iets van de ‘Kindertotenlieder’ uit het jaar daarna. IV
Als finale een symphonisch lied voor sopraan op een gedicht uit ‘Des Knaben
Wunderhorn’. De eerste strophe knoopt aan bij het voorspel, dat de klarinet melodisch
leidt, de drie andere strophen berusten op het schellen-thema uit het eerste deel. Alle
strophen worden afgesloten door een refrein, dat een bewust citaat is uit de derde
symphonie (‘Ich hab übertreten die zehn
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Gebot'’). Het oude Beiersche volkslied ‘Wir genieszen die himmlischen Freuden’
geeft een kinderlijke voorstelling van de hemelsche zaligheid, waarin eten, drinken
en musiceeren de voornaamste gebeurtenissen zijn, alles naar het jeugd-ideaal van
onbeperktheid. De hemelingen dansen en Sint Peter kijkt toe. Johannes laat het
lammetje uit, waarop Herodes past, terwijl Sint Lucas een os slacht en de engeltjes
brood bakken. In den hemel is overvloed van mondkost, kruiden, vruchten en
wildbraad; Sint Peter trekt er op uit, met net en lokaas de visschen te verschalken,
Sipt Martha slooft als kookster. Geen aardsche muziek kan vergeleken worden met
die van Caecilia en haar treffelijke muzikanten. De hemelsche tafelmuziek sterft uit;
voor een oogenblik hebben wij den kinderlijken droom beleefd.

[Malaguena]
Malaguena, een rustige Spaansche dans in driedeelige maat, vaak met het rhythme:
een achtste, twee zestienden, vier achtsten.

[Mandoline]
Mandoline, een snaarinstrument, dat van de luit afstamt, doch kleiner is en met een
plectrum getokkeld wordt. Het roept een serenade-stemming op, als in de aria ‘Deh!
vieni alla finestra’ uit Mozart's ‘Don Giovanni’ en in de ‘Nachtmusik’ uit Mahler's
zevende symphonie. Hoe dit instrument, dat aan zooveel alledaagsche stemmingen
herinnert, in het slot van Mahler's VIIIe (no. 148 en 187 van de partituur) met Goethe's
hooggestemde verzen gerijmd kan worden is ons een raadsel.

[Manuaal]
Manuaal, een reeks toetsen van orgel of clavecymbel, die met de vingers bespeeld
worden. Het clavecymbel heeft een of twee manualen, het orgel een tot vijf.

[Marcáto]
Marcáto, gemarkeerd.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

460

[Marche funèbre, Marcia funebre]
Marche funèbre, Marcia funebre, treurmarsch* (Fr. en I.).

[Marimba]
Marimba, een xylophoon*, waarbij onder elke staaf een kalebas voor het resonneeren
hangt. Het instrument stamt van de Afrikaansche negers.

[Marsch]
Marsch, muziek die ten doel heeft de beweging van een groep menschen te regelen;
men denkt wel in de eerste plaats aan den militairen marsch. Het vormschema is:
A-B-A; B wordt Trio* of alternatief* genoemd.

[Mascagni, Pietro]
Mascagni, Pietro (geb. 7 Dec. 1863). Zijn vader, een bakker, wilde dat hij advocaat
werd, zoodat hij in stilte muziekles nam in Livorno, zijn geboorteplaats. Toen de
oude Mascagni dit ontdekte, leek het aanvankelijk uit met de muzikale loopbaan van
den jongen. Een oom adopteerde hem echter en liet hem zijn roeping volgen. Met
zijn eerste composities had hij veel succes, zoodat bij den dood van den oom de vader
hem verlof gaf zijn studie voort te zetten. Het academisch werken aan het
conservatorium te Milaan verdroot hem; jarenlang zwierf hij als musicus door Italië.
Daarna trouwde hij en vestigde zich in Cerignola, waar hij directeur werd van de
stedelijke muziekschool. In 1889 werd hij plotseling wereldberoemd, toen hij met
zijn opera ‘Cavalleria rusticana’ den eersten prijs won van een wedstrijd,
uitgeschreven door den uitgever Sonzogno. Van zijn vele volgende opera's heeft
alleen ‘Iris’, op een Japansch gegeven, nog succes gehad (1898). 1895-1903 was hij
directeur van het muzieklyceum te Pesaro, daarna werd hij hoofd van de Nationale
muziekschool te Rome.
Cavalleria rusticana. Midden in de ouverture zingt de jonge boer Turiddu een
loflied op Lola, de vrouw
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van den vrachtrijder Alfio; deze Preludio geeft reeds de meeste melodieën uit het
werk. Over het kerkplein van een Siciliaansch stadje loopen op Paaschmorgen boeren
en boerinnen. De jonge Santuzza vraagt Lucia, de moeder van haar verloofde Turiddu,
naar haar zoon. Lucia meent, dat hij op reis is, maar Santuzza heeft hem dien nacht
nog gezien en daar zij vermoedt dat de jonge boer weer in de netten is verstrikt van
Lola, met wie hij vroeger een verhouding had, voelt zij zich te ellendig om naar de
kerk te gaan. Juist komt Alfio terug van een tocht en vroolijk schalt zijn lied, waaruit
blijkt dat zijn vrouw Lola hem thuis verwacht om het Paaschfeest te vieren. Eerst
echter wil Alfio een glas wijn drinken bij moeder Lucia; deze vertelt dat Turiddu op
reis is, Alfio begrijpt dat niet, want hij heeft Turiddu nog 's morgens vlak bij zijn
huis gezien. Lucia wil hierop doorgaan, maar Santuzza vraagt haar angstig te zwijgen.
Alfio gaat in de kerk, en men hoort een ‘Regina coeli’ en andere zangen; op het plein
stemt Santuzza met de kerkgangers in. Wanneer de zangen ophouden vraagt Lucia
aan Santuzza, waarom zij moest zwijgen. In een romance, muzikaal het beste deel
van het werkje, vertelt de jonge boerin de geschiedenis van haarliefde: hoe Turiddu
vroeger met Lola was, doch toen hij uit den oorlog terugkeerde haar getrouwd vond
met Alfio, waarop hij zich met Santuzza verloofde. Maar Santuzza weet, dat Turiddu
nog steeds van Lola houdt. Wanneer Lucia weer in de kerk is gegaan om voor haar
zoon te bidden treft deze zijn verloofde Santuzza op het plein. Santuzza beschuldigt
Turiddu dat hij nog steeds van Lola houdt, doch deze ontkent dit. Hun twist wordt
onderbroken door Lola
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en haar nogal banaal liedje. Lola praat even met Santuzza en Turiddu en gaat dan in
de kerk. Nu kan Turiddu voor Santuzza zijn gevoelens niet meer verbergen en wanneer
Santuzza haar verloofde vergeefs smeekt haar niet te verlaten, vervloekt zij hem. Het
noodlot wil, dat Alfio haar juist treft; zij verraadt hem, hoe het tusschen Lola en
Turiddu staat. Hij ijlt weg om zich te wreken. Het nu volgende, wereldberoemde
Intermezzo geeft wel heel slecht de sfeer van de dramatische situatie weer. II De
kerk loopt leeg en Lola en Turiddu gaan nog even naar de herberg op het plein,
waarbij Turiddu zijn beroemde drinklied laat hooren. Men komt in de stemming; als
Alfio zich bij het gezelschap voegt, biedt Turiddu hem ook een glas aan. Alfio weigert
dat en zegt tegen Turiddu, dat hij hem buiten het stadje wil ontmoeten. Turiddu beseft
waar het om gaat, neemt afscheid van zijn moeder, vraagt of Lucia zich Santuzza ter
harte wil nemen, wanneer het verkeerd met hem afloopt, en snelt weg. Het plein vult
zich. Lucia en Santuzza wachten met spanning op den afloop van het tweegevecht;
een boerin brengt het bericht, dat Turiddu door Alfio werd gedood.

[Massenet. Jules]
Massenet. Jules (12 Mei 1842 - 13 Aug. 1912). Deze in de tweede helft der 19de
eeuw in Frankrijk almachtige en verafgode componist werd tegen het eind van zijn
leven door de muzikale élite beticht van oppervlakkigheid en sentimentaliteit. Toch
heeft hij, niet alleen als leeraar in compositie aan het Parijsche conservatorium
(opvolger van zijn leermeester Ambroise Thomas), maar ook door zeer eigen episoden
in sommige werken invloed uitgeoefend; bij Franck (Ruth) en Debussy (o.a.
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Faun-Prelude) treft men daar sporen van. Debussy heeft hem verdedigd: voor
Massenet was de muziek niet de ‘universeele stem’, die Bach en Beethoven hoorden,
maar ‘een bekoorlijke specialiteit’. Van zijn vele opera's is ‘Manon’ (1884) het minst
verbleekt; voortreffelijk is daaruit de ‘droomaria’ ‘En fermant les yeux’ (H.M.V.
DB 2093). Voorts: ‘Hérodiade’ (1881), ‘Werther’ (1892; naar Goethe) en ‘Thaïs’
(1894; naar Anatole France).

[Mazurka]
Mazurka, een Poolsche nationale dans met een ridderlijk karakter, in driekwartsmaat,
langzamer dan de wals. Een karakteristiek rhythme is: een achtste met een punt, een
zestiende en twee kwarten. De derde, soms de tweede tel heeft vaak een accent. De
Mazurka's van Chopin* hebben slechts gedeeltelijk het zuivere type.

[Mediátor]
Mediátor, een metalen plectrum*.

[Melisme]
Melisme, in zangmuziek een reeks noten op één lettergreep.

[Melodie-sectie]
Melodie-sectie, zie Instrumentatie van Jazz.

[Melodrama]
Melodrama, of declamatorium, een gedicht of een stuk proza dat gedeclameerd
wordt, terwijl een orkest of een vleugel begeleidende, illustreerende muziek speelt.
Het rhythme van de spreekstem kan al of niet door den componist aangegeven worden.
Het melodrama kan een zelfstandig werk zijn: ‘Das Hexenlied’ van Schillings bij
het gedicht van Ernst von Wildenbruch; zij komt ook voor als episode in de opera:
de kerkerscène uit Beethoven's ‘Fidelio’, de Wolfsschlucht-scène uit Weber's
‘Freischütz’.

[Mendelssohn - Bartholdy, Felix Jacob Ludwig]
Mendelssohn - Bartholdy, Felix Jacob Ludwig (3 Febr. 1809-4 Nov. 1847).
Welstand en vroegtijdige vereering waren de
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factoren van Mendelssohn's jeugd. Reeds zijn ouders schiepen een benijdenswaardige
sfeer om hem. Men leert den ouden Mendelssohn, zoon van den beroemden philosoof
Mozes Mendelssohn, geheel kennen door een van zijn grapjes, waaruit een volkomen
afwezigheid van jaloezie spreekt: ‘Vroeger was ik de zoon van mijn vader, nu ben
ik de vader van mijn zoon’. Mendelssohn's moeder was buitengewoon ontwikkeld
en begaafd: zij las Homeros in het Grieksch, sprak vloeiend Fransch, Engelsch en
Italiaansch en kon prachtig teekenen, wat Felix van haar erfde. Abraham Mendelssohn
had een te eerlijk karakter, dan dat men hem opportunisme kan toeschrijven dat hij,
een Jood, zijn kinderen liet doopen in de Gereformeerde Kerk. De familie woonde
nog in Hamburg, toen Felix werd geboren; enkele jaren later verhuisde zij om politieke
en zakelijke redenen naar Berlijn. Hier vond de jonge Mendelssohn in den ouden,
wat zuren, maar knappen Zelter een strengen en goeden leeraar, voor wien het niet
weinig pleit, dat hij Bach's ‘Wohltemperirtes Clavier*’ als muzikalen bijbel bij zijn
onderwijs gebruikte. Er is veel kwaad gezegd over Zelter, vooral omdat hij, de uiterst
conservatieve raadsman van Goethe, weinig waardeering had voor Schubert,
Beethoven en Berlioz. Maar onder Zelter's invloed streed Mendelssohn voor de
herleving van Bach's kunst! Mendelssohn leerde spelenderwijs, zoowel
demuziektheorie alshet pianospelen, en dat ondanks zijn te kleine handen. Maar ook
aan zijn algemeene ontwikkeling werd veel zorg besteed: talen, teekenen en schilderen
(waaraan hij ook met veel liefde deed), dansen, zwemmen, paardrijden en worstelen.
Zoo trad hij al jong als
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wonderkind op. Verbluffend was ook de productiviteit van den jeugdigen componist
in dezen tijd: in ongeveer alle genre's der muzieklitteratuur deed hij zich gelden en
vaak reeds gingen deze boven studie-materiaal uit. Daarom bevorderde de strenge
Zelter zijn jongen leerling ‘in den naam van Mozart, Haydn en den ouden Bach’
(teekenend dat Beethoven hier mankeerde) na de uitvoering van een komische opera
tot gezel. Maar nog altijd wist de oude Mendelssohn niet of zijn zoon voldoende
begaafd was om beroepsmusicus te worden. Daartoe nam hij hem mee naar Parijs
en liet het eindoordeel over aan Cherubini, wiens oordeel was: ‘Il fera bien, il fait
même déjà bien’. Toen de zeventienjarige componist zijn ouverture voor de
‘Midzomernachtsdroom’ van Shakespeare geschreven had, was de gezel meester
geworden. Eén tegenslag beleefde Mendelssohn in dezen tijd: zijn vijfde opera ‘Die
Hochzeit des Camacho’ leed bij haar opvoering in de Hof-opera fiasco. Dat de jonge
componist door zijn succes niet bedorven was, blijkt uit zijn streven, het werk van
Bach en speciaal diens ‘Matthäuspassion’ onder de aandacht van het publiek te
brengen. Zelter vond een uitvoering van de Passion om technische redenen
onmogelijk; maar de overmoed van de jeugd zegevierde ditmaal gelukkig over de
voorzichtigheid der ervaring en zoo werd de ‘Matthäuspassion’ op 11 Maart 1829
voor het eerst na Bach's dood weer uitgevoerd; Mendelssohn dirigeerde het orkest,
Zelter het koor. Met deze daad van piëteitvolle bewondering viel de geestelijke
meerderjarigheid van den jongen musicus samen. Vlak daarop maakte hij een groote
reis, waarop hij verschillende belangrijke personen leerde
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kennen, o.a. in Italië Berlioz, in Parijs Liszt. Er was veel tegen, dat hij zich in Berlijn
zou vestigen. Meyerbeer en Spontini regeerden er resp. als hofkapelmeester en
operadirigent, en bij de benoeming van den opvolger van Zelter, die tijdens zijn
Italiaansche reis stierf, als dirigent der Singakademie (de vereeniging die de
‘Matthäuspassion’ had uitgevoerd) werd Mendelssohn om antisemistische redenen
niet gekozen. Het succes als dirigent van het Nederrijnsche muziekfeest van 1833 te
Düsseldorf leidde tot zijn aanstelling als stedelijk muziekdirecteur aldaar. De slechte
toestand der kerkmuziek bracht hem tot het zoeken naar oude, onbekende
meesterwerken van Palestrina, Orlando di Lasso, Lotti e.a., zooals ook over het
algemeen zijn belangstelling meer naar het verleden dan naar zijn eigen tijdgenooten
uitging. Reeds Nietzsche heeft hier op gewezen: ‘Felix Mendelssohn's muziek is de
muziek van den goeden smaak voor al het goede, dat reeds geweest is: zij wijst steeds
achter zich.’ Teekenend is ook, dat Mendelssohn niets voelde voor Beethoven's
Egmont-muziek, voor Chopin's moderniteit, voor het origineele van Berlioz. Hoe
prettig Mendelssohn het in Düsseldorf had, het aanbod om de leiding van de beroemde
‘Gewand-hauskonzerte’ in Leipzig, de stad van Bach, op zich te nemen was te mooi,
had te veel perspectieven, om het te weigeren (1835). Helaas werd deze gelukkige
tijd reeds dadelijk vertroebeld door het sterven van zijn vader, een verdriet dat hij,
naar hij voelde, alleen door hard werken kon beheerschen, temeer daar hij zoo aan
den laatsten wensch van den overledene kon voldoen: het afmaken van het oratorium
‘Paulus’. Toen kwam de liefde in zijn leven: hij ontmoette
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Cäcilie Jeanrenaud, dochter van een dominee. Hij liet zichniet romantisch gaan: nadat
hij zich van zijn gevoelens bewust werd, ging hij een tijd naar Scheveningen, om ze
in de eenzaamheid te toetsen; eerst daarna verloofde hij zich met haar. Mendelssohn
werkte in de volgende jaren als componist en dirigent zoo hard, dat hij door
oververmoeidheid leed aan tijdelijke doofheid en andere lichamelijke stoornissen.
Daarna riep Berlijn den inmiddels wereldberoemd geworden dirigent weer terug.
Ook kreeg hij zijn eerste koninklijke opdracht: het schrijven van de tooneelmuziek
voor Sophokles' ‘Antigone’, die even grappig als juist veroordeeld werd als ‘Antiek,
o, nee!’ Maar in de hoofdstad van Pruisen kon hij, die gewend was in Leipzig
alleen-heerscher te zijn, toch niet goed meer aarden en zoo trok hij weer naar de stad
van Bach. Een van zijn eerste daden was het stichten van het thans zoo beroemde
conservatorium (1843), waaraan hij een staf van bekwame leeraren verbond, o.ac.
Shumann voor compositie, David voor viool. Een brief uit dezen tijd geeft een
merkwaardig voorbeeld, hoe er toen les werd gegeven: het bestuur wilde reeds spoedig
een grooter gebouw huren, maar Mendelssohn vond, dat men ruimte genoeg had aan
de twee zalen waar verschillende leerlingen gelijktijdig les kregen. Nogmaals woonde
hij voor korten tijd in Berlijn, doch weer bracht deze stad hem allerlei teleurstellingen.
Mendelssohn werkte ijveriger dan ooit: in dezen tijd ontstonden het prachtige
vioolconcerten het oratorium ‘Elias’, waarvan de componist de première te
Birmingham zelf leidde. Maar bij zijn terugkeer brak de oververmoeidheid van de
laatste jaren onhoudbaar door: hij moest hoe langer hoe meer
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werk van zich afschuiven, ondanks zijn betrekkelijk jeugdigen leeftijd. En toen zijn
zuster Fanny, waarvan hij zooveel hield, stierf, was zijn laatste spankracht weg. Van
zijn beide eerste attaques herstelde hij zich nog, maar de derde voerde hem in den
dood. Hoe groot de vereering tijdens zijn leven was, zij werd nog overtroffen bij zijn
begrafenis.
Concerten. Het vioolconcert in e klein opus 64 (1845) is wel technisch
gemakkelijker dan de concerten van Brahms en Tsjaikofski, maar doet muzikaal
daarvoor niet onder. Mendelssohn vroeg herhaaldelijk raad over de spelmogelijkheden
aan den violist Ferdinand David. De onderdeelen gaan in elkaar over. I Reeds in de
tweede maat zet de solist het lyrische eerste thema in; daarbij sluiten aan enkele
recitatiefachtige passages van intiem dramatisch karakter. Het orkest herhaalt het
eerste thema en de solist vervolgt met een iets bewogener neventhema. Een overgang
met passagewerk, o.a. dubbelgrepen, leidt naar het rustige tweede thema (tranquillo)
in G groot, dat teekenend is voor den meester der ‘Lieder ohne Worte’. Fluiten en
klarinetten zingen deze kostelijke melodie boven een lange orgelpunt (losse g snaar)
van den solist, die het thema dan herhaalt en uitbreidt. In plaats van de gebruikelijke
herhaling der expositie begint de viool met het eerste thema in G groot, dat
overgenomen wordt door het orkest met krachtige omspelingen door den solist. Van
de schoonheden der doorwerking vermelden wij den variant op het neventhema. De
voor het eerst in de geschiedenis uitgeschreven cadens, weliswaar ‘ad libitum’, wordt
steeds gespeeld. Na haar volgt de reprise, met een coda op een variant van het
neventhema. II De
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INSTRUMENTEN VII

Slaginstrumenten; v.l.n.r.: pauken, triangel, kleine from en groote from met bekkens.
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INSTRUMENTEN VIII

Slaginstrumenten; v.l.n.r.: celesta, tamboerijn, roertrom, xylophoon, buisklokken en daarvoor
klokkenspel en tamtam.
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fagot neemt de overbrugging der deelen hier voor haar rekening. Het wiegelend
Andante is weer een echt ‘Lied ohne Worte’. Het middendeel, door een triller van
den solist ingeleid, is iets ernstiger van melodie en bewogener door het tremolo. III
De overgang wordt hier gevormd door een gevoelig Allegretto dat verrassend overgaat
in een Scherzando in 4/4 maat, met stijl en sfeer van de ‘Sommernachtstraum’-muziek.
Na een speelschen dialoog op het kopmotief van het eerste thema volgt dit thema
zelf, voorgedragen door den solist. Het tweede thema, voor orkest, geeft hetzelfde
wonder als de ‘Sommernachtstraum-’muziek: in de elfensfeer een krachtiger toets.
In de doorwerking treft de nieuwe, breede melodie, die als contrapunt optreedt tegen
het uitgebreide kopmotief van het eerste thema. De coda, geopend met een
triller-keten, geeft varianten van het eerste en het tweede thema (H.M.V. DB 2460/62).
Mendelssohn's mooie eerste pianoconcert in g klein opus 25 (1832) wordt helaas
in de concertzaal niet meer gespeeld. Het vijf jaar later geschreven tweede
pianoconcert in d klein opus 40 staat niet op het peil van het eerste.
Klavierwerken. Mendelssohn is als klaviercomponist voor alles de dichter van de
‘Lieder ohne Worte,’ die in de muziek de beteekenis hebben van Heine's ‘Buch der
Lieder’ voor de litteratuur. Het zijn veldbloemen, simpel aandoend naast Chopin's
orchideeën, zij hebben voor de muziek geen nieuwe perspectieven gebracht; hoogstens
verleidden zij een enkele keer tot plagiaat, als het Jagerslied opus 19 No. 3, waarvan
het slot bij Wagner's Rijndochters terug te vinden is. Met simpele technische middelen
zijn eenvoudige stemmingen
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en gevoelens vastgelegd en daardoor is hun oorspronkelijkheid en hun bekoring een
grooter muziek-psychologisch raadsel, dan de diepzinnigste bladzijden van Bach en
Beethoven; een stuk als het ‘Frühlingslied’ opus 62 No. 6 is de incarnatie van het
ongekunstelde, maar een iets meer pretentieus stuk als opus 38 no. 5 noopt tot de
vergelijking met Chopin's Balladen en doet dan schraal aan. De ‘Lieder ohne Worte’
hebben beteekenis juist door hun natuurlijke liefelijkheid. Geheel andere aspecten
geven de ‘Variations sérieuses’ (1841), het krachtigste van Mendelssohn's
pianowerken, en het ‘Rondo capriccioso’ (1833), waarin men den meester van de
Sommernachtstraum-muziek hoort.
Orkestwerken, Van de vijf symphonieën leven tegenwoordig alleen de derde en
de vierde. De Schotsche symphonie in a dankt haar naam niet alleen aan de
volksmelodie van het levendige tweede deel, maar ook aan Mendelssohn's verklaring,
dat de eerste thema's van het werk hem tijdens de reis door Schotland invielen. De
Italiaansche symphonie in A (H.M.V. D 2032/35) weerspiegelt den gelukkigen tijd,
dien Mendelssohn in het Zuiden doorbracht (1830); vooral de finale, een Saltarello*,
geeft locale sfeer.
Liever nog dan deze symphonieën is ons de ‘Hebriden-Ouverture’, die den inhoud
van de Schotsche symphonie geconcentreerder geeft. De begeleidingsfiguur, waarmee
het stuk opent en die het geheel beheerscht, is van een verbluffend eenvoudige
oorspronkelijkheid, het tweede thema (cantabile van fagotten en celli) wedijvert met
de mooiste melodieën uit de Sommernachtstraum-muziek, het geheel is van sfeer,
bouw en contrastwerking volmaakt.(H.M.V.DB2100).

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

471
Midzomernachtsdroom. Felix Mendelssohn Bartholdy was zeventien jaar toen hij
zijn Ouverture ‘Sommernachtstraum’ voor Shakespeare's stuk schreef, Zij behoort
tot het allerbeste uit de geheele muzieklitteratuur; verbazingwekkend, dat Mendelssohn
zeventien jaar later het overige van deze tooneelmuziek even frisch kon componeeren.
Tooneelmuziek te schrijven bij Shakespeare's ‘Een midzomernachtsdroom’ is dáárom
zoo lastig, wijl in dit stuk verschillende sferen heerschen. Daar is hertog Theseus
van Athene, verloofd met Hippolyta, koningin der Amazonen. Tot dezen kring
behooren ook Egeus en zijn dochter Hermia; haar vader wil, dat zij met Demetrius
trouwt, doch zij zelf verkiest Lysander. En dan Helena, die in het begin van het stuk
vergeefsche liefde voor Demetrius toont. Een tweede groep van personen wordt
gevormd door de handwerkers (Spoel, Dissel, Schaaf en de rest), die bij gelegenheid
van het aanstaande huwelijk van den hertog de ‘zeer jammerlijke comedie’ van
Pyramus en Thisbe willen opvoeren, en daarvoor repetities in het bosch houden.
Maar van het meeste belang is de elfjeswereld: Oberon enTitania, het vorstelijke
paar, hun hofnar, de kabouter Puck, en hun gevolg. Wonderlijk zooals de verschillende
intriges dooreen geweven zijn. Maar zonder dien plaaggeest van een Puck zou dat
toch niet mogelijk zijn geweest. Oberon beveelt hem, Titania's oogen in te druppen
met het tooversap, dat haar verliefd doet worden op den eersten den besten, dien zij
bij het ontwaken ziet; dit is de brave Spoel, door Puck van een ezelskop voorzien.
Ook heeft het tooversap heel wat op zijn geweten voor Hermia en Lysander, Helena
en Demetrius, Theseus en
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Hippolyta aan het slot voor goed paartjes worden. Welk een verscheidenheid van
stemming. Terecht heeft Mendelssohn gevoeld, dat de sprookjessfeer overheerschte.
Dit blijkt reeds uit de Ouverture. Na enkele doorzichtige, breede accoorden van de
houtblazers hooren wij de vleugels van het elfenvolkje trillen. Op slag is er de
midzomerstemming als van stille vijvers en daarboven zwevende libellen. Verderop
wordt de muziek lyrischer, krijgt zij het dwepende van jonge liefde. Contrasteerend,
zónder met al deze poëzie te vloeken, wordt de plompheid van de dansende
handwerkers gegeven, door de kostelijke none-sprongen, waarmee de logheid van
Spoel en zijn kornuiten zoo fijntjes getypeerd is. Het Scherzo, als entr'acte-muziek
tusschen het eerste en tweede bedrijf bedoeld, is verwant met de Ouverture; dit keer
zijn het de houtblazers, die het libellen-thema voordragen. Het ‘Intermezzo’ tusschen
het tweede en het derde bedrijf, schildert het zoeken van Hermina naar Lysander en
knoopt dus vast aan de voorgaande acte. Dan volgt het verschijnen van de handwerkers
in het bosch om hun repetitie te houden, die uitdraait op de zonderlinge vrijage
tusschen Titania en Spoel met den ezelskop. In hetzelfde bosch dwalen de verliefde
paartjes, en worden zij het slachtoffer van Puck's tooversap, dat hij hen in de oogen
drupt, terwijl zij slapen. Wonderlijk, zooals Mendelssohn in deze ‘Nocturne’ den
hoorn vredig laat zingen. Tenslotte de ‘Dans der handwerkers’, in de Ouverture een
korte episode, voor het slot uitgewerkt tot een grooter, zelfstandig stuk. (H.M.V. D
1626/7).
Elias (1846). Het libretto van dit oratorium bestaat uit bijbelteksten
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ontleend aan 1 Koningen 17, 18 en 19; Mendelssohn zag zich tegen zijn zin
genoodzaakt, op sommige plaatsen iets aan deze woorden te veranderen. In een brief
aan zijn vriend Schubring, die hem als theoloog terzijde stond, schreef hij zijn
bedoeling: ‘Ik heb mij Elia als een echten propheet gedacht, zooals wij dien thans
weder kunnen gebruiken, sterk, ijverig, ook wel boos, toornig en somber, in
tegenstelling tot het hofgespuis, en toch als door engelenvleugelen gedragen. Het is
mij vooral om het dramatische te doen.’
I 1 Evenals bij Händel's ‘Israel’ zet de ‘Elias’ in met een recitatief. In enkele,
scherpe trekken staat de verbolgen propheet voor ons: hij kondigt droogte aan als
straf voor de goddeloosheid. De ‘Ouverture’ is niet anders dan de inleiding voor het
eerste tafereel; in fuga-vorm worden de angsten en nooden van het volk Israels
weergegeven. ‘Hilf, Herr!’ klaagt het koor; de oogst mislukte, de rivieren zijn
uitgedroogd. Sion smeekt: ‘Herr, höre unser Gebet’ (sopraan-duet en koor). Een der
weinigen, die godvruchtig waren gebleven, Obadja, maant tot bekeering. Hij getuigt
over de genade van het geloof in de extatische aria ‘Soihr mich von ganzem Herzen
suchet.’ Het volk blijft echter in twijfel: ‘Aber der Herr sieht es nicht.’ I 2 Een engel
gebiedt Elia zich te verbergen aan de beek Krith, waar de raven hem zullen spijzen.
‘Denn er hat seinen Engeln befohlen über dich, dasz sie dich behüten’ (vocaal octet).
Als ook de beek Krith verdroogt, beveelt de engel Elia zich op te maken naar Zarfath.
Aldaar zal een weduwvrouw hem verzorgen: het meel van de kruik zal niet verteerd
worden en de olie in de flesch niet ontbreken.Nadat Elia bij de weduwe vele dagen
toe-
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vlucht vond, sterft haar zoon. Opstandig verwijt zij den propheet, dat hij haar onheil
bracht:‘Was hast du an mir getan?’ Elia buigt zich over het gestorven kind en bidt:
‘Herr mein Gott, vernimm mein Flehn!’ Hij smeekt steeds dringender om het leven
van den kleine en het wonder gaat in vervulling. Het dankduet van Elia en de weduwe
wordt voortgezet door het koor: ‘Wohl dem, der den Herrn fürchtet’. I 3 Na drie
jaren van droogte verschijnt Elia voor Koning Achab; deze verwijt den propheet, dat
hij de ellende van Israël veroorzaakte. Elia stelt den koning voor, uit te maken, wie
God is: Jehova of Baäl. Op den berg Karmel bereiden Elia en de propheten van Baäl,
een ieder voor zijn God, een var ten brandoffer. Eerst smeeken de priesters van den
afgod, dat deze vuur zal zenden om het offer te verteren. Steeds wilder wordt hun
geroep: ‘Baal, erhöre uns’. Elia spot: roept luider, misschien slaapt hij, en weer
trachten de Baälspriesters hun God te vermurwen, doch vergeefs. Dan bidt Elia:
‘Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lasz heut kund werden, dasz du Gott bist’;
na het tierend koor treft deze edele bede des te meer. Een solokwartet vertolkt het
vroom ontzag, dat over de geloovigen is gekomen: ‘Wirf dein Anliegen auf den
Herrn.’ Elia roept God aan, het brandoffer door vuur te verdelgen en het volk wordt
getuige van het wonder: ‘Das Feuerfiel herab!’ De propheet beveelt de priesters van
Baäl te dooden en prijst daarna de macht van God: ‘Ist nicht des Herrn Wort wie ein
Feuer?’ De vrome Obadja verzoekt Elia te bidden om regen. De propheet gaat het
volk voor in gebed, doch eerst na langen tijd kan een herhaalde malen uitgezonden
knaapje berichten, dat de hemel be-
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gint te bewolken. Het volk dankt God, dat het dorstige land gedrenkt werd.
II 1 Nog is geheel Israël niet door het wonder geraakt. Een geloovige vrouw wekt
het volk op tot gehoorzaamheid: ‘Höre, Israel, höre des Herrn Stimme!’ (Deze
wondermooie sopraanaria schreef Mendelssohn voor de beroemde zangeres Jenny
Lind.) Dan belijdt het koor: ‘Fürchte dich richt, spricht unser Gott, ich bin mit dir.’
II 2 Weer treedt Elia voor koning Achab, die in zijn afgoderij volhardde. De propheet
dreigt dat God Israël zal slaan om Achab's zonde. De koningin ergert zich, dat Elia
macht wil hebben over den koning en beveelt, dat hij gedood wordt. Het volk stemt
daarmee in: ‘Wehe ihm!’. Obadja waarschuwt Elia en raadt hem, in de woestijn te
gaan en de afvalligen aan hun lot over te laten. De propheet is strijdensmoede; hij
smeekt God: ‘Es ist genug! So nimm nun Herr meine Seele’, een ontroerende elegie
omspeeld door een cello solo. In een reciet wordt verhaald, dat Elia zich te slapen
legt onder een jeneverboom en dat de engelen zich om hem legeren; zij zingen: ‘Hebe
deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hülfe kommt’ (a cappella
vrouwenterzet). Het koor vervolgt: ‘Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert
nicht’. Een engel wekt Eliaen beveelt hem te gaan naar den berg Horeb. Elia klaagt,
dat zijn prediking vergeefs was, waarop de engel hem troost: ‘Sei stille dem Herrn
und warte auf ihn.’ En het koor der hemelingen verzekert: ‘Wer bis an das Ende
beharrt, der wird selig.’ II 3 Op den berg Horeb verwacht Elia de verschijning van
God. Het koor beschrijft de gebeurtenissen: een sterke wind teistert de bergen,
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en na den wind een aardbeving en na de aardbeving een vuur; doch eerst in het suizen
van een zachte stilte verschijnt God (1 Kon. 19:11-12). Zijn heiligheid wordt bezongen
door de engelen (Jes. 6:3). God beveelt Elia niet te vertwijfelen, want zeven duizend
in Israël knielden niet voor Baäl. Het koor geeft het relaas van Elia's prediking en
hoe hij in een vurigen wagen ten hemel voer. Obadja heeft een visioen van de
hemelsche zaligheid: ‘Dann werden die Gerechten leuchten’. Niet vergeefs heeft
Elia gepropheteerd en na hem zullen anderen over God getuigen: ‘Wohlan alle die
ihr durstig seid, kommt her zum Wasser’. De fuga ‘Herr unser Herrscher, wie herrlich
ist dein Name in allen Landen’ besluit de magistrale kroniek. Paulus(1836). De
inleiding der Ouverture brengt het koraal ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, dat op
Saulus slaat. Con moto volgt dan een fuga op een weinig zeggend thema in 3/4, die
enkele keeren onderbroken wordt door het koraal. I Het openingskoor prijst God en
verwijt de heidenen, dat zij zich tegen Christus verzetten; als coda het koraal ‘Allein
Gott in der Höh sei Ehr.’ Een sopraan reciteert, hoe de vrome Stephanus (Hand. 6
en7) wonderen deed en dat de schriftgeleerden valsche getuigen tegen hem stelden;
deze beschuldigen hem van Godslastering en zetten het volk op. Stephanus
waarschuwt de Joden, dat hun voorvaderen Mozes verloochenden en de propheten
vervolgden; dit verbittert het volk nog meer en het eischt zijn dood. Een geloovige
(sopraan) klaagt Israël aan in de hooggestemde aria: ‘Jerusalem! die du tötest die
Propheten’. De steeniging van Stephanus wordt tot een dramatisch tooneel door het
fanatieke koor
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‘Steiniget ihn!’, gevolgd door het vredige koraal ‘Dir, Herr, dir will ich mich ergeben’.
Eerst nu treedt de hoofdpersoon op, voor zijn bekeering Saulus geheeten; als terloops
wordt bericht, dat deze jongeling waakte over de kleederen van de moordenaars. De
verheerlijking van Stephanus is toebedeeld aan het koor: ‘Siehe! wir preisen selig,
die erduldet.’ De tenor bericht, dat Saulus uit geloofsijver de Christenen achtervolgt;
in de aria ‘Vertilge sie, Herr Zebaoth!’ blijkt zijn fanatisme. De sopraan verhaalt,
dat Saulus naar Damaskus trok om ook daar tegen de belijders van Jezus te woeden;
haar arioso ‘Doch der Herr vergiszt der Seinen nicht’ ontroert door eenvoudig
Godsvertrouwen. Aan de bekeering van Saulus tot Paulus heeft Mendelssohn al zijn
kracht gegeven. Op den weg naar Damascus hoort Saulus Gods stem: ‘Saul! was
verfolgst du mich?’ (vrouwenkoor!); hij ontvangt het bevel verder te gaan om in de
stad te hooren, wat hij doen moet. Het grootsche koor ‘Mache dich auf! werde Licht’
(Jesaja 60:1 en 2) onderstreept de bekeering van Saulus tot Paulus. Hier komt ook
het koraal ‘Wachet auf’ tot volle glorie. Saulus, met blindheid geslagen, wordt door
zijn gezellen naar Damascus geleid. In de aria ‘Gott, sei mir gnädig’ toont Paulus
zijn berouw en legt hij de gelofte af, den roem des Heeren te verkondigen. Uit een
recitatief van den tenor hoort men, dat God Ananias gelastte, naar Saulus te gaan.
Voor deze den bekeerde van zijn blindheid geneest, zingt Paulus het loflied: ‘Ich
danke dir Herr mein Gott.’ Het eerste deel eindigt met het koor: ‘O welch eine Tiefe
des Reichtums der Weisheit.’ II. De Christenen triomfeeren: ‘Der Erdkrels ist nun
des Herrn.’ Paulus
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trok predikend rond; het koor herdenkt dankbaar dezen verkondiger van den vrede:
‘Wie lieblich sind die Boten.’ De orthodoxe Joden echter weerspreken hem en
beraadslagen over zijn dood. Paulus en Barnabas reizen verder; te Lystra genezen
zij een lamme en worden daarom door de heidenen aanbeden: ‘Seid uns gnädig, hohe
Götter!’ De apostelen verzetten zich daartegen en wijzen op God, die hen macht gaf
wonderen te doen. De heidenen beschouwen dit als lastering van hun goden en willen
hen steenigen. Een geloovige(sopraan) maant de apostelen tot volharding: ‘Sei getreu
bis in den Tod’; nu weet Paulus, dat hij naar Jeruzalem moet gaan, waar verdrukking
hem wacht. De gemeente van Ephese tracht hem te weerhouden, doch Paulus geeft
zich over aan Gods hand. Met Oud-Testamentische prophetieën bezingt eerst de
sopraan den marteldood van Paulus en dan het koor allen, die in God gelooven. Tot
slot de fuga ‘Lobe den Herrn, meine Seele’.

[Méno]
Méno, minder.

[Mensuur]
Mensuur, maat: de verhouding tusschen lengte en wijdte van orgelpijpen of
blaasinstrumenten.

[Menuet]
Menuet, een oude Fransche dans van matig tempo, in driekwartsmaat. Zij komt vaak
voor in suite, symphonie en sonate. Ravel noteerde het Menuet uit zijn Sonatine in
3/8, waarschijnlijk om een vlot tempo te suggereeren.

[Mésto]
Mésto, droevig.

[Metronoom]
Metronoom, maatmeter, een instrument om de verschillende tempi door middel van
een luid tikkenden slinger met verschuifbaar gewicht aan te geven. Andersom kan
de componist door den metronoom precies noteeren, hoe snel hij zijn compositie
gespeeld wenscht. De cijfers
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slaan op het aantal slingeringen per minuut. Het instrument werd uitgevonden door
den Nederlander Winkel, doch de Duitscher Mälzel patenteerde het in 1816.
Beethoven heeft veel van zijn werken gemetronomiseerd, maar niet steeds
nauwkeurig; ook schijnt hij gezegd te hebben: ‘Onzin, men moet de tempi voelen’.

[Meyerbeer, Giacomo]
Meyerbeer, Giacomo (5 Sept. 1791-2 Mei 1864). Oorspronkelijk heette hij Jakob
Liebmann Beer; de toevoeging Meyer was de voorwaarde, die een verwant met dien
naam stelde, voor het aanvaarden van een groote erfenis. Hij was de zoon van een
Joodschen bankier en kreeg les in compositie van den Abbé Vogler. Zijn eerste
opera's hadden geen succes, zoodat hij een tijd lang als pianist optrad. Salieri gaf
hem het vertrouwen in zijn talent als componist terug en raadde hem aan, in Italië
contrapunt te studeeren (1816). Van Rossini leerde hij, wat hem ontbrak:
melodieusheid. Met zijn volgende opera's haalde hij dan ook vriendelijke successen.
In 1824 bezocht hij te Berlijn zijn ouden studiegenoot Weber, die hem fel verweet,
dat hij in Italiaanschen stijl was gaan schrijven. Kort na elkaar stierven zijn vader en
twee van zijn kinderen. Dit alles was oorzaak, dat hij zes jaar lang niet componeerde.
In 1826 vestigde hij zich te Parijs; hier ontstond het eerste werk, dat blijvend succes
had: de Fransche opera ‘Robert le Diable’ (1831). Vijf jaar later volgde zijn
meesterwerk ‘Les Huguenots’. Zelfs zijn felle tegenstander Richard Wagner erkende,
dat het vierde bedrijf (met de beroemde wijding der zwaarden en het groote duet)
een meesterstuk is van dramatische com-
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positie. Daarentegen stoort in de derde acte het uiterlijk effect. Ongetwijfeld is deze
opera te gerekt, maar er komen prachtige stukken in voor: o.a. de Romance van
Raoul, de laatste scène van II. De ouverture is gebouwd op het koraal ‘Ein feste
Burg’, dat in de opera als leidmotief optreedt. Uit Schumann's beroemde critiek
erover enkele zinnen: ‘Ik ben geen moralist; maar een goeden Protestant ergert het,
zijn dierbaarste lied op de planken gebruld te hooren, ergert het, het bloedigste drama
uit de geschiedenis der religie tot een kermisscène te zien gemaakt. Verbluffen of
prikkelen, ziedaar de leuze van Meyerbeer en hij heeft er succes mee bij het Janhagel.’
Schumann's critiek op ‘Le Prophète’ (1848) is de kortste, die ooit werd geschreven;
het heele artikel bestaat uit: †. ‘L'Africaine’, reeds in 1842 voltooid doch in 1860
omgewerkt, werd eerst na zijn dood uitgevoerd.

[Mézzo]
Mézzo (dz), half; mezzo forte: half sterk.

[Mezzosopraan]
Mezzosopraan, een vrouwenstem tusschen sopraan* en alt.

[Militärtrommel]
Militärtrommel, kleine trom* (D.).

[Milhaud, Darius]
Milhaud, Darius (geb. 4 Sept. 1892). Deze Provençaal, geboren in Aix, verklaarde
in een interview: ‘Ik voel mij Middellandsche-Zeeër, maar dan van Constantinopel
tot Buenos Aires.’ Zijn studie aan het Parijsche conservatorium (compositie bij
Widor, contrapunt bij Gédalge, en viool) werd door den oorlog onderbroken; hij
prepareerde zich toen juist voor het mededingen aan den Prix de Rome*, waarvan
hij door de omstandigheden af moest zien. Wel kreeg hij in 1915 den compositie-prijs
Lepaulle. Reeds jong stond Milhaud reactionnair
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tegenover Debussy en diens volgelingen. ‘Toen ik begon te componeeren, bespeurde
ik al heel vroeg de gevaren, die aan de impressionistische muziek waren verbonden.
Voor mijn gevoel beduidden al die schitterende tooisels, die nevelen, dat vuurwerk,
het einde van een muzikale periode, waarvan de gemaniereerdheid mij een
onoverwinnelijken afkeer inboezemde. Het zijn de dichters geweest, die mij gered
hebben. Omstreeks 1908, ik was toen zestien jaar, haalden de verzen van Francis
Jammes mij uit den symbolisch-poëtischen dommel, en een geheel nieuwe wereld
ging voor mij open, een wereld, die direct tot mij sprak, omdat alles niet eerst van
hulsels van symboliek ontdaan behoefde te worden. De dichtkunst was weer
teruggekeerd tot het leven van iederen dag: tot de vertrouwdheid van een landschap,
de aantrekkelijkheid van dierbare gezichten en beminde voorwerpen. Het was als
een frissche dauw op mijn gelaat! Ik bevond mij in tegenwoordigheid van een levende
en gezonde kunst, bereid om alle invloeden te ondergaan van deze macht, die de
menschenharten verkwikt, ze steunt, ze op richt, die ons één maakt met de natuur,
waarvan zij ons beurtelings de kracht doet gevoelen, haar ruwheid en haar
bekoorlijkheid: de kunst van Paul Claudel.’ In 1911 had Milhaud kennis gemaakt
met dezen dichter: ‘Van toen af dateert een samenwerking, die het kostbaarste bezit
van mijn artistieke loopbaan is, toen begon een vriendschap waar ik trotsch op ben.’
Claudel was in dien tijd bezig met de vertaling van de ‘Oresteia’ van Aischylos; hij
wekte Milhaud op, muziek te schrijven bij deze dramatische trilogie. Die voor
‘Agamemnon’
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beperkte Milhaud tot een enkele scène: Klytaimnestra komt uit het paleis na den
moord begaan te hebben en raakt in felle woordenwisseling met het koor der grijsaards
(1913). In 1915 volgde de muziek bij ‘Les Choéphores’; deze was iets uitgebreider:
Rouwzang bij de opkomst der Offerplengsters, de Offerplenging van Elektra, de
bezwering van het koor op het graf van Agamemnon en de tweede rei (Col. D 15242).
‘Les Euménides’ werd een volledige opera in drie bedrijven (1916-1922). In 1917
werd Claudel Fransch gezant in Brazilië; Milhaud volgde hem als zijn secretaris.
Hier leerde de componist de muziek kennen van de Negers, die op eenige van zijn
werken grooten invloed had. Twee jaar later kwam Milhaud terug naar Parijs; van
hieruit maakte hij geregeld concertreizen, waarop hij als dirigent en pianist zijn eigen
werk propageerde. Bij zijn terugkeer sloot hij zich aan bij de ‘Groupe des Six’ (1919).
Deze zes toen nog jonge kunstenaars, waarvan voorts Honegger* en Poulenc* van
beteekenis bleken, vereenigden zich meer om hun carrière te vergemakkelijken, dan
dat zij artistiek één lijn trokken. Hoewel Honegger door zijn oratorium ‘Le roi David’
spoedig naam maakte en met zijn ‘Pacific’ (muzikale uitbeelding van een sneltrein)
sensatie verwekte, en Poulenc's fijn talent erkend werd, beseft men nog steeds niet
de genialiteit van Milhaud. La création du Monde (1923). Dit ballet*, naar een
scènario van Blaise Cendrars, verbeeldt de schepping van de wereld volgens een
oude mythe van Afrikaansche Negers. De muziek dankt haar nieuwheid aan het
adopteeren van instrumentale effecten der Jazz (vooral het slagwerk) en aan het zeer
persoonlijke
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contrapunt; tot de overrompelende schoonheid dragen ook bij het sterke, gevoelige
melos en de harmonische wisseling van barbaarsche kracht en innige lyriek. De
Ouverture zou als motto kunnen hebben: ‘De Geest Gods zweefde op de wateren.’
Zij is een solo voor saxophoon, wier timbre hier een Oud-Testamentische waardigheid
heeft, begeleid door eenvoudige figuren van de strijkers en mysterieuze dissonanten
van de pauken. De breede melodie wordt telkens onderbroken door korte, stralende
tusschenspelen van het koper. I Bij het opgaan van het scherm ziet men de dansers
wanordelijk door elkander liggen: de chaos voor de schepping. Langzaam richten
zich drie goden op. Zij houden raad en doen magische bezweringen. Een fuga, ingezet
door de contrabas, met beantwoordingen o.a. in secunde, terts en kwint, en
contrapunten ontleend aan de Ouverture, huiveringwekkend begeleid door een phalanx
van slagwerk, illustreert dit tooneel. II Er komt langzaam beweging in de liggende
horde; een voor een verheffen zich de dansers, die verschillende dieren voorstellen.
De muziek begeleidt dit beurtelings met een wiegelend motief van de strijkers, de
saxophoon-solo uit de ouverture en een aanbiddelijk teedere melodie van de hobo.
III De dieren scharen zich in een kring rondom de drie goden en doen een rondedans,
Dan gebaren de goden nieuwe bezweringen en uit de massa verschijnen plotseling
de Man en de Vrouw. De levende muziek bij den rondedans wordt beheerscht door
het rhythme: een kwart, een halve, een kwart, met op den tweeden tel het accent, de
bezweringsformule is een vinnige variant van de hobo-melodie uit II voor de
saxophoon.
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Tegen het eind van dit tooneel hoort men de aanbiddelijke melodie in haar
oorspronkelijke gedaante als contrapunt tegen den rondedans. IV Het eerste
menschenpaar voert den dans van de begeerte uit, waaraan later de dieren en
tooverwezens (heksen en fetisch-vereerders) deelnemen. De opwindende muziek bij
deze orgie bestaat uit een ostinaat motief, met het rhythme van het noodlots-symbool
uit Beethoven's vijfde symphonie, waartegen de klarinet een fantastische solo blaast,
die zonder de muziekder Negers niet denkbaar is. De bezweringsformule klinkt trager
en trager, dan blaast de hobo een melodie als van een bronstigen vogel, die afwisselt
met het saxophoon-thema van de ouverture; af en toe siddert het ostinaat motief van
den dans der begeerte na. V De rondedans eindigt, de dieren gaan geleidelijk heen,
Man en Vrouw kussen elkander; het is lente. De hobo-melodie van II, het
saxophoon-thema van de ouverture, de tot rust gekomen bezweringsformule, het
motief van den dans der begeerte en het fugathema van I vloeien samen in een sfeer
van weemoedigen vrede. Een bitter zoete dissonant (als in de laatste maat van het
slotkoor van Bach's ‘Matthäuspassion’, doch niet oplossend) klinkt nog in ons na,
ook wanneer het orkest reeds zwijgt (Col. LFX 251/2).
Le Boeuf sur le Tolt (1919) is een absoluut ballet*; het speelt in een baren de
personnages, een neger als barman en de gebruikelijke bezoekers, dragen
papier-maché koppen, driemaal grooter dan normaal. De muziek gebruikt de rhythmen
van Habanera* en Cakewalk*, de melodieën zijn echter van Milhaud, naar deze mij
persoonlijk verzekerde. De eerste melodie keert geregeld terug, zoodat het werkje
den vorm van een
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Rondo heeft. Van de vele geestige dissonanten noemen wij slechts de verminderde
octaven, dubbelgrepen voor de viool (Col. D 15074/5).
Ook de Saudades do Brazil (1920 en 1921) zijn dansen met het rhythme van
Habanera en Cakewalk; Milhaud componeerde de melodieën in Braziliaanschen
trant. De uiterst geraffineerde harmonieën, verfijnd sensueel, komen echter in de
zetting voor orkest meer tot hun recht, dan op de piano (Col. LFX 40).

[Mis]
Mis, de voornaamste handeling van den Katholieken eeredienst, daar zij de herhaling
en herdenking is van het Kruisoffer, volgens Christus' gebod en voorbeeld in het
Laatste Avondmaal. In de gezongen Mis vormt de muziek een belangrijkonderdeel.
De gezangen der Mis worden onderscheiden in twee groepen. I Tot de wisselende
zangen behooren: de Introïtus of inleidingszang, Graduale en Tractus, de rijkste der
wisselende Miszangen, het Alleluia, de lofzang die op dagen van boete en rouw
vervangen wordt door den Tractus, het Offertorium (Offerzang)ende Communio,
gezongen bij het nuttigen van het Offer-maal. II De vaste of onveranderlijke
Misgezangen zijn: Kyrie, Gloria, Sanctus met Benedictus, Agnus Dei; het Credo, de
gezongen Geloofsbelijdenis, is alleen voor de Zondagen en sommige feesten. Het
zijn deze onveranderlijke Misdeelen, die men ook in de concertzaal uitvoert en dan
kortweg Mis noemt; daarom geven wij er de teksten van.
Kyrie, aanroep om de Goddelijke ontferming: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie
eleison (Heer, Christus, ontferm U over ons).
Gloria, de lofzang der engelen, waarvan het begin ontleend is aan Lucas 2:14; zie
voorts Gregoriaansch.
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Gloria in excelsis Deo (Eere in den Hooge aan God), Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis (en op aarde vrede aan de menschen van goeden wil). Laudamus te (wij
loven U), Benedicimus te (wij prijzen U), Adoramus te (wij aanbidden U),
Glorificamus te (wij verheerlijken U). Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam (Wij danken U om Uw groote heerlijkheid). Domine Deus, Rex caelestis, Deus
Pater omnipotens (Heer God, Koning des Hemels, God Almachtige Vader), Domine,
Fili unigenite, Jesu Christe (Heer, eeniggeboren Zoon, Jezus Christus). Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris. (Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders). Qui tollis
peccatamundi, miserere nobis (Gij die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U
onzer). Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram (Gij die de zonden
der wereld wegneemt, ontvang onze smeekbede). Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis (Gij, die zetelt aan de rechterhand des Vaders, ontferm U onzer).
Quoniam tu solus Sanctus (Want Gij alleen zijt Heilig), Tu solus Dominus (Gij alleen
zijt de Heer), Tu solus Altissimus, Jesu Christe, (Gij alleen zijt de Allerhoogste, Jezus
Christus). Cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris (Met den Heiligen Geest in de
heerlijkheid van God den Vader). Amen.
Credo. De geloofsbelijdenis, dogmatisch van groot belang. Credo in unum Deum
(Ik geloof in één God), Patrem omnipotentem,factorem caeli et terrae, visibilium
omnium, et invisibilium (den Almachtigen Vader, Schepper van alle zichtbare en
onzichtbare dingen), Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum
(En in één Heer Jezus Christus, den eeniggeboren
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Zoon Gods). Et ex Patre natum ante omnia saecula (En uit den Vader geboren vóór
alle eeuwen). Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero (God van
God, licht van licht, waarachtigen God van den waarachtigen God), Genitum non
factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt (Geboren en niet gemaakt,
één van wezen met den Vader: door wien alles gemaakt is). Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem descendit de caelis (Die om ons menschen en om onze
zaligheid uit den hemel is nedergedaald), Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
Virgine: et homo factus est (En het vleesch heeft aangenomen door den Heiligen
Geest uit de Maagd Maria, en is Mensch geworden). Cruxifixus etiam pro nobis: sub
Pontio Pilato passus, et sepultus est (Hij is ook voor ons gekruisigd, onder Pontius
Pilatus heeft Hij geleden en is begraven). Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas
(En hij is verrezen ten derden dage volgens de Schriften). Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris (En Hij is opgeklommen ten hemel, zit aan de rechterhand
des Vaders). Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos: cujus regni
non erit finis (En Hij zal met heerlijkheid wederkomen, om de levenden en de dooden
te oordeelen: Zijn rijk zal geen einde hebben). Et in Spiritum Sanctum, Dominum,
et vivificantem: qui ex Patre, Filioque procedit (En in den Heiligen Geest, den Heer,
die het leven geeft: die uit den Vader en den Zoon voortkomt). Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas (Die met den Vader
en den Zoon samen aanbeden en mede verheerlijkt wordt: die door de Pro-
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pheten heeft gesproken). Et unam, sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam (En
in één heilige Katholieke en Apostolische Kerk). Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum (Ik belijd één doopsel tot vergiffenis van de zonden). Et
exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. (En verwacht
de verrijzenis der dooden. En het eeuwige leven. Amen).
Sanctus, de driewerf heiligprijzing, ontleend aan Jesaja 6:3. Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth (Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer, God der
heerscharen). Pleni sunt caeli et terra gloria tua (Hemel en aarde zijn vol van Uw
heerlijkheid). Hosanna in excelsis (Hosanna in den Hooge). Benedictus qui venit in
nomine Domini (Gezegend Hij, die komt in den Naam des Heeren), Hosanna in
excelsis (Hosanna in den Hooge).
Agnus Dei, ontleend aan Johannes 1:29. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis (Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer).
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis (Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld, ontferm U onzer). Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona
nobis pacem (Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons vrede).

[Miserére]
Miserére, het begin van psalm 50 (volgens de R.K. nummering; bij de Protestanten
psalm 51): Wees ons genadig, O God! Deze boetepsalm is vele malen gecomponeerd,
o.a. door Allegri (17e eeuw; zie Mozart) en Orlando di Lasso*.

[Missa solémnis]
Missa solémnis, een plechtige Mis, waarbij de celebreerende priester geassisteerd
wordt door een diaken en een subdiaken. In de muziek is een
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Missa solemnis meestal een compositie van de onveranderlijke Misdeelen voor soli,
koor en orkest (zie Beethoven).

[Moderáto]
Moderáto, matig (van snelheid).

[Modulatie]
Modulatie, overgang van een toonaard in een anderen.

[Moessorgski, Modest Petrowitsj]
Moessorgski, Modest Petrowitsj (21 Maart 1839-28 Maart 1881). Zijn vader was
een grootgrondbezitter, zoodat hij zijn jeugd op het land doorbracht. Toen reeds hield
hij van de Russische boeren, een uitzondering voor iemand van zijn stand. De ouders
waren beiden muzikaal; Modest kreeg de eerste pianolessen van zijn moeder en
speelde negen jaar oud al moeilijke stukken van Liszt. Dit bracht zijn vader ertoe,
hem in Petersburg op het gymnasium te doen en hem tegelijkertijd goed
muziekonderwijs te laten geven (1849). De pianist Herke ontwikkelde zijn speeltalent
in korten tijd. Drie jaar later kwam hij op de cadettenschool. In 1856 werd hij bij het
garde-regiment geplaatst als officier. Kort daarop werd Moessorgski geïntroduceerd
bij den componist Dargomoeisjki, waar hij ook Caesar Coei en Balakiref leerde
kennen. De laatste, muzikaal een autodidact, gaf hem theorethisch onderwijs; met
de harmonieleer wist de docent echter zelf geen raad, want hij componeerde zuiver
intuïtief. Door Balakiref leerde Moessorgski ook de muziek van Schumann,
Beethoven, Liszt en Berlioz kennen; Chopin vond geen genade in hun ooren. Toen
Moessorgski in 1859 overgeplaatst werd naar een provincie-stadje nam hij ontslag
uit den militairen dienst omdat hij in Petersburg wilde blijven. In hetzelfde jaar
maakte hij een reis naar Moskou; hier gingen hem de oogen open
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voor de Russische cultuur. In brieven uit dien tijd aan Balakiref klaagde hij over
nerveuze crises, het gevolg van alcoholische excessen uit zijn militairen tijd; ook
biechtte hij over zijn ‘mysticisme en gelijktijdige cynische gedachten over God’. In
1861 verloor de familie Moessorgski haar vermogen door de opheffing van de
lijfeigenschap. Twee jaar later was Moessorgski gedwongen een betrekking te zoeken;
hij werd staatsbeambte, eerst aan het ministerie van verkeer, later aan dat van het
boschwezen, wat hij tot een jaar voor zijn dood bleef. Hij heeft dit werk met groot
plichtsbesef gedaan, spotte zelfs met anderen, die ook gedupeerd waren door de
liberale boeren-reformatie van keizer Alexander II! In 1865 stierf zijn moeder; wat
dit voor hem beteekende hoort men uit het aan haar opgedragen ‘Wiegelied’ naar
het gedicht van Ostrowski. In dat jaar keerde Rimski-Korsakof terug van zijn
wereldreis; toen eerst konden de ‘Vijf’, die het ‘Machtige hoopje’ alias de ‘Nieuwe
Russische school’ vormden, voltallig vergaderen. Door hun invloed werd Berlioz*
naar Petersburg uitgenoodigd. Van 1868 tot '72 genoot Moessorgski de gelukkigste
jaren van zijn leven: hij schreef toen den ‘Boris Godoenof’ en den liedercyclus
‘Kinderstube’ en was in huis bij zijn vriend Opotsjinin, van wiens zuster Nadjesjda
hij zeer veel gehouden heeft. Aan een huwelijk dacht hij echter niet: volgens de zuster
van Glinka, die een moederlijke vriendin voor hem was, moet hij o.a. gezegd hebben:
‘Wanneer je eens in de krant leest dat ik mij een kogel door het hoofd gejaagd heb,
dan weet je, dat ik den dag daarvoor getrouwd was.’ In 1871 ging Moessorgski samen
wonen met Rimski-Korsakof, die hierover
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in zijn kroniek schreef: ‘Moessorgski gebruikte de piano tot twaalf uur 's middags,
terwijl ik copieerde of instrumenteerde. Dan ging hij naar het ministerie en zette ik
mij aan de piano. Den avond verdeelden wij in gemeenschappelijk overleg.’ Deze
vriendschap was oorzaak, dat Balakiref zich nu geheel terug trok. Direct na het
voltooien van den ‘Boris’ begon Moessorgski aan zijn opera ‘Kowantsjina’. Jarenlang
onderhandelde hij met de directie van de keizerlijke opera over de opvoering van
den ‘Boris’. Nadat in 1873 enkele tooneelen ervan gegaan waren, kwam het een jaar
later tot de première op uitdrukkelijk verlangen van de prima donna Platonowa, die
de partij van Marina zong. Moessorgski's vriend Caesar Coei verried toen zijn medelid
van het ‘Machtige hoopje’ door een vernietigende, onwaardige critiek te schrijven.
Enkele maanden later toonde Moessorgski's uitgever de ‘Kinderstube’ aan Liszt, die
er enthousiast over was. Moessorgski werd uitgenoodigd naar Weimar te komen,
doch sloeg dit af, omdat zijn chef op het ministerie ziek was; hiermee verspeelde hij
een der grootste kansen van zijn leven. In hetzelfde jaar kwam een eind aan het
samenwonen met Korsakof; in 1875 volgde de volledige vervreemding tusschen
beiden. Sedert dien gaf Moessorgski zich steeds meer aan den drank over, braste hij
met minderwaardige kroegconnexies en raakte hij steeds meer aan lager wal. Van
zijn oude vrienden bleven alleen de zuster van Glinka en de schilder Hartmann hem
trouw. Zijn armoede in het laatste jaar van zijn leven was onbeschrijfelijk; de eenige
inkomsten als gezocht begeleider op concerten namen steeds meer af, daar men op
den drinkebroer niet kon
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rekenen. In Februari 1881 kwam de volledige instorting; Moessorgski werd naar een
ziekenhuis gebracht waar hij enkele gelukkige weken doorbracht. Hij leek te beteren,
doch door een toeval kon hij zich jenever verschaffen, waarmee hij zich bewusteloos
dronk. Dit bracht de catastrophe. Hij stierf in het bijzijn van enkele verplegers, daar
de zuster van Glinka zelf zwaar ziek was.
Boris Godoenof. Het meesterwerk van Moessorgski behandelt een episode uit de
Russische geschiedenis, zooals deze niet geheel juist door den historicus Karamsin
beschreven werd en door Poesjkien gedramatiseerd. Wij laten hier de historische
figuur voor wat zij is en houden ons aan het ‘Muzikale volksdrama’ van Moessorgski,
die enkele scènes aan Poesjkien toevoegde. De listige Bojaar (landedelman en lid
van de Doema, den Russischen Raad van State) Boris Godoenof was een gunsteling
van den beruchten Iwan den Verschrikkelijken en streefde zelf naar de macht. Hij
bereikte, dat zijn zuster trouwde met den oudsten zoon van Iwan, die kort daarop,
na den dood van zijn vader, als Tsaar Fjódor den troon besteeg. Godoenof beheerschte
dezen onbenulligen, kinderloozen vorst volkomen en liet Fjódor's jongeren stiefbroer
Dimitri vermoorden. Daardoor werd voor Boris den weg gebaand tot den troon. In
1598 stierf Fjódor; hier begint de handeling van de opera.
Proloog. In den hof van het klooster van de H. Maagd bij Moskou bidt het volk
voor de verkiezingen van den nieuwen Tsaar, gedwongen door de knoet van een
politie-commissaris. De Bojaren wenschen, dat Godoenof gekozen wordt, doch deze
laat zich smeeken; het volk moet hem vermurwen. Een bode meldt, dat
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Boris de kroon afgewezen heeft, doch vlak daarop brengt een stoet van pelgrims de
tijding, dat Boris toch den troon zal bestijgen. De kroningsscène. Voor het Kremlin
wacht het volk biddend. Nadat de klokken geluid werden zingt de menigte haar
heilbeden voor den nieuwen Tsaar. (Moessorgski citeert hier een Russisch volkslied,
dat Beethoven reeds gebruikte in zijn kwartet* opus 59 No. 2). Dan komt Boris op
de trappen van de kathedraal, waarin hij gekroond werd. Hij voelt zich beklemd door
zijn nieuwe waardigheid en smeekt God, zijn regeering te zegenen. Het bevel dat
allen onthaald moeten worden brengt het volk tot nieuwe heilroepen.
I 1. In zijn kloostercel schrijft de oude heremiet Pimen een kroniek van de
Russische geschiedenis. Zoo juist heeft hij het laatste, bloedige hoofdstuk voltooid:
de vermoording van den Tsarewitsj Dimitri en de kroning van Boris Godoenof. Reeds
daagt de morgen en hoort men het gezang der monniken. In de cel van Pimen ontwaakt
de jonge monnik Grigori uit een boozen droom; hij beklaagt zich over zijn eentonig
leven. Pimen raadt hem zich te kastijden en waarschuwt hem voor de onrust van de
buitenwereld. De heremiet vertelt Grigori dan van den moord op den Tsarewitsj en
verzoekt hem na zijn dood de kroniek voort te zetten. De jonge monnik roept wraak
over Boris. I 2. Voor een kroegje bij de Russisch-Littausche grens zingt de waardin
het lied van de eend. Grigori is het klooster ontvlucht en bereikt in gezelschap van
twee als vagebonden verkleede bedelmonniken, Warlaam en Missaïl, de grens.
Opgevroolijkt door den wijn zingt Warlaam een lied, hoe Iwan de Verschrikkelijke
de
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Tartaren versloeg. Grigori hoort van de waardin, dat hij door de speurhonden van
den Tsaar gezocht wordt, die echter een boschpad over de grens niet kennen. De
spionnen komen in het kroegje; hun aanvoerder verdenkt eerst Warlaam. Zij kunnen
het bevel tot aanhouding niet lezen, Grigori biedt aan het document te ontcijferen en
wijzigt het signalement, zoodat het op Warlaam slaat. Wanneer despionnen van den
Tsaar den vagebond willen arresteeren, spelt deze moeizaam het bevel en dan blijkt,
dat Grigori het vervalschte. De jonge monnik springt uit het venster en wordt
achtervolgd door de speurhonden.
II 1. In een kamer van het Tsarenpaleis treurt Xenia, dochter van Boris, om haar
gestorven bruidegom. Haar minnemoeder tracht haar te troosten en zingt voor haar
het lied van de mug en de luis. Xenia's broertje Fjódor (travestie*) vindt het prachtig
en vraagt om nog een liedje. De jongen en de min spelen dan samen handjeklap.
Boris bezoekt de kinderkamer en overhoort Fjódor's aardrijkskunde-les. Hoewel het
zes jaar geleden is, dat hij aan de regeering kwam, drukt hem nog steeds de moord
op den Tsarewitsj en in een langen monoloog uit hij zijn angst voor Gods wraak.
Zijn lijfbojaar kondigt de komst aan van vorst Schoeïski. Voor deze binnentreedt
vertelt Fjódor aan zijn vader een grappige geschiedenis over zijn papegaai. Dan hoort
Boris van den vorst, dat een jongeman zich uitgeeft voor den vermoorden Dimitri
en op het punt staat de Littausche grens over te trekken. Boris twijfelt of de echte
Dimitri werkelijk indertijd gedood werd en bezweert Schoeïski de misdaad nog eens
nauwkeurig te berichten. Alleen gelaten geeft Boris
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zich over aan zijn angst en wroeging; hij meent den geest van Dimitri te zien en
tracht dien te verjagen. III 1. (De monnik Grigori vluchtte naar Polen en wist koning
Sigismund te overtuigen, dat hij de vermoord gewaande Tsarewitsj Dimitri is.
Bovendien paste het in de Poolsche politiek, dat de rechtmatige Tsaar Dimitri het
bezit van zijn troon aan Sigismund zal danken. Daartoe moet de gewaande Dimitri
aan het hoofd van het Poolsche leger Rusland binnen trekken. Slechts twee in Polen
weten, dat de aanspraken van dezen Dimitri onrechtmatig zijn: Marina, dochter van
den woiwode van Sandomir, die de eerzucht heeft Tsarina te worden, en de Jezuïet
Rangoni, wiens bedoeling het is, Rusland Roomsch Katholiek te maken). In haar
vertrek van het slot te Sandomir luistert Marina naar het gezang van haar vriendinnen,
die haar schoonheid ophemelen. Marina zendt hen weg en in een Mazurka-achtige
aria vermeit zij zich met het vooruitzicht, als Tsarina bewonderd te worden. Rangoni
onderbreekt haar hoongelach over de domme Russen; hij leert het meisje, hoe zij de
Russen en Dimitri onder haar invloed kan brengen. II 2. In den slottuin wacht de
valsche Dimitri op een geheime ontmoeting met Marina; zijn liefde voor haar
verflauwde zijn eerzucht. Inplaats van Marina komt Rangoni, die de gevoelens van
Dimitri weet uit te spelen om hem weer te ontvlammen voor hun politieke plannen.
Het behoort tevens tot het spel van den Jezuïet, dat Marina op het nachtelijk tuinfeest
coquetteert met eenige Poolsche edellieden. Eindelijk treft Dimitri het meisje; zij
zegt hem, dat alleen de troon der Tsaren haar lokt. Dit prikkelt zijn drang tot daden,
waardoor Marina
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op haar beurt verteederd wordt. IV 1. De revolutiescène. In een bosch nabij de stad
Kromy sleuren vagebonden een Bojaar, aanhanger van Boris, voort; zij willen hem
martelen om te hooren, waar hij zijn schatten verborg. Een idioot zingt een zinneloos
lied en wordt geplaagd door jongens. Men hoort reeds uit de verte het gezang van
de vagebonden Warlaam en Missaïl: de ellende van het Russische volk is Gods straf
voor de misdaad van Boris. Van een anderen kant klinkt het ‘Domine salvum fac’
van twee vluchtende Jezuïeten; men sleept hen weg om hen op te hangen. De soldaten
van den valschen Dimitri verschijnen, Warlaam en zijn gezel jubelen om den
Tsarewitsj en wanneer deze te paard nadert stemmen allen met de vagebonden in.
De valsche Dimitri proclameert zichzelf tot Tsaar en roept het volk op hem te volgen
naar het Kremlin. Eenzaam blijft de idioot achter en neuriet een klacht over het arme
Russische volk. IV 2. In het Kremlin vergaderen de Bojaren: de schuldige - Boris of
Dimitri? - zal gedood worden; zoo ook, wie hem aanhangt. Vorst Schoeiski bericht,
dat hij onlangs door een toeval den Tsaar bespiedde; Boris smeekte angstig de schim
van den vermoorden Tsarewitsj weg te gaan. Zijn verhaal wordt onderbroken door
het binnenkomen van Godoenof. die verdwaasd in zichzelf mompelt. Boris ontkent,
dat hij Dimitri vermoordde; de Tsarewitsj leeft nog. De grijze kroniekschrijver Pimen
wordt aangediend en brengt wonderlijke tijding: een oude, blinde herder droomde,
dat de doode Dimitri hem verzocht op zijn graf te bidden; daar werd hij ziende.
Ontdaan roept Boris om een boetekleed; hij wenscht met zijn zoon Fjódor alleen te
zijn.
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Godoenof draagt de regeering aan zijn kind op en leert hem, hoe hij wijs en
rechtvaardig moet heerschen. Uit de verte klinkt een rouwzang. Stervend vraagt Boris
de Bojaren vergiffenis en wijst hen zijn opvolger: Fjódor.
‘Boris Godoenof’ wordt sedert 1896 opgevoerd in de zeer vrije bewerking van
Rimski-Korsakof, die Strawinski geestig veroordeelde als een ‘Meyerbeeriade’.
Volgens den kundigen Moessorgski-kenner Kurt von Wolfurt is de oorspronkelijke
lezing onbruikbaar en zal men tot een compromis moeten komen, dat meer op het
origineel dient te lijken, dan op de partituur van Rimski Korsakof. Tableaux d'une
exposition. Deze cyclus pianostukken dankt haar ontstaan aan een droeve gebeurtenis
uit het leven van Moessorgski. In 1874 stierf plotseling zijn vriend Hartmann. Men
organiseerde een tentoonstelling van diens werken en het bezoek aan deze expositie
bracht de artistieke ontlading van de reeds weken lang opgehoopte emoties:
Moessorgski schiep zijn ‘Tableaux d'une exposition’, waarin hij muzikaal de
aandoeningen uitte, die Hartmann's vriendschap en kunst in hem hadden opgewekt.
De verschillende nummers worden ingeleid en onderling verbonden door een
leidmotief*, dat de componist ‘Promenade’ noemde. Maar dit thema wordt niet
klakkeloos herhaald. In elke variant trilt de stemming en de emotie van het vorige
stuk na. Muzikaal technisch is deze ‘Promenade’ zeer belangwekkend, daar er
wisseling van maatsoort (5/4 en 6/4) in is gebruikt, voor dien tijd iets heel nieuws;
zij geeft aan den stroom der muziek een groote soepelheid. ‘Gnomus’ bedoelt met
zijn grillige intervalsprongen, zijn levendige wisseling van tempo,
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de uitbeelding van den mismaakten grotesken dwerg, dien Hartmann conterfeitte.
‘Il vecchio castello’ (Het oude kasteel) werd door de fantasie van den componist
bevolkt met een troubadour, die voor een edel en aandachtig gezelschap zijn
weemoedige zangen voordraagt. Het is merkwaardig, dat Moessorgski zich hier in
het geheel niet hield aan de authentieke troubadoursliederen, maar den dichterzanger
een bijna volksliedachtig wijsje toevertrouwt. ‘Tuileries’ is geen uitbeelding van het
bekende Parijsche park, doch een scène uit het kinderleven: een groep jongens krijgt
ruzie over hun spel en het verschil van meening wordt handtastelijk uitgemaakt. De
heethoofden zijn vertegenwoordigd door vlugge staccato-nootjes, de meer gematigde
gemoederen probeeren hen te kalmeeren (typische, schommelende accoorden, die
reeds in de eerste maat optreden). ‘Bydlo’ geeft ons een visioen van een ouden
Poolschen ossenwagen, die over deslechte wegen langzaam voorthobbelt. ‘Ballet
des poussins dans leurs coques’ is een ijl Scherzo, waarin de componist kuikentjes
een gratie en vlugheid geeft als van balletdanseresjes. ‘Samuel Goldenberg und
Schuyle’ zijn twee oude Polen, in druk gesprek met elkaar. De dorpsgebeurtenissen
worden door hen behandeld of het wereldproblemen zijn, die zij en passant oplossen.
Buitengewoon aardig is de typeering van de twee uiteenloopende karakters. ‘Limoches
le marché’ laat hooren, dat het gekrakeel van de marktvrouwen van dat stadje voor
den buitenstaander een grappig geval is. ‘Catacombae’ voert ons naar de stille,
plechtige rust van de oude Romeinsche onderaardsche graven. In het origineele
manuscript staan notities van Moessorgski, waaruit
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blijkt, dat hij hier in gedachten met zijn gestorven vriend Hartmann spreekt:
Conmortuis in lingua mortua. (Met de dooden in de taal van den dood). ‘Lacabane
sur des pattes de poules’ is de hut van de oude heks Bába Jága, een bekende figuur
uit de Russische sprookjes, die eerst bedrijvig door haar woninkje trippelt, dan per
bezem haar spookachtig luchtje schept. ‘La porte des Bohatyrs de Kiew’ geeft de
statige pracht weer van Kiew's oude stadspoort. Ravel heeft het soms wat
onpianistische werk georkestreerd; pas door deze bewerking komen de genialiteit
en schoonheid er van geheel tot haar recht. (Pol. 27246/9).

[Mólto]
Mólto, zeer: Allegro molto, zeer snel.

[Monteverdi, Claudio]
Monteverdi, Claudio (geb. 15 Mei 1567-29 Nov. 1643). Als leerling van Ingegneri
leerde hij den contrapuntischen stijl voortreffelijk beheerschen, zooals zijn eerste
composities, madrigalen (1583), bewijzen. In 1590 aan het hof te Mantua als zanger
en violist aangesteld kwam hij zeer in de gunst; hij werd er in 1601 kapelmeester.
In 1613 werd hij met groote onderscheiding kapelmeester aan de S. Marco te Venetië;
hij vervulde dit ambt tot aan zijn dood.
Ondanks zijn kerkelijke betrekking ligt de historische beteekenis van Monteverdi
op het gebied van de opera*. Als muziekdramaticus knoopte hij aan bij zijn
Florentijnsche voorgangers Peri en Caccini. Een voorbeeld van dezen stijl, die zich
toelegde op een expressief recitatief, geeft de ‘Lamento’ (Klacht) uit ‘Arianna’ (1608),
met het verhaal van den bode uit Monteverdi's ‘Orfeo’ (1607) de eerste thans nog
treffende stukken, die de opera voortbracht. Naar huidige normen gerekend is deze
‘Lamento’ muzi-
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kaal nog zeer simpel, doch in de eenvoudige melodieën en harmonieën hoort men
een zuiver en edel gevoel, dat volkomen past bij de dramatische situatie (Parl. B
37030). In zijn latere opera's ontwikkelde de muziek voor de hoogtepunten van het
drama zich tot arioso-achtige episoden, die als voorloopers van de aria's der volgende
generaties een ontwikkelings. phase beteekenen. Dat zulke ariosi ons veel nader
staan, bewijst het wiegelied van Arnalta uit ‘L'incoronazione di Poppea’ (Col. DB
500).

[Moréndo]
Moréndo, wegstervend.

[Mósso]
Mósso, bewegelijk, più mosso: bewegelijker.

[Motet]
Motet, meestal een acappellawerkop een gewijden, Latijnschen tekst. De onsterfelijke
motetten uit de zestiende eeuw (Palestrina, Orlando di Lasso) zijn haast alle
polyphoon, vaak geheel of gedeeltelijk doorgeïmiteerd (zie imitatie). Mozart noemde
zijn ‘Ave verum’ (voor koor, strijkers en orgel) en zijn ‘Exsultate, jubilate’ (voor
coloratuursopraan en orkest) eveneens motet, doch dit zijn uitzonderingen.

[Motief]
Motief, enkele tonen, die samen een afgerond geheel vormen: de kleinste bouwsteen
van een compositie. In Mozart's symphonie in g ♪ vormen de eerste drie noten van
de melodie een motief, dat zich voort spint tot een motiefketen en daardoor de kiem
is van een lang thema. Dat een motief zonder meer de grondslag van een geheel stuk
kan zijn, bewijst het best het eerste deel van Beethoven's vijfde symphonie, met het
beroemde noodlots-motief, dat uit vier noten bestaat. Een motief kan ook langer zijn;
de grens tusschen motief en thema* is moeilijk aan te geven.

[Mozart, Wolfgang Amadeus]
Mozart, Wolfgang Amadeus (27 Jan. 1756-5 Dec. 1791). Leopold
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Mozart (1719-1787), de vader van Wolfgang, was violist en kapelmeester van het
aartsbisschoppelijk orkest te Salzburg, en een componist van beteekenis. Hij had
karakter, was groot in deugden èn in gebreken: uitgesproken materialistisch, pedant,
pessimistisch, maar ook plichtsgetrouw, energiek, opofferend voor zijn kinderen.
Veel heeft Wolfgang aan zijn vader te danken gehad, en al zijn er achteraf gezien
ook redenen tot verwijten, dit stemt zacht: Leopold wenschte dat zijn zoon het beter
had, dan hij zelf. Zoo mogen wij het niet te hard veroordeelen, dat Wolfgang en zijn
vijf jaar oudere zusje Nannerl als wonderkinderen meer moesten reizen en
concerteeren dan goed was voor hun gezondheid, en dat Leopold wel erg bedacht
was op het materieel succes, soms meer dan op het artistieke. Wolfgang was een
moeilijk te begrijpen kind met een eigenaardig, in sommige opzichten tweeslachtig
karakter, een vreemd mengsel van verregaande naïveteit en zuivere intuïtie, kinderlijk
onderworpen wanneer het kleinigheden betrof, onverzettelijk wanneer het om het
ideëele ging. Gelukkig was Leopold getrouwd met een vrouw, die goed bij hem
paste: zijn wantrouwen en pessimisme vonden een voor het familieleven weldadig
tegenwicht in haar plooibaarheid, haar genoeglijken kijk op het leven, het plezier in
een wat grove en ruwe grappigheid, dat haar zoon van haar erfde.
Toen Wolfgang drie jaar was, bleek reeds zijn groote muzikaliteit: het luisteren
naar de pianolessen, die zijn zusje Nannerl van haar vader kreeg, bracht hem er toe,
zelf op het klavier te probeeren, welke tonen goed bij elkaar pasten. Kort daarop
begon Leopold hem spelenderwijs te leeren, kleine stukjes op de piano
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voor te dragen, waarbij al gauw zijn verbazingwekkend geheugen bleek. En hij was
nog niet zes, toen zijn scheppend talent ontwaakte. Een jaar daarna begon het reizen
als wonderkind, dat met onderbrekingen een decennium duurde, waarbij Europa
kriskras doortrokken werd: München, Weenen, Parijs, Londen, België, Holland,
Italië en waar al niet meer. Vooral in het Zuiden vond hij hooge waardeering: hij
ontving b.v. van den Paus de ‘Orde van de Gouden Spoor’, verschillende eervolle
opdrachten tot composities en werd lid van de ‘Accademia filarmonica’ te Bologna.
In Rome noteerde hij het afwisselend vier- en zesstemmig ‘Miserere’* van Allegri,
het glansstuk der Sixtijnsche kapel, na één keer luisteren zonder een fout, een
meesterlijk staaltje van gehoor en geheugen. Ondertusschen stond zijn productiviteit
niet stil; al was er veel onrijps bij wat hij schreef, zijn zangspel ‘Bastien und
Bastienne’, dat hij als jongen van twaalf jaar maakte, bekoort nog thans. Mozart's
jeugd was dus in alle opzichten gelukkig. Maar na 1772 begonnen de moeilijkheden
te komen. Drie jaar daarvoor was hij door aartsbisschop Sigismund benoemd tot
concertmeester van diens orkest; wel is waar ontving Wolfgang geen salaris, maar
daartegenover mocht hij ook vrij reizen en trekken. Diens opvolger, aartsbisschop
Hieronymus, gaf Wolfgang een salaris van 150 gulden, dat later verhoogd werd tot
450 gulden, een voor dien tijd ruime belooning; hij verzette zich er echter tegen, dat
de beide Mozart's telkens concertreizen maakten. Hieronymus was een koel, maar
rechtvaardig mensch; men kan hem verwijten, dat hij Wolfgang's genialiteit te weinig
besefte, doch men moet het in Leo-
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pold en zijn zoon gispen, dat zij wel het salaris wilden toucheeren, maar toch volledige
vrijheid eischten. De tegenstrijdigheid der belangen bracht steeds meer verbittering
tusschen beide partijen, vooral bij de Mozart's, waartoe Wolfgang's scherpe tong niet
weinig bijdroeg. In 1777 weigerde de bisschop weer het gevraagde verlof, waarop
Wolfgang zijn ontslag vroeg en nu met zijn lieve maar onervaren moeder op reis
ging, terwijl Leopold thuis moest blijven en slechts in ontroerend bezorgde brieven
het naïeve tweetal raad kon geven. Den Freudiaan geeft het te denken, dat Wolfgang
zijn documenten (de Italiaansche diploma's en getuigschriften) vergat mee te nemen.
Inderdaad waren er voor Leopold redenen tot bezorgdheid; hij had het reisgeld moeten
leenen en de financieele resultaten van Wolfgang's tournée waren heel slecht. Uit
Mannheim zond de zoon plotseling een brief, die den vader hevig deed schrikken;
Wolfgang was gaan houden van een jonge zangeres, Aloysia Weber, en maakte voor
zichzelf en haar de dolste toekomstplannen. In een uiterst diplomatiek antwoord
bracht Leopold zijn zoon tot rede, zoodat deze zich van zijn directe voornemens af
liet brengen en aan het verzoek van zijn vader voldeed, naar Parijs te gaan. Maar
sedert dien was Wolfgang minder openhartig tegen Leopold; al schreef hij er niet
over, toch had hij zijn huwelijksplannen niet opgegeven. Ook in Parijs ging het hem
slecht; treurige ervaringen met de hoogere kringen - Leopold spoorde zijn zoon
tevergeefs aan tot het vleien van invloedrijke personen - maakten, dat hij er weinig
leerlingen kreeg en tegenover de toonaangevende musici volgde hij juist tè
gehoorzaam den raad van Leopold om
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gereserveerd te zijn. Zoo kon Wolfgang hier niet veel anders doen dan ijverig
componeeren. Reeds spoedig moest de jonge man van amper twee en twintig toonen,
dat hij in de moeilijkste omstandigheden goed wist te handelen: zijn moeder stierf,
en zijn eerste zorg was, zijn vader voorzichtig voor te bereiden. Wolfgang's brieven
uit dezen tijd aan zijn vader bewijzen wel heel ontroerend, hoe veel hij van zijn
ouders heeft gehouden, maar tevens dat de vroegere vertrouwelijkheid verminderd
was. Met de bedoeling dichter bij Aloysia te zijn maakte hij werk van een betrekking
als kapelmeester te Mannheim. Doch ook dit mislukte en zoo stemde Wolfgang na
lang tegenstribbelen in met het voorstel van zijn vader, om weer naar Salzburg terug
te komen, waar men hem wel als organist en concertmeester wilde hebben. Hij zou
zijn werk daar niet aanvangen, vóór hij diep teleurgesteld was in zijn gevoelens;
Aloysia had Wolfgang voor haar eerzucht niet meer noodig en gaf hem zonder
omwegen de bons. Dat aartsbisschop Hieronymus niet zoo'n onmogelijk despoot
was, als men hem vaak voorstelt, blijkt uit de toestemming die Wolfgang kreeg, in
München zijn opera ‘Idomeneo’ in te gaan studeeren; ook bleef Mozart ongestraft
langer weg, dan zijn verlof duurde. Doch tenslotte kreeg hij bevel, zich bij den
aartsbisschop in Weenen te voegen; dat de prelaat den jongen componist ook hier
als een lakei behandelde, moet men niet als een uitzonderlijke plagerij beschouwen,
maar als een gewoon staaltje, hoe men in dien tijd over den maatschappelijken stand
van een musicus dacht. Al was het na lang aandringen, ook door eenige adellijke
vereerders van Mozart, toch gaf de
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aartsbisschop Wolfgang verlof, te Weenen op een liefdadigheidsconcert te spelen,
waar hij enorm succes had. Mozart dacht dat nu het begin van groote waardeering
was gekomen, doch moest, evenals zijn collega's, van den bisschop naar Salzburg
terug gaan. Vier weken lang - zij moeten Wolfgang jaren hebben geleken - trachtte
hij zich nog uit liefde voor zijn vader in de moeilijke verhoudingen te schikken, doch
in Mei 1781 diende hij zijn ontslag in. Vermoedelijk is deze aanvrage op de lange
baan geschoven, want nog twee keer herhaalde hij zijn verzoek, dat door den adjudant
van den bisschop, graaf Arco, niet schijnt doorgegeven. Het einde was, dat Wolfgang
door graaf Arco letterlijk de deur uitgetrapt werd en na deze onverkwikkelijke scène
besloot Wolfgang, met den aartsbisschop te breken. Het geheele conflict had meer
nog dan een persoonlijke, een symbolische beteekenis; hetwaseenovergangstijd,
waarin de musicus van kamerdienaar tot vrij kunstenaar werd. Mozart's
vooruitstrevendheid hierin is voor hem funest geworden, hoewel er bij zijn
levenstragedie ook andere factoren in het spe! waren, zooals wij zullen zien.
Mozart was nu een vrij man, doch al spoedig bleek, dat de naaste toekomst niet
zoo onbezorgd zou zijn, als hij zich die gedacht had: het muziekseizoen was met het
aanbreken van den zomer voorbij en de hooge prijs die hij voor zijn lessen vroeg
was oorzaak, dat hij slechts één leerling had. Zoo kon Wolfgang niet anders doen,
dan zich voor den komenden winter voorbereiden, o.a. door het schrijven van het
zangspel ‘Die Entführung aus dem Serail’. Wel werd hij door keizer Joseph II
gewaardeerd, maar een betrekking kon of wilde hij
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Mozart toch niet verschaffen. Toch wist Wolfgang zooveel te verdienen, dat hij zelfs
kleine geschenken naar huis kon zenden, en de opvoeringen van de ‘Entführung’
werden een groot succes. In Weenen ontmoette Mozart weer de familie Weber;
Aloysia was getrouwd met een tooneelspeler, die daar een engagement had gekregen,
en had haar moeder en haar zusters meegenomen. Mevrouw Weber verhuurde kamers
en Mozart was maar al te blij, bij oude bekenden onder dak te komen. Al spoedig
woeien er praatjes naar Salzburg over, dat Wolfgang met een der meisjes ging
trouwen, waarop Leopold scherpe brieven aan zijn zoon schreef, dat hij een ander
kosthuis moest zoeken. Toen Wolfgang eindelijk aan het dringend verzoek van zijn
vader voldeed, was hij het reeds met een van de meisjes Weber, Constanze, eens
geworden: drie maanden nadat hij verhuisd was bekende hij Leopold zijn verloving
met haar (15 Dec. 1781): ‘De natuur spreekt in mij zoo luid als in ieder ander mensch,
misschien nog luider dan in menigen grooten, krachtigen lummel. Ik kan onmogelijk
zoo leven als de meeste hedendaagsche jongelui. Ten eerste ben ik daarvoor te
religieus, ten tweede heb ik te veel naastenliefde en te eerlijke bedoelingen, dan dat
ik een onschuldig meisje zou kunnen bedriegen en ten derde.... houd ik teveel van
mijn gezondheid, dan dat ik mij met h......n af zou geven; daarom kan ik ook zweren,
dat ik nog met geen enkele vrouw iets op deze wijze te doen gehad heb. Want als
dat gebeurd was, zou ik het niet voor U verbergen; het is immers natuurlijk genoeg
dat de mensch fouten maakt, en zich een keer vergissen zou enkel zwakheid zijn,
hoewel ik er niet graag voor in zou
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staan, dat ik het bij een misstap zou laten, wanneer ik op dit punt een enkele maal
faalde.’ Merkwaardig genoeg had hij drie maanden daarvoor zijn vader verzekerd
(25 Juli 1781): ‘Ik heb absoluut niets tegen het huwelijk, maar voor mij zou het op
het oogenblik een kwaad ding zijn’. Leopold hoorde van anderen, dat Wolfgang aan
Constanze een schriftelijke huwelijksbelofte had gegeven, waarbij hij zich verbond
haar binnen drie jaar te trouwen en, in geval hij van gedachte zou veranderen, haar
jaarlijks 500 gulden uit te betalen! En dat terwijl Mozart niet op vaste inkomsten kon
rekenen: hij had nog slechts drie leerlingen, maar hij rekende zijn vader optimistisch
voor, dat hij kon trouwen, wanneer er een vierde bij kwam. Reeds tijdens hun
verloving was de verhouding tusschen Wolfgang en Constanze niet geheel
harmonisch: het meisje schijnt in haar omgang met andere mannen toen reeds wat
vrij te zijn geweest. En tusschen Constanze en haar moeder was het al lang mis,
zoodat de dochter haar intrek nam bij een adellijke, wat lichtzinnige bewonderaarster
van haar verloofde. Moeder Weber wilde er de politie bij halen en Wolfgang schreef
brief op brief aan zijn vader, om diens toestemming tot het huwelijk; deze kwam
tenslotte een dag nà de trouwplechtigheid, met de verzekering, dat Wolfgang niet
meer op den steun van zijn vader hoefde te rekenen. Aanvankelijk leek het, alsof de
omstandigheden in zijn eerste huwelijksjaren verbeterden: het hof en het publiek
waren opgetogen over zijn openbaar optreden en met een beter geldelijk beleid had
hij rond kunnen komen. In 1787 stierf Leopold. Wolfgang's verhouding tot zijn
schoonmoeder, in het begin niet
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bijster goed, verbeterde langzamerhand, dank zij zijn goedigen aard en de talrijke
geschenken aan haar. Grooten steun had hij aan zijn vriendschap met Haydn. Wanneer
hij met Haydn kennis heeft gemaakt weten wij niet precies; het eerst noemde hij hem
in zijn brieven van 1784, doch een jaar later droeg hij reeds een zestal kwartetten op
‘aan mijn lieven vriend’ en tutoyeerden zij elkander. Ondanks de toenemende
intimiteit bleef Wolfgang steeds vol eerbied en waardeering tegenover zijn 24 jaar
ouderen vriend (hij sprak hem dikwijls met ‘Papa’ aan) en Haydn* van zijn kant
huldigde van harte en zonder eenige rivaliteit het genie van Mozart. Daarom is het
diep te betreuren, dat Haydn juist in Mozart's moeilijksten tijd in Engeland was.
Na ongeveer 1786 ontwikkelde Mozart zich zoo snel, dat zijn bewonderaars deze
evolutie niet meer bij konden houden en men hem hoe langer hoe meer een
‘romantischen’ en ‘stijlloozen’ componist ging vinden. En daar hij sedert 1787 geen
concerten meer gaf, kwam hij er financieel hoe langer hoe slechter voor te staan, te
meer daar hij noch zijn vrouw met geld konden omgaan. Wel kreeg hij tamelijk
groote bedragen voor eenige bestelde werken, maar het meerendeel van zijn
composities bracht hem niets op, werd zelfs door anderen op vaak onbeschaamde
wijze geëxploiteerd, waartegen Mozart slechts protesteerde met een in zichzelf
gemompeld: ‘wat een schoft’. Het eindresultaat was, dat Mozart de laatste jaren van
zijn leven voortdurend geldzorgen had, en bij zijn dood zelfs een duizend gulden
schuld achterliet; keizer Leopold hielp zijn weduwe daarvan af. Men moet echter
niet denken, dat
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het Mozart van genoemd jaar (1786) af geheel aan waardeering heeft ontbroken.
Daar was het, overigens korte, succes, dat de opvoering te Weenen van de opera ‘Le
nozze di Figaro’ haalde, al werd dit werk spoedig door Italiaansche stukken van het
repertoire verdrongen, ook al omdat de keizer het weinig waardeerde: volgens zijn
smaak werd ‘de zang te veel door het orkest overstemd’. Zelfs na dit geniale werk
was Mozart in hoofdzaak beroemd als pianist, niet als opera-componist en zat er
voor hem weer niets anders op dan les te geven. Van elders kwam echter reden tot
hoop: in Praag was de ‘Figaro’ enthousiast ontvangen; tegen het einde van 1786
werd hij uitgenoodigd een der opvoeringen daar bij te wonen, wat hij in het begin
van het volgend jaar ook deed. Hij werd er hartelijk toegejuicht en gaf een concert
dat 1000 gulden opbracht. Meer nog: hij kreeg de opdracht voor Praag een opera te
schrijven, en zoo ontstond ‘Don Giovanni’. Ook dit werk werd warm ontvangen. In
verband met de toejuichingen te Praag benoemde de keizer den componist tot
kamermusicus om hem voor Weenen te behouden; het salaris was echter slechts 800
gulden. Merkwaardig genoeg moesten de Weeners, die meer met de lichtere
Italiaansche werken van Salieri e.a. op hadden, van ‘Don Giovanni’ niets hebben.
Mozart's financieele toestand werd hoe langer hoe zorgelijker. Hoewel hij ijveriger
dan ooit componeerde, bracht dit hem toch weinig in; zoo schreef hij de drie laatste
symphonieën*inden record-tijd van even zooveel maanden voor concerten, die telkens
uitgesteld, vermoedelijk zelfs niet gegegeven werden. Nog eenmaalmaakte Mozart
een groote concertreis, nu
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naar Noord-Duitschland. Waardeering en lof kreeg hij genoeg; de Pruisische koning
gaf hem zelfs de opdracht tot het componeeren van eenige stukken, maar het
eind-resultaat was zoo, dat Wolfgang zijn vrouw per brief voorbereidde: ‘Je moet je
bij mijn terugkeer maar meer over mij, dan over het geld verheugen’. Dadelijk na
zijn aankomst in Weenen ging Wolfgang aan het werk voor den koning van Pruisen:
zijn inzending werd beloond met een gouden doos, waarin 900 gulden en een zeer
waardeerende brief. Maar Constanze, uitgeput door eenige snel elkander opvolgende
bevallingen, was onderwijl ernstig ziek geworden, zoodat het geld al gauw verbruikt
was. Ook het honorarium van de door den keizer bestelde opera ‘Cosi fan tutte’ ging
in hoofdzaak naar dokter en apotheker. De uitvoerige beschrijving van Mozart's
laatste levensjaar zou een lange, eentonige litanie van zorgen door ziekte, geldnood
en gebrek aan belangstelling worden. Slechts dit: de beroemde pianist had in Mei
1790 precies twee leerlingen en les geven was toen zijn voornaamste bron van
inkomsten. In het voorjaar van 1791 verzocht een van zijn mede-vrijmetselaars,
Schikaneder, Mozart een kasstuk te schrijven om hem uit zijn geldverlegenheid te
helpen en zoo ontstond ‘Die Zauberflöte’. Terwijl hij hier nog hard aan werkte bezocht
hem in Juni een geheimzinnige man, die als tusschenpersoon fungeerde bij het
bestellen van een ‘Requiem’ voor een anoniemen lastgever. Daar Mozart al tot over
de ooren in het werk zat, nam hij deze opdracht alleen aan, omdat hij een voorschot
kreeg. Later is gebleken, dat de besteller van het ‘Requiem’* een graaf was, die graag
voor componist poseerde.
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Midden Augustus een nieuwe opdracht, die dadelijk uitgevoerd moest worden: de
opera ‘La Clemenza di Tito’, ter eere van de kroning van Leopold II tot Koning van
Bohemen; het werk werd in 18 dagen voltooid. Maar het noodlot cirkelde al nauwer
om hem heen; zelfs het Mozart zoo toegewijde Praag kon zijn opera niet waardeeren,
wat de overwerkte componist zich erg heeft aangetrokken. Teleurgesteld en half ziek
keerde Mozart naar Weenen terug, om ‘Die Zauberflöte’ en het ‘Requiem’ te
voltooien. Ofschoon de première van de opera betrekkelijk lauw ontvangen werd,
steeg het succes met elke volgende opvoering en bleek het werk reeds spoedig een
kasstuk, als men in jaren niet meemaakte. Hadden toentertijd reeds de auteursrechten
bestaan, dan zou Mozart van alle zorgen bevrijd zijn geweest; nu was het de
tekstschrijver en theaterdirecteur Schikaneder, die de winsten opstreek. Met koortsijver
werkte Mozart verder aan het ‘Requiem’; het werk ging hem zoo ter harte, dat hij
geen leerlingen wilde aannemen, voor het af was. Helaas, hij zou dit niet beleven:
slechte voeding, overspanning en zware zorgen hadden zoo zijn weerstandsvermogen
verminderd, dat zijn reeds lang voortwoekerende ziekte (de diagnose er van is niet
zeker) hem eindelijk de rust van den dood bracht. En of zijn levenseind nog niet
schrijnend genoeg was: een paar dagen voor zijn sterven hoorde hij, dat eenige
Hongaarsche edellieden hem een toelage van 1000 gulden jaarlijks wilden geven en
ontving hij uit Amsterdam een nog gunstiger aanbieding. De begrafenis verliep
droeviger dan bij den eenvoudigsten man uit het volk: Constanze lag ziek te bed, de
enkele vrienden, die den
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armoedigen stoet zouden vormen, keerden bij de deur terug, omdat het zoo regende
en Mozart werd in een massagraf ter aarde besteld, zonder dat een bewonderaar of
vriend bij het dalen van de kist aanwezig was. Toen Constanze na haar herstel het
graf wilde bezoeken, kon niemand haar precies wijzen, waar Mozart rustte.

Mozart's werken.
Bij de gedrukte werken van Mozart staat meestal (inplaats van het na hem
gebruikelijke woord opus*) K.V., een afkorting van Köchels Verzeichnis,
een in 1862 uitgegeven werk, dat o.a. de vermoedelijke volgorde van
Mozart's composities aangeeft. Wel is uit latere onderzoekingen gebleken,
dat deze lijst niet geheel juist is, maar toch wordt zij om practische redenen
nog steeds gebruikt.
Concerten. Van de ruim 50 concerten, die Mozart schreef, worden er thans nog
slechts een tiental uitgevoerd. Reeds C.Ph.E. Bach had aan het virtuoze speelstuk
soms een groote emotioneele waarde gegeven; in sommige pianoconcerten biecht
hij innerlijke conflicten. Dit is ook het geval bij enkele klavierconcerten van Mozart
(z.o.), en Beethoven* is daarin nog verder gegaan.
De eerste pianoconcerten, die het wonderkind Mozart voor eigen gebruik samen
stelde (1776) waren niet oorspronkelijk; het bleken achteraf bewerkingen van sonaten
van tijdgenooten. In de volgende concerten spitste Mozart er zich op, den dialoogtrant
tusschen solist en orkest uit te werken. Van deze eerste eigen pianoconcerten is dat
in Es groot K.V. 271 (1777) het mooist; naar Fransch voorbeeld heeft Mozart in de
finale een Menuet ingelascht. De drie
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concerten uit het jaar 1782 (K.V. 413/5) en de vier van 1784 (K.V. 449/53) worden
in de concertzaal nooit gespeeld. Wat men daaraan mist bewijst de opname van K.V.
453 in G (Col. L 2215/8).
Met zijn eerste pianoconcert in mineur, K.V. 466 in d klein (1785), sloot Mozart
aan bij de persoonlijke dramatiek van C.Ph.E. Bach (z.b.). Hierin vinden wij tevens
een aankondiging van de ‘Don Giovanni’-sfeer, o.a. door de syncopen en bastriolen
in het eerste deel. Zelfs de liefelijke Romance heeft een bewogen middendeel en de
finale geeft aan het Rondo een voor dien tijd ongewone, hartstochtelijke stuwing, al
eindigt zij in majeur (H.M.V. DB 2249/52).
Het bekende concert in C groot K.V. 467 (1785) heeft in het eerste deel
marschkarakter, slechts even onderbroken door thematiek en sfeer van de symphonie
in g klein. Het Andante stelt de vraag, of de soberheid van de solo-partij (soms slechts
tweestemmig!) een teeken is van verinnerlijking, of dat Mozart hier zelf omheen
geïmproviseerd heeft. De finale is van een speelsche blijheid. Van het concert in Es
groot K.V. 482 (1785) treft vooral het ernstige Andante, in den voor het concert
weinig gebruikelijken variatie-vorm. De finale is een opgewekt jachtstuk, met een
geestig slot (H.M.V. DB 2681/4). Het concert in A groot K.V. 488 (1786) plaatst
twee opgewekte, lichte hoekdeelen rondom een weemoedig Andante in den trant van
een Siciliano (H.M.V. DB 1491/3).
K.V. 491 in c klein (1786) is het treffendste pianoconcert van Mozart; Beethoven*
beschouwde het als zijn lievelingsconcert. Teekenend voor de dramatische sfeer zijn
de verminderde septime-sprongen, de chromatiek en het unisono in het eerste
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thema van I, en de gedurfde modulaties in dit deel, dat bij uitzondering door solist
en orkest samen afgesloten wordt. In het Romance-achtig Larghetto treft de
zelfstandigheid der houtblazers. Het ernstige thema van het slotdeel, een Allegretto,
is uitgangspunt van de mooiste variaties, die Mozart componeerde.
Als ‘Kroningsconcert’ is bekend K.V. 537, omdat Mozart het gespeeld heeft op
een concert bij gelegenheid van de kroning van keizer Leopold II, mét het weinig
bekende K.V. 459. Het werk is in hoofdzaak brillant.
Het laatste pianoconcert van Mozart in Bes groot K.V. 595 (1791) is ook
persoonlijk van belijdenis, doch minder dramatisch dan K.V. 466 en K.V. 491, meer
geresigneerd. Het dialogiseerend karakter heeft Mozart hier het volmaakst bereikt.
In het droomerige Larghetto valt op het melodisch samengaan van piano met fluiten
en violen. De afgedempte vroolijkheid in de finale heeft een commentaar in het lied
‘Komm, lieber Mai, und mache die Bäume grün’ op dezelfde melodie (H.M.V. DB
2249/52).
Als eerste der vioolconcerten beschouwt Marius Casadessus het in 1932 door hem
uitgegeven werk, dat Mozart in 1766 te Versailles componeerde voor prinses Adelaïde,
dochter van Lodewijk XV. Het manuscript geeft het werk op twee systemen; op het
eene de solopartij in D groot en de tutti in E groot, op het andere de bas in E;
vermoedelijk speelde de prinses op een instrument dat een toon hooger was gestemd
dan gewoonlijk. Casadessus heeft dit zgn. Adelaïde-concert uitgegeven in D groot,
terwille van makkelijker speelbaarheid (sic!), en het geïnstrumenteerd; Hindemith
schreef er cadenzen voor.
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In het jaar 1775 componeerde Mozart niet minder dan vijf vioolconcerten. De eerste
twee daarvan, K.V. 207 in Bes groot en K.V. 211 in D groot, zijn over het algemeen
nogal conventioneel. Aantrekkelijker is K.V. 216 in G groot. In het eerste deel zijn
mooie tutti, in het ‘Rondeau’ is merkwaardig de gitaar-imitatie in het orkest en de
daarop aansluitende volkslied-achtige melodie.
De beide volgende concerten vormen het hoogtepunt, ondanks den invloed van
Viotti. Het zijn belijdenissen, niet van hevige zielsconflicten, maar van een intieme
levensblijheid, zeldzame schat der menschheid. Te weinig beseft men, dat dit een
minstens even groot wonder is, als de diepzinnigheid van een Beethoven.
K.V. 218 in D groot laat reeds in het beginnend tutti den marschachtigen inzet
lyrischer vervolgen. Merkwaardig is, dat een deel van het tweede thema reeds de
finale van de symphonie in Es groot aankondigt. Het melodieuze Andante cantabile
blijkt ook harmonisch en dynamisch zeer belangwekkend. Het Rondo laat een Andante
grazioso in 2/4 en een Allegro in 6/8 elkander afwisselen; het derde Andante citeert
een volksliedje, waarbij de losse g snaar als bourdon klinkt.
K.V. 219 in A groot opent met een Allegro aperto voor tutti, waarin verderop de
tweede helft van het tweede thema (met voorslagen; hier in de hoofdtoonsoort!)
optreedt. De solist zet dan zonder overgang een kort Adagio in en pas bij het tweede
Allegro aperto treedt, in de solopartij, het lyrische eerste thema op, dat echter een
tegenmelodie is bij het gebroken drieklank thema, waarmee het deel begon. Het
tweede thema klinkt nu eerst in zijn geheel; het begint speelsch en energiek, en
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wordt dan van een intieme, aristocratische gemoedelijkheid. Het zangerige Adagio
heeft een iets bewogener middendeel, wat reeds blijkt uit de septime-sprongen der
melodie. De kostelijke finale laat een Tempo di Menuetto onderbreken door een
Allegro, met een achttiende eeuwsch (quasi) alla Turca voor den solist, beantwoord
door een chromatisch, telkens aanzwellend thema voor het orkest: de slang in het
paradijs (H.M.V. DB 2199/2202).
De concerten in Es groot K.V. 268 en in D groot K.V. 271 a zijn vermoedelijk in
de bewaard gebleven lezingen niet van Mozart, maar waarschijnlijk bewerkingen
door een ander (Baillot?). Men vermoedt dit o.a. om technische moeilijkheden, die
in andere concerten van Mozart niet voorkomen. De oorspronkelijke versies zijn niet
bekend.
Klaviersonaten. De pianosonaten van Mozart hangen onderling minder samen,
dan die van Beethoven; zij geven meer weerspiegelingen der etappen van Mozart's
ontwikkeling op ander gebied. Zoo wordt de eerste officieele pianosonate (K.V. 279)
voorafgegaan door ruim twintig zgn. vioolsonaten, die echter het bijschrift hebben:
‘Sonates pour le Clavecin, qui peuvent se jouer avec l'accompagnement de Violon’.
Het meerendeel van deze vioolsonaten diende voor de concertreizen als wonderkind
(1763-68). Ook had Mozart reeds vijf pianoconcerten geschreven, vóór de eerste
pianosonate, die naar verhouding laat ontstond (1777). Zij is de eerste van een bij
elkander behoorend zestal (K.V. 279-284). Om deze stukken zuiver te beoordeelen
moet men bedenken, dat toen de pianosonate in ontwikkeling achter stond bij
symphonie en kwartet. De zesde (K.V. 284) onder-
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scheidt zich van de vorige, daar hierin plotseling onder invloed van den in Parijs
gevestigden Duitscher Johann Schobert een nieuwe loot van Mozart's kunstenaars
natuur uitschoot. Zoo wordt in de negende en tiende variatie van de finale reeds
Beethoven voorbereid. De volgende sonate (K.V. 309) uit hetzelfde jaar is in den
beruchten ‘gemaniereerden Mannheimschen smaak’; toch hebben de veelvuldige
schrille dynamische tegenstellingen erin volgens ons dieper beteekenis; zij verraden
het daemonische, dat een van Mozart's eigenschappen was. In de iets minder
‘gemaniereerde’ en virtuozer sonate K.V. 311 treft vooral het geestige Rondo.
De sonate K.V. 310 is waarschijnlijk na K.V. 311 gecomponeerd. Haar inhoud is
dieper dan die van de vorige; de karakteristiek van Jahn-Abert ‘Mozart's eerste
tragische sonate’ komt echter niet overeen, met wat voor ons tragiek beteekent. De
sonaten K.V. 330-32 zijn de eerste, die gedrukt werden (1779). Die in C is
waarschijnlijk voor een leerling geschreven en geeft niet meer dan goede huismuziek,
behalve de innige mineur episode in het Andante. K.V. 331 is de bekende in A, met
als eerste deel variaties op een volksliedachtig thema en aan het slot het Alla Turca,
dat een specialiteit van Gluck uitbuit. K.V. 332 frappeert door de contrasten: in de
hoekdeelen dynamische en thematische tegenstellingen, in het Adagio majeur en
mineur. K.V. 333 stelt meer de onderdeelen tegenover elkaar: de beide eerste in hun
doorwerkingen hartstochtelijk, het Rondo vroolijk. K.V. 457 is de eerste uit den
Weenschen tijd (1784), tevens de belangrijkste: een prophetie van wat de pianosonate
door Beethoven zou wor-
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den. De kloof tusschen dit werk en de voorafgaande sonaten werd overbrugd door
een reeks pianoconcerten (K.V. 413/15, 449/56). Virtuositeiten sombere hartstocht
reiken elkander hier de hand. Uit den tijd van de drie groote symphonieën (1788) is
de bekende sonate in C (K.V. 545), die Mozart ‘Für Anfänger’ bedoelde, ook wel
‘sonate facile’ genoemd: Zerlinchen in saloncostuum. Zij is ons liever dan K.V. 570
van een jaar later, die Jahn-Abert zooveel beduidender vindt. Uit dezen tijd is ook
het Allegro en Andante K.V. 533, waarvan het meesterlijke eerste deel overeenkomst
vertoont met de finale van de Jupitersymphonie. Van dezen contrapuntischen stijl
heeft ook Mozart's laatste pianosonate, K.V. 576, geprofiteerd, behalve het Adagio.
Strijkkwartetten en kwintetten. Wordt in de kamermuziek van Haydn en van
Beethoven de kern gevormd door de strijkkwartetten, bij Mozart is de zaak
ingewikkelder; men zou hem onrecht doen, door alleen over zijn strijkkwartetten te
spreken: wat in Beethoven's kamermuziek de laatste kwartetten beteekenen (tevens
het hoogtepunt van zijn geheele oeuvre), zijn in die van Mozart de laatste kwintetten,
al kan men hun waarde niet gelijk achten aan zijn beste opera's, waarin hij zijn diepste
wezen gaf. Van de zes en twintig strijkkwartetten staan de eerste tien ver beneden
het peildatin K.V. 168-173 bereikt werd. Het tweede tot en met vierde zijn
Divertimenti uit den Salzburgschen tijd, het vijfde tot en met het tiende schreef
Mozart tijdens de Italiaansche reis in de lente van 1773 ‘uit verveling’, zooals zijn
vader naar huis berichtte. De zes kwartetten K.V. 168-173
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ontstonden een half jaar later onder den verschen indruk van Haydn's* opus 20; zij
bewijzen een grooten sprong in Mozart's ontwikkeling, vooral K.V. 171 en 173.
Merkwaardige overeenkomst: Haydn verwaarloosde na zijn opus 20 tien jaar lang,
Mozart na zijn K.V. 173 negen jaar lang het strijkkwartet. Het volgende zestal is
opgedragen aan Haydn, met wien hij intusschen bevriend was geworden; het bevat
Mozart's mooiste kwartetten: K.V. 387, waarvan de finale vergeleken kan worden
met die der Jupitersymphonie (Col. LX 24/7), 421, het eerste strijkkwartet uit de
geschiedenis dat een persoonlijke biecht is, en 465, eveneens ongewoon subjectief,
het zgn. ‘dissonanten-kwartet’ (Col. L 2290/3); de Weensche critiek keurde het half
dozijn af als ‘te sterk gekruid’. De laatste vier kwartetten (K.V. 499, 575, 589, 590)
zijn veel objectiever dan de vorige zes. K.V. 499 werd in denzelfden tijd (1786)
geschreven als de strijkkwintetten K.V. 515 en 516 (Col. LX 61/4); hier merkt men
reeds, dat Mozart's persoonlijke voorkeur van het strijkkwartet overgegaan was op
het strijkkwintet (twee violen, twee alten en cello). De strijkkwintetten K.V. 593 en
614 bekronen dan ook met het klarinet-kwintet K.V. 581 (Col. L 2252/55) Mozart's
kamermuziek. Sommigen rekenen hiertoe ook de beroemde Serenade ‘Eine kleine
Nachtmusik’ (K.V. 525) uit het jaar 1787, doch deze was waarschijnlijk voor
meervoudige bezetting bedoeld (H.M.V. C 1655/6).
Symphonieën. Van de meer dan 40 symphonieën, die Mozart schreef, worden bijna
alleen de laatste drie gespeeld en deze nog zelden. De symphonie in Es (K.V. 543)♪
begint met een langzame inleiding, die aan
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de Ouverture van ‘Don Giovanni’ herinnert door den gespannen weemoed. Wat volgt
is een model voorbeeld van het ‘zingend Allegro’ der Italianen. Het Andante begint
als een langzame marsch, heeft echter een heftiger middendeel. Het Menuet zet
krachtig in, met staccato achtsten op de g snaar der violen, en wordt dan lyrischer;
het Trio is een idyllische solo voor klarinet. In de coquet geestige finale treft men
de komische effecten, waarvan Haydn zooveel hield: verrassende pauzen, dynamische
contrasten en plotselinge inzetten (H.M.V. DB 2258/60). Over de symphonie in g
(K.V. 550)♪, die onze voorliefde heeft, liep het oordeel in de verschillende tijden
opvallend uiteen. Mozart's tijdgenooten vonden haar ‘schauerlich’, Schumann sprak
van ‘diese Griechisch schwebende Grazie’; het laatste oordeel is teekenend voor de
Romantiek, die voor den schrijnenden weemoed van dit werk blijkbaar ongevoelig
was. De oorspronkelijke instrumentatie had geen klarinetten; later heeft Mozart helaas
de partij van de hobo verdeeld over deze houtblazers. I Allegro molto zetten de violen
dadelijk het eerste thema in. Dit is een wonder van muzikale architectuur; een
rhythmisch motief van drie noten, het edelste voorbeeld van ‘Mannheimer Seufzer’
uit de litteratuur, wordt uitgesponnen tot een motiefketen van voorbeeldig
regelmatigen bouw; de overheerschende dalende secunden scheppen een sfeer van
droefgeestigheid, waaraan de opwaartsche sexten-sprongen energie geven. Het tweede
thema is een model van zgn. durchbrochene Arbeit: de melodie wordt verdeeld over
violen en hobo plus fagot. De korte doorwerking moduleert dadelijk naar cis en geeft
verderop gedurfde dissonanten (ver-
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minderde octaven). II Het Andante is in zijn soort rhythmisch even moeilijk als een
werk van Strawinski. Het begint meditatief en heeft een beslist middendeel. III In
het Menuet vallen de syncopen en dissonanten op, waardoor deze van huis uit
bekoorlijke dans een verholen opstandig karakter krijgt. Dat de finale verwant is aan
het Scherzo uit Beethoven's vijfde symphonie lijkt wel het beste bewijs, hoe Schumann
abuis was met zijn karakteristiek (H.M.V. DB 1573/5). De Jupiter-symphonie (K.V.
551)♪ is Mozart's laatste en meest grootsche symphonie; de bijnaam, die eerst na
Mozart's dood opkwam, slaat op het voornaam en classiek karakter van het werk en
dit heeft verband met de intensieve studie, die Mozart toen maakte van Bach's en
Händel's werken. I Het Allegro vivace opent met het eerste thema, dat reeds dadelijk
dramatiek (opwaartsche triolen, neerwaartsche twee en dertigsten, ostinate
begeleidingsrhythmiek) en lyrische episoden combineert. Het tweede thema doet
intiemer aan en paart lyriek met schalkschheid. Een belangrijk nevenmotief, beginnend
met een sextensprong, introduceert ingehouden blijdschap. Deze voor een verfijnd
oor sterke contrasten worden in de doorwerking harmonisch tegen elkander
uitgespeeld. II Het Andante cantabile is rhythmisch nog ingewikkelder, dan dat van
de symphonie in g. Er is veel cultuur en levenservaring noodig, om de introverse
tragiek te beleven, die onder deze charme schrijnt. III Het Menuet is genoegelijker
dan dat van de symphonie in g en heeft iets landelijks. IV De beroemde finale, een
contrapuntisch meesterstuk, vermengt sonate-vorm en fugato. Het eerste thema wordt
dadelijk fugatisch ver-
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werkt en in de coda met twee andere thema's opgebouwd tot een tripelfuga. Niet
alleen de techniek, maar ook de levensernst van Bach zijn hier te herkennen (H.M.V.
DB 1966/9). Bastien und Bastienne (1786). Een wonder van melodie en typeering,
dit arcadisch zangspel van den twaalfjarige. De herderin Bastienne beklaagt zich,
dat haar ‘liefste vriend’ haar ontrouw werd. Zij vraagt raad bij den ouden Colas, die
zich voor toovenaar uitgeeft. Colas vertelt dan uit list aan Bastien, dat Bastienne op
haar beurt haar vrijheid nam. Op verzoek van den jongeman leest Colas in zijn
tooverboek de toekomst: alles komt terecht. Als Bastienne dan Bastien ontmoet, doet
zij op raad van Colas uit de hoogte en wordt zij opnieuw veroverd, na lang
weerstreven.
Die Entführung aus dem Serail (1782). De ouverture is een Presto met wisselingen
van sprookjesachtig piano en forti alla Turca; het wordt onderbroken door een
weemoedig Andante, ontleend aan de eerste aria, hier echter in mineur. I De jonge
Belmonte is heimelijk Turkije binnen gedrongen, daar hij bericht ontving, dat zijn
verloofde Constanze, haar kamenier Blondchen en zijn bediende Pedrillo door
zeeroovers aan Bassa Selim werden verkocht. In de aria ‘Hier soll ich dich denn
sehen, Constanze dich mein Glück’ uit Belmonte de hoop, dat hij zijn meisje zal
kunnen bevrijden. Daar nadert Osmin, de opzichter van het serail; Belmonte verbergt
zich. Osmin plukt vijgen van een boom naast de poort en op den ladder zingt hij een
lied: ‘Wer ein Liebchen hat gefunden’. Belmonte vraagt den opzichter herhaaldelijk:
‘Is dit het landhuis van Bassa Selim’, maar telkens houdt Osmin zich doof en zingt
hij door. Eerst als Belmonte op gaat spelen
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geeft de vijgenplukker antwoord. Belmonte vraagt Pedrillo te spreken en dan begint
de Turk over dezen onverlaat uit te pakken. In eens spot de opzichter: sluipt Belmonte
zoo rond het huis om meisjes te stelen? Het is beter, dat de vreemdeling zich weg
scheert, anders kan hij een pak slaag krijgen. Belmonte gaat schijnbaar heen. Weer
heeft Osmin reden tot ergernis: Pedrillo komt aanslenteren en vraagt, of de vijgen
voor hem zijn. Osmin vertelt, wat hij over den tuinknecht denkt: ‘Solche hergelauf'ne
Laffen, die nur nach den Weibern gaffen, mag ich für den Teufel nicht’; en hij
vervolgt: ‘Drum beim Barte der Propheten! ich studiere Tag und Nacht, dich so mit
Manier zu tödten.’ Spottend somt Pedrillo verschillende marteldooden op: ‘Erst
geköpft, dann gehangen’, enz.. Osmin gaat heen en vergeet de ladder. Als Belmonte
zijn aftocht merkt, gebruikt hij de kans Pedrillo te spreken. Deze vertelt, dat Constanze
nog leeft en zich tegen de avances van den Bassa heeft weten te verzetten. Maar
Blondchen is de slavin van Osmin. Thans de vraag, hoe het viertal kan ontvluchten.
Belmonte heeft in de nabijheid een schip gereed. Pedrillo oppert het plan, zijn meester
als architect bij Bassa Selim te introduceeren, om dan gesamenlijk op het goede
oogenblik te ontsnappen. Tot zoo lang geduld! Pedrillo af. Belmonte stort zijn hart
uit: ‘O wie ängstlich, o wie feurig klopft mein liebevolles Herz’. De Bassa komt met
zijn gevolg thuis en Belmonte verschuilt zich. Een koor van Janitsaren begroet den
Turk: ‘Singt dem groszen Bassa Lieder’. Selim tracht door zachtheid het hart van
Constanze te vermurwen; het meisje bekent echter, dat zij van een ander houdt: ‘Ach
ich
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liebte, war so glücklich’. Maar nu is haar geluk heen. Zij verzoekt den Bassa haar
liever te dooden, dan haar tot ontrouw te dwingen. Selim belooft nog een dag geduld
met haar te hebben. Dan wordt Belmonte door Pedrillo aan den Bassa voorgesteld
als architect en door den Turk aldus aangenomen. Osmin wil Belmonte den toegang
weigeren, en na een twist-trio wordt hij op zij geduwd. II In den tuin van het paleis
snauwt Blondchen haar belager Osmin af: ‘Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln
Gefälligkeit und Scherzen, erobert man die Herzen der guten Mädchen leicht’; maar
met geweld bereikt men niets. Hoe Osmin ook dreigt, Blondchen staat haar meester
en na het kibbelduet ‘Ich gehe, doch ich rathe dir, den Schurken Pedrillo zu meiden’
laat de Turk het meisje met rust. Constanze die nog niet weet dat Belmonte nabij is,
zingt haar liefdesleed uit: ‘Welcher Kummer herrscht in meiner Seele’. Blondchen
spreekt haar moed in. Weer tracht Selim Constanze te winnen, maar zij verklaart
dapper: ‘Martern aller Arten mögen meiner warten, ich verlache Qual und Pein’. De
Bassa besluit nu in zich zelf, list te gebruiken. Blondchen en Pedrillo ontmoeten
elkander in den verlaten tuin en na eenige teederheden hoort het meisje, dat hun
redder in de nabijheid is: om middernacht zal deze met een ladder voor het venster
van Constanze komen. Osmin moet met een slaapdrank onschadelijk gemaakt.
Blondchen is buiten zich zelf van blijdschap: ‘Welche Wonne, welche Lust, regt sich
nun in meiner Brust’. Pedrillo wenscht, dat alles reeds voorbij mocht zijn en spoort
zich zelf tot dapperheid aan: ‘Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite’. Osmin vindt
deze vroolijkheid verdacht, maar
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aanvaardt dankbaar de flesch wijn met het slaapmiddel. In het drinkduet ‘Vivat
Bacchus’ wordt ook Trijn gehuldigd, en spoedig is Osmin bij Morpheus. De twee
paartjes uiten hun vreugde in een kwartet, doch de mannen zijn zoo onvoorzichtig
aan de trouw der meisjes te twijfelen. Constanze snikt: ‘O, wie du mich betrübst’,
het antwoord van Blondchen is een ferme oorveeg, waarop Pedrillo verzekert: ‘Nun
bin ich aufgeklärt’ en Belmonte vleit ‘Ach vergieb’. Men kibbelt nog wat na en dan
algemeene verzoening. III Te middernacht plaatst Pedrillo een ladder onder het
venster van Constanze. Hij gaat dan op verkenning uit en Belmonte vermaakt zich
met een nieuwe ontboezeming: ‘Ich baue ganz auf deine Stärke, vertrau' o Liebe
deiner Macht’. Pedrillo bericht, dat alles veilig is en heft dan als signaal een Romance
aan: ‘Im Mohrenland gefangen War ein Mädchen hübsch und fein’. Eindelijk
verschijnt Constanze en Belmonte brengt haar vast weg. Nu zal Pedrillo Blondchen
bevrijden, maar de nog slaapdronken Osmin heeft gerucht gehoord en snelt met den
wacht toe. Beide paartjes worden gevangen genomen. Osmin vermeit zich: ‘O! wie
will ich triumphiren, wenn sie euch zum Richtplatz führen’. III 2 In het paleis
ontwaakt Selim door het lawaai; de vluchtelingen worden voor hem gebracht.
Belmonte biedt een losgeld aan; wanneer hij den naam van zijn vader noemt, blijkt
deze de ergste vijand van den Bassa. Belmonte hoort, dat hij moet sterven. Hij en
Constanze beklagen zich en troosten elkaar in een duet: ‘Welch ein Geschick’. Selim
heeft zich ondertusschen bedacht: hij wil Belmonte's vader beschamen en schenkt
diens zoon en Constanze de vrijheid. Ook Pedrillo
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en Blondchen mogen vertrekken. In de finale uiten de paartjes hun dankbaarheid.
Blondchen bespot Osmin, die terug toornt en in gedachte de martelingen toepast, die
Pedrillo in I opsomde. Het dubbelpaar preekt: ‘Den edlen Mann entstellt die Rache’
en scheept zich in. De Janitsaren wenschen Selim een lang, gelukkig en roemrijk
leven toe.
Le nozze di Figaro (1786). Het libretto is naar ‘Le mariage de Figaro’ van
Beaumarchais, het vervolg van diens ‘Le Barbier de Séville’, op welk gegeven
Rossini* een gelijknamige opera schreef. Graaf Almaviva en Rosine zijn getrouwd,
en op hun slot leven ook Marcelline, de kamenier, Basilio, de muziekmeester, en
Figaro, de geslepen barbier, personen die ons uit ‘De Barbier van Sevilla’ van Rossini*
heugen. Maar wij leeren den graaf van een nieuwen kant kennen: hij krijgt een teveel
aan belangstelling voor Suzanne, kamerjuffer van de gravin en bruid van Figaro. Wij
worden in het verloop van de handeling betrokken den dag vóór hun huwelijk. I In
de nog niet geheel gemeubileerde kamer van het jonge paartje past Suzanne voor
een spiegel een hoedje. Onderwijl meet Figaro het vertrek op. Maar hij vraagt zich
af: waarom juist deze kamer, naast de vertrekken van den graaf en de gravin? In het
duet ‘Se a caso Madama’ (Sollt' einstens die Gräfin zur Nachtzeit dir schellen) spreekt
het paartje af, dat Suzanne alleen de gravin, Figaro alleen den graaf zal bedienen.
Juist belt de gravin; Suzanne gaat naar haar toe. Figaro overweegt de situatie: ‘Se
vuol ballare’ (Will einst das Gräflein ein Tänzchen wagen, ich spiel ihm auf).Exit
Figaro. Marcelline en Bartolo hopen in troebel water te visschen. De oude vrijster,
die inder-
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tijd een sommetje leende aan Figaro, heeft nog steeds verwachtingen van de
trouwbelofte, die de barbier haar deed en Bartolo's wraak over de ontvoering van
gravin Rosine is niet bevredigd: ‘La vendetta’ (Süsze Rache). Als Suzanne terugkomt
insinueert Marcelline, dat bij het huwelijk geld een rol speelt: ‘Via resti servita’ (Nur
vorwärts), een vinnig duet van de rivalen. Na het vertrek van de samenzweerders
krijgt Suzanne bezoek van den jongen page Cherubin (travestie), die verliefd is op
de gravin, maar de kruimpjes van zijn gevoelens over verschillende andere meisjes
verdeelt, o.a. Suzanne en Bärbchen, de dochter van tuinman Antonio. De page zit in
angst: de graaf heeft zijn vrijage met Bärbchen ontdekt en hem daarom ontslagen;
wil Suzanne niet een goed woordje voor hem doen bij hun meester? Dan krijgt zij
een gedicht: ‘Non so più cosa son’ (Neue Freuden, neue Schmerzen). Wanneer
Cherubin den graaf hoort aankomen, verbergt hij zich achter een stoel; hier verneemt
hij, hoe aardig de heer des huizes Suzanne vindt. Basilio stoort het tête à tête en de
graaf kan zich nog net verstoppen. Basilio heeft het over Cherubin en diens
verliefdheden. Als de graaf den naam van zijn vrouw hoort, kan hij zich niet
bedwingen en komt hij te voorschijn. Hij wil demonstreeren, hoe hij de page bij
Bärbchen ontdekte, onder een kleed verborgen, en vindt dan onder een japonnetje
den verliefden jongen. De eerste woede van Almaviva wordt echter afgedempt door
het verschijnen van Figaro met boeren en boerinnen, die den slotheer komen huldigen.
Dit verandert de stemming van den graaf en het lukt Figaro en Suzanne vergeving
te krijgen voor Cherubin, maar onder voorwaarde,
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dat de page als officier gaat dienen in het regiment van den graaf, die den jongen
den raad geeft: ‘Non più. andrai’ (Dort vergisz leises Flehn). II In haar kamer roept
de gravin de liefde aan om de onverdeelde belangstelling van haar echtgenoot: ‘Porgi
amor’ (Heilge Quelle reiner Triebe). Maar zij versmaadt ook niet de menschenkennis
en tusschenkomst van Suzanne, die uit de jaloezie van den graaf diens diepere
gevoelens concludeert. Zij maken een plan: Suzanne moet haar meester voor den
avond een ontmoeting in den tuin toestaan en in haar plaats Cherubin, als meisje
verkleed, sturen. De gravin kan dan haar man betrappen en hem tot berouw dwingen.
Kijk, daar is de page net om afscheid te nemen. Mozart moet wel bijzonder met hem
meegevoeld hebben, dat hij voor hem de mooie melodie vond van ‘Voi che sapete’
(Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt), de canzone die Cherubin voor de gravin
dichtte. Terwijl Suzanne en de page de verkleedpartij repeteeren, ‘Venite’ (Komm
näher, kniee hin vor mir), ontdekt de gravin, dat op het officierspatent het zegel
ontbreekt. Het lijkt of de graaf dien dag overal komt, waar hij niet verwacht wordt.
Cherubin wordt in een zijkamertje geduwd en de gravin opent de gangdeur, die zij
op slot had gedaan. Haar man is wantrouwend geworden door het lange wachten en
neust rond. Al gauw ontdekt hij, dat de ingang naar het zijkamertje gegrendeld is.
Hij schelt om bedienden en vraagt om een breekijzer. Als de graaf de deur wil
forceeren, bekent zijn vrouw, dat Cherubin er achter schuilt, en zij is nog meer
verwonderd dan haar man, dat Suzanne te voorschijn komt, maar zij toont zich bij
de pinken en stelt het voor, alsof zij haar echtgenoot van zijn
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jaloezie wilde genezen. Net wil de graaf aan zijn vrouw excuus vragen, als Antonio,
de tuinman, binnenkomt en zich beklaagt over het vernielen van zijn perken: iemand,
dien hij niet herkende, sprong uit het raam. De vluchteling liet zijn portefeuille vallen;
zij blijkt van Cherubin te zijn. Figaro redt echter de situatie door te verklaren, dat de
page het patent aan hem gaf, omdat het zegel erop ontbrak. Maar door zijn eigen
moeilijkheden weet Figaro zich niet zoo goed heen te slaan: Marcelline, begeleid
door Bartolo, komt zich bij den graaf beklagen over de geschonden trouwbelofte.
III In de feestzaal van het slot tobt de graaf over de puzzles van dien dag. Hij wordt
daarin gestoord door Suzanne, met wie hij een ontmoeting voor dien avond in den
tuin afspreekt: ‘Crudel! perchè finora’ (So lang hab ich geschmachtet). Bij de deur
loopt Suzanne tegen Figaro aan; zij fluistert hem toe: het proces is gewonnen. De
graaf hoort dit en meent, dat het om de trouwbelofte aan Marcelline gaat en dat de
kamenier hem ontglipt: ‘Vedrò mentr'io sospiro’ (Ich soll ein Glück entbehren, das
mir ein Knecht entziehet?). Na zijn vertrek beraadslagen Marcelline en Bartolo met
den rechter Don Curzio over Figaro's trouwbelofte; een classieke moedervlek bewijst,
dat de barbier de gestolen zoon is van de beide aanklagers. Tijdens het sextet:
‘Riconosci in questo amplesso’ (Lasz mein liebes Kind dich nennen) omhelst
Marcelline Figaro en Suzanne; de graaf vermoedt nieuwe hindernissen. Allen ruimen
het veld voor de gravin, die over de vluchtigheid van de liefde treurt: ‘Dove sono i
bei momenti’ (Nur zu flüchtig bist du verschwunden). Dan dicteert zij Suzanne een
briefje voor den graaf,
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waarin de plaats van het samenzijn wordt aangegeven: ‘Che soave zeffiretto’ (Wenn
die sanften Abendlüfte); het epistel wordt dichtgemaakt met Suzannes doekspeldje,
dat de graaf als teeken van instemming terug moet zenden. De dorpsmeisjes,
waaronder Cherubin als boerinnetje verkleed, bieden Suzanne bruidsbloemen aan.
Antonio herkent de page, Figaro redt de situatie door de aanwezigen tot den
bruiloftstoet te formeeren. Suzanne geeft tersluiks het briefje aan den graaf en Figaro
bemerkt het doekspeldje, waarop hij besluit de schuldigen onder getuigen te betrappen.
IV 1 In een gang zoekt Bärbchen naar het doekspeldje, dat zij van den graaf aan
Suzanne moest brengen. Figaro ziet dit en hoort haar uit. IV 2 In den tuin stelt Figaro
zijn getuigen op bij de priëeltjes links en rechts. Dan preekt deze vos de passie:
‘Aprite un po'quegliocchi’ (Ach, öffnet eure Augen, blinde, betörte Männer!). Hij
verschuilt zich, wanneer hij de gravin en Suzanne ziet, die hun kleeren verwisselden.
Het snibbige kameniertje heeft haar bruigom echter herkend en kwelt hem met het
liefdeslied: ‘Deh vieni, non tardar’ (O säume langer nicht). Cherubin meent Suzanne
voor te hebben en geeft de gravin een zoen, waarom hij van den opduikenden graaf
een oorvijg krijgt. De pseudo kamenier ontvangt dan van haar eigen man een kostbaren
ring, waarna zij in het donker ontsnapt. De echte Suzanne, als gravin verkleed, wordt
door Figaro herkend; hij wreekt zich door een oog om oog en kus om kus voor te
stellen, waarvoor hij een klap krijgt. Wanneer het tweetal elkaar de verzoeningskus
geeft, nadert de graaf en meent zijn vrouw te betrappen. Maar de echte gravin
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levert met den ring het bewijs, dat haar man haar ontrouw wilde worden, zoodat er
voor hem niets overblijft dan berouw en boete.
Don Giovanni (1787). I 1. Het is nacht; Leporello, de knecht van Don Juan, houdt
de wacht voor het huis van den commandeur: zijn heer heeft zich vermomd als Don
Ottavio, de verloofde van Donna Anna, en tracht nu in diens rechten te treden. ‘Notte
e giorno faticar’ (Keine Ruh bei Tag und Nacht) moppert de verkleumde schildwacht.
Donna Anna heeft het bedrog ontdekt en achtervolgt den gemaskerden, onbekenden
belager; zij roept om hulp en klemt zich in afwachting daarvan aan Don Juan vast.
Het gerucht doet haar vader, den commandeur, met getrokken degen toesnellen; dit
kost hem hetleven. Donna Anna heeft intusschen hulp gevonden bij Don Ottavio,
doch wanneer zij aankomen zijn Don Juan en Leporello reeds gevlucht; zij vinden
slechts den dooden commandeur. Donna Anna dwingt Don Ottavio wraak te zweren.
I 2. Don Juan, gevolgd door zijn angstigen knecht, bereikt zijn huis; zij hooren stappen
en verbergen zich. Het is Donna Elvira, die het terzet opent: ‘Ah, chi mi dice mai’
(Wo werd ich ihn entdecken, für den mein Herz noch glüht). Don Juan heeft haar
verlaten en zij wil hem daarvoor bestraffen; haar gewezen minnaar laat het aan zijn
knecht over, zijn gedrag goed te praten en Leporello doet dat op zijn manier: hij
ontrolt een lang register, waarop de namen staan van Don Juan's slachtoffers, de
fameuze register-aria: ‘Madamina! Il catalogo è questo’ (Holdes Fräulein! Dieses
kleine Register); hij besluit met de verzekering, dat Don Juan den toorn van Donna
Elvira niet waard is. I 3. Het is de
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trouwdag van een boerenpaartje: de bekoorlijke Zerlina en de wat plompe Masetto,
die aan het hoofd van den vroolijken bruiloftsstoet gaan. Zij trekken voorbij het huis
van Don Juan en worden door hem aangesproken. Leporello moet den bruigom en
diens gasten in de herberg onthalen, Don Juan zal zich zoolang over Zerlinchen
ontfermen. Masetto protesteert hiertegen, doch hij wordt door Leporello met geweld
weggetrokken. Zerlina coquetteert met Don Juan en in het begin van hun verrukkelijk
duet ‘Là ci darem la mano’ (Reich mir die Hand, mein Leben!) verzet zij zich nog;
in het tweede deel ‘Andiam mio bene’ (So dein zu sein auf ewig) heeft Don Juan het
pleit echter gewonnen. Dan verschijnt Donna Elvira, die Zerlichen inlicht over Don
Juan en het bruidje naar de herberg brengt. I 4. Donna Anna en Don Ottavio ontmoeten
Don Juan; zij weten nog niet, dat hij de moordenaar is van den commandeur en
roepen zijn hulp in voor hun wraak. Weer verschijnt Donna Elvira en door haar gaan
Donna Anna en Don Ottavio twijfelen aan Don Juan. Deze beweert dat Donna Elvira
zwakzinnig is, waarom hij haar naar huis moet begeleiden; dan eerst beseft Donna
Anna, dat hij de moordenaar van haar vader was. In de aria ‘Or sai chi l'onore’ (Du
kennst den Verräter) eischt zij, dat Don Ottavio haar vader zal wreken en haar
verloofde belooft dit. I 5. Leporello meldt Don Juan, dat Donna Elvira de
bruiloftsgasten van Masetto gewaarschuwd heeft, wie er om Zerlina zwermt. Don
Juan is echter niet uit het veld geslagen en in de prachtige champagne-aria ‘Finch'
han dal vino’ (Treibt der Champagner) beveelt hij Leporello een bal te orga-
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niseeren en daarvoor alle meisjes die hij kent uit te noodigen. Het register zal er zeker
van weten. I 6. Zerlina voelt zich tegenover Masetto schuldig en wil zich weer met
hem verzoenen. Als iets een hart kan verteederen, dan is het zeker haar aria ‘Batti,
batti, o bel Masetto’ (Schmäle tobe, lieber Junge) en bij het opgewekte tweede deel
geeft Masetto zich gewonnen. I 7. Maar hij is nog wantrouwig en verbergt zich in
een priëel, teneinde Don Juan te bespieden. Niet te vergeefs, want weer wordt zijn
bruid lastig gevallen, en nu verhindert Masetto Don Juan's plannen. Terwijl zij binnen
dansen naderen gemaskerd Donna Elvira, Donna Anna en Don Ottavio, die
samenspannen tegen Don Juan. Wanneer deze even op het balkon van zijn huis
verschijnt, hoort men van een orkest achter de schermen het beroemde Menuet; de
gemaskerden lijken Don Juan een nieuwe prooi en Leporello moet hen verzoeken
op het bal te komen. Het drietal bidt plechtig om kracht voor hun wraak. I 8. In de
groote balzaal vol boeren en andere gasten zijn drie orkestjes opgesteld, die
afwisselend ten dans spelen; Zerlina coquetteert weer met Don Juan en Masetto
bespiedt hen jaloersch, Leporello verwelkomt het gemaskerd wraaktrio; wanneer
Zerlina achter de schermen om hulp roept, trekt Don Ottavio zijn degen. De
aanwezigen gelooven nu, dat het uur van vergelding daar is, doch koelbloedig baant
de vrouwenjager zich een weg. II. 1. Voor het huis van Donna Elvira beklaagt
Leporello zich tegen Don Juan over zijn zwaren dienst en laat zich met geld troosten.
Don Juan heeft het op de kamenier van Donna Elvira voorzien en wisselt daartoe
met zijn knecht mantel en hoed. Op het balkon van
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haar huis lucht Donna Elvira haar bezwaard hart: ‘Ah taci, ingiusto core!’ (O Herz
hör auf zu schlagenl), het begin van het prachtig terzet waaruit blijkt, dat zij nog
steeds van haar verleider houdt en hem wil vergeven. Zij verzoent zich met Leporello,
dien zij voor Don Juan aanziet. Ondertusschen zingt Don Juan een serenade voor de
kamenier: ‘Deh vieni alla finestra’ (Horch auf den Klang der Zither), begeleid door
een mandoline. Masetto en acht boeren, allen gewapend, zijn op zoek naar Don Juan;
door de verwisselde kleeren houden zij hem voor Leporello; de achtervolgde brengt
de boeren op een valsch spoor en ranselt Masetto af. Op diens gekerm verschijnt
Zerlina, die hem helpt en indien iets kan troosten, dan is het wel de teedere aria
‘Vedrai, carino’ (Wenn du fein fromm bist). II 2 Donna Elvira en Leporello, nog
steeds als Don Juan gekleed, verdwaalden tot in een tuinhuis van Donna Anna; de
knecht tracht te vluchten, doch kan de deur niet vinden. Wanneer zij Donna Anna
en Don Ottavio hooren, verbergen zij zich. Ook Masetto en Zerlina verschijnen en
in het groote sextet wil Don Ottavio den gewaanden Don Juan dooden, smeekt Elvira
om genade voor hem en ontdekt, dat zij Leporello voor zijn heer heeft aangezien.
Weer ontging Don Ottavio zijn wraak; in zijn aria ‘Il mio tesoro intanto’ (Tränen
vom Freund getrocknet) belooft hij niet eerder terug te keeren, voor Don Juan gestraft
is. Zerlina laat Leporello door twee boeren vastbinden, doet of zij hem wil pijnigen,
gaat Donna Elvira halen en vindt bij haar terugkomst den vogel gevlogen. II 3. Op
het kerkhof waar de commandeur rust, staat diens standbeeld; Don Juan belandt er,
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nadat hij de verloofde van Leporello lastig viel en door haar buren achtervolgd werd.
Zijn knecht treft hem hier. Begeleid door den zachten, aangrijpenden klank van de
bazuinen vermaant het standbeeld Don Juan de rust van de dooden niet te storen.
Don Juan meent eerst met een grap te doen hebben; de inscriptie op het beeld laat
hem beseffen, dat hij de stem van den doode hoorde. Cynisch geeft hij Leporello de
boodschap voor den commandeur, dat hij hem dien avond aan zijn disch verwacht;
het standbeeld stemt toe. Na hun vertrek bezoeken Donna Anna en Don Ottavio het
graf; de vrouw vraagt haar verloofde om toegevendheid, dat zij nog steeds meer
denkt aan wraak dan aan liefde. II 4. Don Juan gaat aan tafel en beveelt zijn huiskapel
(op het tooneel) te spelen; de musici laten de ‘schlagers’ van den dag hooren,
melodieën van Mozart's concurrenten Martin en Sarti en ook ‘Non più andrai’ uit
‘Le nozze di Figaro’, waarbij Leporello opmerkt: ‘Questa poi la conosco pur troppo!’
(Dat ken ik maar al te goed, in het Duitsch N.B. vertaald als ‘Das ist gar aus dem
Figaro von Mozart’!). Hun gesprek wordt gestoord door Elvira: zij wil Don Juan
vergeven, indien hij berouw toont. Cynisch bezingt Don Juan den lof van wijntje en
Trijntje en Donna Elvira laat hem aan zijn lot over. Van buiten hoort men doffe
slagen. Don Juan opent de deur en de geest van den commandeur treedt binnen,
waarbij het orkest het begin van de ouverture speelt. Don Juan vermant zich en
beveelt zijn knecht voor den geest te dekken; de commandeur zegt tegen Leporello
te blijven en vermaant Don Juan tot berouw, wat deze eerst met handslag belooft,
doch dan hardnekkig weigert.
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De commandeur verdwijnt, een koor van onzichtbare furiën verdoemt den boosdoener
en een bliksemstraal zet het huis in brand. Bij de meeste opvoeringen eindigt hier de
opera en coupeert men de oorspronkelijke, prachtige finale: II 5. Donna Anna, Don
Ottavio, Donna Elvira, Masetto en Zerlina weten nog niet den ondergang van Don
Juan en zinnen op wraak. Leporello vertelt hun dan het lot van zijn heer. In een
prachtig Larghetto vraagt Don Ottavio Donna Anna den band van hun liefde te
bezegelen, doch de vrouw wil een jaar aan haar rouw wijden. Masetto en Zerlina
beloven elkander het verleden te vergeven en het sextet geeft de moraal: ‘Questo è
il fin di chi fa mal’ (Lasterglück flieht schnell wie Rauch).
Die Zauberflöte (1791). De oorspronkelijke opzet van Mozart's laatste opera was
volgens het versleten gegeven, dat een held (Tamino), bijgestaan door een hansworst
(Papageno) de dame van zijn hart (Pamina) moest bevrijden uit de macht van een
schurkachtigen toovenaar (Sarastro); de redders waren gewapend met een
tooverinstrument, dat ieder die het hoorde als een bezetene liet dansen. Mozart had
reeds een groot stuk van het eerste bedrijf gecomponeerd,toen hij besloot het
oorspronkelijke plan geheel te wijzigen en een dramatische uitbeelding te geven van
de algemeene menschenliefde en de ontwikkeling van de persoonlijkheid door het
overwinnen van moeilijkheden, wat hij als vrijmetselaar voorstond. Dit bracht een
volkomen verandering mee: de booze toovenaar Sarastro werd een wijze en goede
priester, die uit nobele overwegingen Pamina redde uit de slechte sfeer van haar
moeder, de Koningin van den nacht.
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Haar tooverinstrumenten, die zij Tamino en Papageno gaf om Pamina te redden,
zouden dus werktuigen van het kwade moeten zijn, en toch helpen zij de mannen in
hun goede bedoelingen. Ook het karakter van Monostatos, dienaar van Sarastro,
herinnert nog aan den eersten opzet.
De Ouverture begint Adagio met drie plechtige accoorden van het volle orkest,
gevolgd door een langzame, geheimzinnig gespannen episode; het daarop aansluitend
Allegro zet als fugato in, doch heeft sonatevorm: de doorwerking begint met de
herhaling van de plechtige acccorden. De Ouverture is als een sprookje: de
levenswijsheid wordt bekoorlijk aangeduid.
I 1. Achtervolgd door een slang vlucht Tamino en valt bewusteloos neer. Zijn
hulpgeroep laat drie vrouwen toesnellen, die op het laatste oogenblik het reptiel
dooden. Zij gaan gezamenlijk heen, daar zij elkander niet gunnen, dat een van hen
met den knappen jongeman achterblijft. Wanneer Tamino weer bij kennis komt, ziet
hij eerst ae doode slang, dan een zonderling schepsel, half mensch half vogel, dat
zich in een lied voorstelt: ‘Der Vogelfänger bin ich ja’; tusschen de strophen blaast
hij vroolijk op zijn fluitje. Hij is de primitieve natuurmensch Papageno, een snoever,
daar hij o.a. beweert, dat hij de slang doodde. Voor deze leugen wordt hij dadelijk
gestraft: de drie vrouwen doen een slot op zijn mond. Tamino echter ontvangt een
portret van Pamina, dat hem meteen tot een vazal van Amor maakt: ‘Dies Bildnis ist
bezaubernd schön’. Een donderslag kondigt de komst aan van Pamina's moeder, de
Koningin van den nacht. Zij beklaagt zich, dat een booswicht haar dochter ont-
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voerde (‘Zum Leiden bin ich auserkoren’), en smeekt Tamino het meisje te bevrijden,
dat dan voor eeuwig de zijne zal wezen. Wanneer zij vertrokken is, geven de drie
vrouwen aan elk van de beide mannen een tooverinstrument, dat hen zal helpen op
hun tocht: Papageno ontvangt een klokkenspel, Tamino een fluit. Tijdens dit geestig
kwintet ‘Hm! hm! hm!’, dat Papageno met zoemstem inzet, wordt deze bevrijd van
het slot op zijn mond. Dan gaat het tweetal op weg, begeleid door drie knapen, wier
raad zij moeten volgen. I 2. In een kamer van Sarastro's paleis kwelt de Moor
Monostatos Pamina, die hij moet bewaken. Zij wilde juist vluchten en werd daarbij
betrapt. Onverwachts verschijnt Papageno; hij herkent Pamina als de gezochte, belooft
haar te redden en maakt de toespeling, dat hij nog geen vrouw heeft. Pamina troost
hem, dat de hemel daarvoor spoedig zal zorgen: ‘Bei Männern welche Liebe fühlen’
(duet). I 3 Tamino betreedt het grondgebied van Sarastro, begeleid door de drie
knapen, en aarzelt, welke van de drie poorten hij binnen zal gaan; twee keer hoort
hij, van achter de linksche en de rechtsche deur, een stem ‘terug’ roepen. Dan gaat
de poort in het midden open, waardoor een priester nadert, die den jongen zoeker
inlicht dat Sarastro niet een booze toovenaar, maar heerscher in den tempel der
wijsheid is. Tamino vraagt naar Pamina en verneemt, dat zij nog leeft. Hij tracht haar
tot zich te lokken, door op zijn tooverfluit te blazen, doch vergeefs. Wel hoort hij
het klokkenspel van Papageno; als deze verschijnt, brengt hij Pamina met zich. Zij
worden achtervolgd door Monostatos en zijn slaven; Papageno bedwingt hen,
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door op zijn tooverinstrument te spelen. Een koor in den tempel kondigt Sarastro
aan; van haar schuld bewust knielt Pamina voor den priester neer, waarna zij
vergiffenis ontvangt. Monostatos wordt gekastijd en Sarastro beveelt, dat Tamino
en Papageno naar den tempel der beproeving worden gebracht. II 1 Door een
palmbosch komen Sarastro en zijn priesters op de tonen van een plechtigen marsch
naar den tempel der wijsheid. Sarastro smeekt, dat Tamino en Papageno de
beproevingen zullen doorstaan: ‘O Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist dem
neuen Paar!’ II 2 Des nachts in een voorhof van den tempel wordt de standvastigheid
van Tamino en Papageno op de proef gesteld: zij moeten zwijgen, wat er ook gebeurt,
en, zoo waarschuwen twee priesters: ‘Bewahret euch vor Weibertücken!’; de drie
vrouwen uit het begin van de opera maken hen bang, en verleiden Papageno tot
spreken, ofschoon Tamino hem herhaaldelijk aan zijn gelofte herinnert. II 3. In een
tuin bespiedt Monostatos de sluimerende Pamina; hij beklaagt zich, dat de liefde
hem mijdt: ‘Alles fühlt der Liebe Freuden’. Donder en bliksem kondigen de komst
van de Koningin van den nacht aan; deze beveelt haar dochter Pamina op straffe van
wraak Sarastro te dooden: ‘Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen’; men vraagt
zich af, wat de coloratuur met deze situatie te maken heeft. Sarastro kalmeert de
angstige Pamina: ‘In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht.’ II 4 Tamino
en Papageno krijgen weer het bevel te zwijgen; wanneer een oude, leelijke vrouw
hen een beker water reikt vraagt de natuurmensch echter honderd uit. De drie knapen,
die de
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twee mannen naar het rijk van Sarastro brachten, geven hun nu de tooverinstrumenten,
die Sarastro afgenomen had, en voorts spijs en drank. Papageno begint te smullen,
Tamino blaast op zijn fluit. Dit lokt Pamina, die Tamino aanspreekt. Wanneer deze,
terwille van zijn gelofte, zwijgt, meent Pamina dat zijn liefde vervloog: ‘Ach, ich
fühl's, es ist verschwunden, ewig hin mein ganzes Glück.’ Het drievoudig
bazuinsignaal roept Papageno en Tamino. II 5 In het binnenste van een pyramide
prijzen priesters Isis en Osiris, dat de duistere nacht week voor den glans van de zon
Twee van hen leiden Tamino, twee anderen Pamina voor Sarastro. In het terzet ‘Soll
ich dich Teurer nicht mehr sehn?’ verzekeren Pamina en Tamino elkander hun trouwe
liefde; Sarastro belooft, dat zij elkander spoedig weer zullen ontmoeten. Wanneer
allen het oord verlaten hebben komt Papageno. Een stem waarschuwt hem, dat hij
de verzoekingen niet weerstond en daarom de vreugde van de inwijding niet zal
kennen. Hij mag echter een wensch uitspreken. Begeleid door zijn klokkenspel zingt
de natuurmensch: ‘Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich’. Plotseling
staat een oude heks voor hem; zij dreigt, dat hij voor altijd gevangen zal zijn, wanneer
hij haar niet een hand geeft. Papageno zweert haar eeuwig trouw te zijn, zoolang hij
geen mooier meisje ziet en op hetzelfde oogenblik verandert de heks in een jonge
vrouw, eender gekleed als hij: Papagena. Een stem waarschuwt, dat Papageno haar
nog niet waard is. II 6 In een palmentuin zingen de drie knapen het hymnische terzet:
‘Bald prangt, den Morgen zu verkünden, die
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Sonn'.’ Pamina, verbijsterd door het verdriet over de afwezigheid van Tamino, wil
zich met een dolk doorsteken; de drie knapen weerhouden haar daarvan. II 7 In een
grot zingen twee geharnaste mannen een koraal: ‘Der, welcher wandelt diese Strasze
voll Beschwerde, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erde’. Tamino wordt door
twee priesters binnen gebracht, twee anderen komen met Pamina. De gelieven beloven
elkander nood en dood samen te trotseeren. Terwijl Tamino op verzoek van Pamina
op zijn tooverfluit speelt, gaan zij hand in hand door een vuur, daarna door een
waterval. Zoo bereiken zij den tempel, waar de priesters hen verwelkomen. II 8. In
een tuin fluit Papageno om Papagena tot zich te lokken. Wanneer hij zijn pogingen
eindelijk opgeeft, bevelen de drie knapen hem, zijn klokkenspel te laten klinken.
Spoedig is Papagena bij hem en dan zingt het paar zijn liefde uit in een komisch
stotterduet. II 9 Tusschen groote rotsen naderen Monostatos, de Koningin van den
nacht en de drie vrouwen, haar drie hofdames; de Koningin belooft haar dochter aan
den Moor, indien hij Pamina weer in haar macht brengt. Plotseling donder en bliksem,
de rotsen veranderen in den tempel der wijsheid en Sarastro geeft zijn zegen aan
Tamino en Pamina, die thans schoonheid en wijsheid in zich vereenigen. Requiem
(1791). Over de echtheid van dit werk is vroeger veel gestreden. Hierover slechts
kort. Mozart was zwaar ziek, toen hij aan zijn Requiem’ werkte en hij heeft het niet
kunnen voltooien. Doch het was vooruit betaald en de weduwe kon het honorarium
niet teruggeven. Daarom vroeg zij verschillende componisten, het stuk af te maken
en
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eindelijk was Mozart's leerling Süszmayer hiertoe bereid. Hij kopieerde wat Mozart
reeds geschreven had, zoodat het manuscript niet tweeërlei handschrift zou vertoonen,
voltooide het ‘Lacrimosa’, en schreef zelf het volledige ‘Sanctus’, ‘Benedictus’ en
‘Agnus Dei’.
Reeds de Introitus ‘Requiem* aeternam’ brengt een rijkdom aan uiteenloopende
gevoelens. Stil weemoedig de inzet van het thema, dat Mozart waarschijnlijk bewust
ontleende aan een begrafeniskoor van Händel, waarmee de gewijde blijdschap van
het direct daarop volgende ‘Et lux perpetua’ zoo harmonisch contrasteert. Voor de
sopraansolo ‘Te decet hymnus’ citeerde Mozart nogmaals, nu een oud Duitsch
begrafenisgezang: ‘Meine Seel erhebt den Herrn’. Hoe dramatisch klinkt daarna het
‘Exaudi orationem meam’. Dringend, bijna opstandig is het smeeken van het ‘Kyrie
eleison’, dat Mozart als dubbelfuga componeerde. De sequentia ‘Dies irae’ geeft ons
de verschrikking, maar ook het geluk van het laatste oordeel. Mozart splitste den
liturgischen tekst in zes deelen. Het eerste, voor koor, roept de angst op, die allen
zullen hebben bij het verschijnen van den Rechter. Het ‘Tuba mirum’ laat aanvankelijk
den zang van den bas omspelen door een bazuin; andere solisten volgen, tot de
sopraan met ‘Quid sum miser’ een toon van kinderlijk, blijmoedig Godsvertrouwen
brengt. Het ‘Rex tremendae’, geheel voor koor, geeft in zeer kort muzikaal bestek
toch geheel de sfeer van deze woorden weer, om te eindigen met het innige gebed
‘Salve me, fons pietatis’. Van een wonderlijke lieflijkheid is het ‘Recordare, Jesu
pie’, met het bewogen
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middendeel ‘Ingemisco tanquam reus’, waarin de beeldende octavensprongen
opvallen. Het ‘Confutatis’ zet in met de schildering van den toestand der verdoemden,
om plotseling milder te worden bij de woorden ‘Voca me cum benedictus’. Het
‘Lacrimosa’ is wel het aangrijpendste deel van het werk. Als het wiegenlied voor
een gestorven kind klinkt hier de bede, die eindigt met het ‘Requiem’. Het offertorium
‘Domine Jesu Christe’ vraagt vooral aandacht om de grootsche slotfuga ‘Quam olim
Abrahae’. Het ‘Hostias’ is het laatste deel, dat Mozart zelf geheel schreef. Het orkest
heeft hier het rhythme van een processie, het koor zingt als aangegrepen door de
heiligheid van de ceremonie. Het deel eindigt met de fuga ‘Quam olim Abrahae’ van
het offertorium. Wie de laatste drie deelen van het ‘Requiem’ hoort, kan zich niet
voorstellen, dat Süszmayer deze geheel zelfstandig gemaakt zou hebben. Met name
in het ‘Agnus Dei’ (Lam Gods) is de angst en de nood van het menschenhart, maar
ook diens vrede met God zoo geheel in den trant van Mozart bezongen,
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dat Süszmayer hoogstwaarschijnlijk de bedoelingen van zijn meester gekend moet
hebben. De slotfuga ‘Cum sanctis tuis’ waarmee het werk afsluit is ontleend aan het
‘Kyrie’, zooals de bedoeling van Mozart was.

[Musette]
Musette, doedelzak* (Fr.).

[Muziekdrama]
Muziekdrama, compositie voor soli, koor en orkest, die uitgevoerd wordt in een
theater en waarbij de zangers gecostumeerd zijn en acteeren. Het verschil met de
opera is, dat het muziekdrama niet bestaat uit een reeks gesloten nummers (aria's,
duetten, koren, enz.), doch meer overeenkomt met dialoog en reien van het classieke
drama, natuurlijk getoonzet. De opera* begon als muziekdrama en ontwikkelde zich
daaruit, o.a. door Monteverdi*, die een primitieven vorm van aria* schiep. Wagner*
bedoelde met zijn werken van af Tristan muziekdrama's te geven. Toch vindt men
daarin, althans verkapt, meer of minder gesloten vormen, b.v.: Walther's Preislied,
de verschillende monologen van Sachs, diens Schusterlied, e.a. episoden uit de
‘Meistersinger’.

N.
[Nachtmusik, Nachtstück]
Nachtmusik, Nachtstück, zie Nocturne en Serenade.

[Natuurhoorn]
Natuurhoorn, een hoorn* zonder ventielen*.

[Natuurtonen]
Natuurtonen, of boventonen*.

[Natuurtrompet]
Natuurtrompet, een trompet* zonder ventielen*.

[Negro Spirituals]
Negro Spirituals. Hoe groot het leed der Amerikaansche Negerslaven is geweest
weet ieder, die ‘De hut van Oom Tom’ van Harriet Beecher-Stowe las. Dit leed heeft
zich sinds eeuwen uitgezongen in een schat van geestelijke volksliederen, de Negro
Spirituals, als geen ander ras bezit. De blanken hebben deze liederen eerst leeren
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kennen, toen na de afschaffing van de slavernij in Amerika (1 Jan. 1863) eenige
muzikale studenten van de Fisk University, de Fisk Jubilee Singers, een tournee
maakten ten bate van hun hoogeschool voor Negers. Daarna wonnen begaafde solisten:
Roland Hayes, Paul Robe-
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son, Edna Thomas, Marion Kerby en John Niles, als barden der. Spirituals in steeds
breeder kringen liefde en bewondering voor deze innige en sterke volkskunst.
Nooit is het aloude devies ‘Geloof, Hoop en Liefde’ zoo tot een kompas ten leven,
tot een wonderlijk verwerkt kunstmotief geworden als bij de Negerslaven. Was het
niet menschelijk geweest, indien het ‘zwarte ivoor’ de ethiek ‘Hebt uw naaste lief
als u zelve’ had bespot om de tweespalt tusschen leer en leven van de blanke tyrannen?
Dat de Negers dit niet deden is vooral te verklaren uit hun intuïtief besef: zonder het
geloof aan een beter hiernamaals is het leven van een slaaf onduldbare waanzin.
Daarbij kwam nog een historische, psychologische factor: de overeenkomst tusschen
ballingschap, onderdrukking en beproeving van Joden en Negers. De God, die Mozes
over den Farao van Egypte deed zegevieren, die den kleinen David macht gaf over
den reus Goliath, die Daniël behoedde in den leeuwenkuil, die Sadrach en zijn
makkers niet liet verderven in den vurigen oven, alleen zulk een God kon de Negers
nog doen gelooven en hopen.
De Spirituals hebben de heldenverhalen en hemelbeloften van den bijbel nagedicht
in omgangstaal. Reeds wat de Neger uit den Bijbel koos geeft inzicht in den aard
van zijn geloof. Geen verteedering voor het schamel Jezuskind, maar de triomf van
‘Koning Jezus’; weinig aandacht voor hetlijdensdrama en wanneer daarover gerept
wordt de nadruk op ‘an He never said a mumbalin word’. Doch een steeds weer
aankweeken van de hoop op bevrijding door eindeloos de heldendaden van het Oude
Testament te bezingen.
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De Neger spitste zich in zijn dichterlijke paraphrases van deze overwinningen niet
op een gedetailleerd navertellen, maar vond zijn kracht in het steeds weer herhalen
van de kernen der gebeurtenissen. Teekenend hiervooris o.m. de beschrijving, hoe
Jozua Jericho innam. De voor ons zoo belangrijke bijzonderheden van het
Bijbelverhaal concentreeren zich in de Spiritual tot ‘Joshua fit de battle ob Jerico,
An' de walls came tumblin' down’ (Col. 14195). De Neger bracht dit alles binnen
zijn eigen gezichts- en gevoelskring. De hemel is voor hem het ‘home’, de groote
‘campmeeting’ (een religieuse bijeenkomst in de open lucht) en het Evangelie brengt
hem er heen als op een schip of in een trein: ‘The Gospelship’ en ‘The Gospeltrain’.
Voor het begrijpen van ‘The Gospeltrain’ moet men de Amerikaansche bepaling
kennen, dat de Negers niet in de appartementen van de blanken mogen reizen; dan
eerst beseft men de vergevingsgezindheid van de regels ‘Get onboard, little children,
There's room for many a more. The fare is cheap and all can go, The rich and poor
are there. No second class aboard this train, No difference in the fare, Get onboard,
little children, There's room for any a more’ (H.M.V. B 3033). De Neger (nazaat van
een oude Afrikaansche cultuur, welke eeuwen her verbindingen had met de Grieksche,
gelijk Frobenius aantoonde) gaf aan den Palestijnschen Jordaan de mythologische
beteekenis van de ‘doodsrivier’, die men na het sterven oversteekt. Zoo in ‘Deep
river’, dat den overtocht naar de ‘campground’ bezingt, waar de groote ‘campmeeting’
plaats zal vinden en het Evangeliefeest (Gospelfeast) eindeloos gevierd zal wor-
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den (H.M.V. B 2619). Over den hemel had de Neger waarlijk kinderlijke fantasieën.
G. Simons vertelde er van in het Negernummer van den ‘Groene Amsterdammer’
(19 April 1930) naar aanleiding van Marc Conelly's tooneelstuk ‘The green pastures’;
ook de Spirituals vermeien er zich herhaaldelijk in: ‘the streets up there are paved
with gold’ (‘I'm tramping’); al Gods kinderen hebben er een kleed, vleugels, een
harp, een kroon en, ontroerende pointe, een ziel (‘I got a robe’ (Col. 14205).
Toch bewijzen sommige Spirituals, datde Neger gevoel had voor mystiek, zooals
o.a. blijkt uit ‘Ezechiel saw the wheel’, een paraphrase van Ezechiël 1:15-16: ‘En
als ik die dieren zag, zie, zoo was daar een rad op aarde bij die dieren, naar vier
aangezichten van hetzelve. De gedaanten nu der raderen en der zelver maaksel was
als de kleur van een turkoois en die vier hadden eenerlei gelijkenis. Daartoe was hun
gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad in het midden van een rad’. De
Spiritual verdiepte dit gegeven tot de verhouding van microcosmos en macrocosmos,
van mensch en God: ‘The little wheel run bij faith, The big wheel run by the grace
of God’ (H.M.V. C 2081). En van godsdienstpsychologisch standpunt bestudeerd
interesseert de huivering om Jehova, het ‘tremendum’, waarvan de Duitsche theoloog
Rudolf Otto spreekt: ‘Upon the mountain my Lord spoke, Out of his mouth came
fire and smoke’, regels die men in verschillende Spirituals terug vindt, o.a. in ‘It's
me, it's me, it's me o Lord, Standing in the need of prayer’, dat een religieuse extase
als in statu nascendi geeft (H.M.V. C 2081). Het tremendum
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ook in het bekende ‘Steal away’: ‘My Lord calls me; He calls me by the thunder.
The trumpet sounds within a my soal.’ (Col. 14204).
Hoe de Spirituals ontstonden? De in Amerika geïmporteerde Negers brachten uit
Afrika een eigen beschaving mee. Daarvan interesseert ons in dit verband in hoofdzaak
de Negermuziek, waarvan belangrijke bestanddeelen terug te vinden zijn in de
Spirituals. De Neger bezit sinds onheugelijke tijden een groot muzikaal talent, dat
zich echter aanvankelijk weinig op het melodische, in hoofdzaak op het rhythmische
spitste. Een ander karakteristiek detail van zijn muzikalen smaak is de voorkeur voor
wisselzang, tusschen voorzanger en koor, of van twee koren. Naast deze van huis
uit Afrikaansche factoren kwamen bij de Amerikaansche Negers onder invloed van
de muzikaliteit der blanken een toenemende melodische begaafdheid en een zich
zeer sterk ontplooiend gevoel voor harmonie. De Afrikaansche Neger heeft in Amerika
een natuurlijk talent voor harmonie ontwikkeld, zooals wij dat slechts kennen bij
onze beste harmonicavirtuozen op straat, die zuiver op het gehoor, zonder theoretische
opleiding, geheele opera-potpourris spelen met de oorspronkelijke accoorden. Een
groep negers vormt vanzelf een vierstemmig koor, dat lang niet altijd in homophonen
stijl blijft, maar hier en daar zelfs imitaties* maakt.
Er is geen noemenswaardig verschil tusschen de muziek van de geestelijke en de
wereldlijke liederen der Negers. Soms hebben de Spirituals zelfs een uitgesproken
danskarakter: zoo is ‘Witness’, een kleine revue van geloofshelden (Methusalem,
Simson, Daniël) een Charleston (H.M.V.
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B 2727). Den besten indruk van den rauwen zangtrant der Negers geeft de bloemlezing
door het Hall Johnson Negro Choir (H.M.V. C 2081).

[Nénia]
Nénia, treurzang. Schiller's ‘Nänie’ werd door Brahms voor koor gecomponeerd.

[Nocturne]
Nocturne, nachtstuk, meestal instrumentaal. Vroeger was de Nocturne ongeveer
hetzelfde als de Serenade.
Sedert Chopin* en diens voorlooper John Field denkt men bij het woord Nocturne
het eerst aan een lyrisch, droomerig klavierstuk. Mendelssohn
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schreef zulk een droomerige Nocturne voor orkest in zijn
‘Sommernachtstraum’-muziek. Schumann gebruikte den titel Nachtstücke (opus 23),
Mahler in zijn VIIe symphonie het opschrift ‘Nachtmusik’.

[Noël]
Noël, kerstlied (Fr.).

[Non tróppo]
Non tróppo, niet te veel.

[Non vibráto]
Non vibráto, geen vibrato*.

[Novelette]
Novelette, een instrumentaal stuk van verhalend karakter, opgewekt van stemming,
in tegenstelling met de Ballade. Schumann gebruikte het eerst dezen titel voor zijn
klavierstukken opus 21.

O.
[Obligaat]
Obligaat, verplicht. Deze uitdrukking wordt o.a. gebruikt voor instrumentale partijen,
die met een zangstem concerteeren, b.v. sopraan-aria met obligate viool, resp. fluit,
hobo, enz.. In Bach's Passionen en Cantaten komen tal van dergelijke obligate partijen
voor, die men uit slordigheid wel soli noemt. De tegenstelling van obligaat is ad
libitum*.

[Oboè]
Oboè, hobo* (I.).

[Octet, octuor]
Octet, octuor, een stuk voor acht Minstrumenten of acht zangstemmen. Deze acht
instrumenten kunnen in allerlei combinaties optreden: alleen strijkers, alleen blazers,
of strijkers en blazers. Het prachtige opus 166 van Schubert is voor strijkkwartet,
contrabas, klarinet, fagot en hoorn; opus 103 van Beethoven vraagt 2 hobo's, 2
klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns. De dubbelkwartetten van Louis Spohr kan men
beter als variant op het strijkkwartet beschouwen.

[Offenbach, Jacques]
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Offenbach, Jacques (20 Juni 1819-4 Oct. 1880). Hij was de zoon van een cantor
der Joodsche gemeente te Keulen. Als jongen ging hij naar Parijs, waar hij korten
tijd het conservatorium bezocht. Daarna werd hij cellist bij de Opéra Comique, in
1849 kapelmeester aan het Théâtre Français. Later waagde hij zich herhaaldelijk aan
operaondernemingen, o.a. de ‘Bouffes-Parisiens’, waarmee hij zijn eigen werken
opvoerde. De meeste operetten van Offenbach geven een caricaturaal beeld van het
Parijsche leven tijdens het tweede keizerrijk. Van de mythologisch-parodistische
operetten staat ‘Orphée aux enfers’ (1858) bovenaan. Zijn laatste werk, de opera
‘Les contes d'Hoffmann’, (1880) heeft hem onsterfelijk gemaakt.
Les contes d'Hoffmann. Over het algemeen heerscht de opinie, dat het tekstboek
van Offenbach's lyrische opera onsamenhangend en verward is; wanneer men het
echter psychologisch beschouwt, treft het juist door zijn groote originaliteit en
zielkundige waarheid.
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De Fransche librettist Jules Barbier bewerkte eenige vertellingen van E.Th.A.
Hoffmann tot een libretto. Hij koos daarvoor de novelles ‘Die Automate’, ‘Vom
verlorenen Spiegelbild’ en ‘Rat Krespel’, doch ontleende ook eenige motieven aan
andere schetsen van Hoffmann. In die drie vertellingen treden telkens andere personen
op. Barbier kwam, lang voordat Freud het begrip ‘Verdichtung’ uiteenzette, op de
idee, deze fantastische personen als verschillende maskers van dezelfde figuren voor
te stellen: Olympia, de hartelooze pop, Giulietta, de courtisane, en Antonia, de door
haar kunst bezetene, zijn de drie componenten van de zangeres Stella, waarop
Hoffmann verliefd is. Ook de derde speler, die als daemon de verhouding van
Hoffmann en Stella ondermijnt, treedt als eenzelfde persoon onder verschillende
maskers op: de Lindorf uit het voorspel, die in den epiloog er met Stella van door
gaat, figureert in de drie bedrijven resp. als Coppelius, Dapertutto en ‘Le docteur
miracle’.
Voorspel. Wij zijn in den bierkelder te Neurenberg, die druk bezocht wordt door
studenten. Ook Hoffmann, de dichter, en zijn vriend Niclaus hooren tot de stamgasten.
Hoffmann is enthousiast over de jonge zangeres Stella, met wie hij kort geleden
kennis maakte en die hem een tête à tête beloofde. Maar Hoffmann's daemon, de
duivel, wil anders: hij zit als het raadslid Lindorf ook in den bierkelder en het lukt
hem den brief, waarin Stella Hoffmann verzoekt na de voorstelling in haar boudoir
te komen, door omkooperij in handen te krijgen, zoodat de dichter van deze afspraak
niets te weten komt. Hij wordt door een paar studenten gevraagd, enkele
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van zijn liefdesavonturen te vertellen en Hoffmann, vol van Stella, laat zijn fantasie
gaan en voert haar driemaal ten tooneele, telkens onder een andere gestalte. Elke
liefdesgeschiedenis wordt nu dramatisch uitgebeeld.
I. Hoffmann is zoo verliefd op Olympia, de dochter van den beroemden geleerde
Spalanzani, dat hij bij dezen natuurkundige gaat studeeren, om maar steeds in de
omgeving van het meisje te zijn. Dien avond ontvangt Spalanzani, en Hoffmann is
een der eerste gasten. In een zijvertrekje ziet hij Olympia, op een divan rustend. De
opticien Coppelius verkoopt hem een wonderbril, waardoor het meisje hem nog eens
zoo liefelijk lijkt. Wanneer het gezelschap voltallig is, trippelt Olympia binnen en
zingt een coloratuuraria. Na afloop daarvan gaan de gasten naar de eetzaal. Hoffmann
verklaart aan Olympia zijn liefde en hoort haar ‘Ja’ fluisteren. Na het diner begint
het bal en Hoffmann danst natuurlijk het eerst met zijn verloofde. Steeds woester
wordt de wals, Hoffmann struikelt en zijn wonderbril breekt. Ondertusschen heeft
Coppelius ruzie gekregen met Spalanzani over het niet betalen van een wissel.
Woedend gaat de opticien naar Olympia en slaat haar neer: het meisje blijkt een door
den natuurkundige gefabriceerde pop en Hoffmann ziet zijn idool in stukken op den
grond.
II Giulietta, de mooie courtisane van Venetië, laat zich door haar talrijke vereerders
huldigen. De maan schijnt over de kanalen van de stad en wij hooren de populairste
‘Barcarolle’, die ooit geschreven werd. Ook Hoffmann is weg van het meisje. Maar
hij heeft een gevaarlijke mededinger: Schlemil, die zich
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aan den duivel verkocht. Mephisto treedt hier op onder het pseudoniem Dapertutto
en biedt zich aan als secondant voor het duel tusschen de rivalen. Wanneer Hoffmann
zijn medeminnaar heeft doodgestoken, blijkt de bloedschuld tevergeefs: Giulietta is
reeds gevlucht met een anderen vereerder en uit de verte klinkt haar verleidelijk
gezang: de Barcarolle.
III Antonia mag van haar vader, Crespel, niet meer zingen, daar zij door haar kunst
teveel wordt aangegrepen. Hoffmann, die van haar houdt, wil trachten haar te genezen
en introduceert daarom een wonderdokter. Deze manipuleert met magnetisme en
satanische elixers. Kan het anders, waar hij zelf de duivel is? Antonia vindt hem dan
ook een griezel en is blij, wanneer hij weg gaat. Zij belooft Hoffmann niet meer te
zingen. Maar de spiritistische verschijning van haar gestorven moeder, die óók
zangeres was, vermaant haar, de kunst niet op te geven. Antonia gehoorzaamt en zet
haar ‘smartstillende liefdeslied’ in, doch wordt daardoor zelf zoo ontroerd, dat zij
dood neervalt. Crespel klaagt Hoffmann dan aan wegens moord.
Epiloog. Wij zijn weer in den bierkelder van Luther. Hoffmann heeft juist zijn
laatste vertelling gedaan en het gelag gaat verder. In de deur verschijnt Stella, die
komt kijken waar Hoffmann gebleven is. Zij wordt woedend, wanneer zij den dichter
daar tusschen de stamgasten ziet drinken, inplaats van thuis op haar te wachten en
laat zich door het raadslid Lindorf wegbrengen: ook dit keer komt Hoffmann, de
minnaar, door toedoen van den duivel bedrogen uit.
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[Opera]
Opera. De combinatie van muziek en tooneel kwam reeds bij de oude Grieken (5e
eeuw v. Chr.) en in de Middeleeuwen voor. De Grieksche tragedies en de
Middeleeuwsche liturgische drama's en liederspelen werden gewoonlijk niet
doorloopend gezongen; het gesproken woord had de overhand. De eerste werkelijke
opera was de ‘Dafne’ van Peri, een der Florentijnsche kunstenaars, die bijdroegen
tot het ontstaan van dezen kunstvorm (1594). Deze waanden een reconstructie te
geven van de Grieksche tragedie, waarvan zij echter slechts een flauwe notie hadden.
Muzische waarde bezaten eerst de latere werken van Monteverdi*, door den overgang
van recitatief naar aria. Een volgende generatie maakte het muziekdrama der
Florentijnen, dat alleen uit recitatieven en koren bestond, tot het tegendeel: de
concertopera, waarbij het drama op den achtergrond raakte en de muziek als een
reeks tamelijk onsamenhangende aria's óverheerschte: de zoogenaamde Napelsche
school, waartoe o.a. Alessandro Scarlatti (1659-1725) en Giovanni Pergolesi
(1710-1736) behoorden. Händel* bracht dezen stijl tot zijn grootsten bloei. In dezen
tijd ging men aan het bel canto* zoo groote waarde hechten, dat de zangers en
zangeressen naar believen omsprongen met de muziek. Gluck* maakte hier een einde
aan. De vruchten van zijn hervorming plukte o.a. Mozart*, die in zijn beste werken
de karakters der personen en de dramatische situaties muzikaal uitbeeldde. Na Mozart
zegevierde de concertopera weer, gehuldigd o.a. door Rossini*. In Duitschland maakte
Weber* door zijn ‘Freischütz’ een einde aan de Italiaansche overheersching. Op hem
bouwde Richard Wagner* voort, die in zijn
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latere werken het symphonisch muziekdrama schiep. Zijn belangrijkste navolger was
Richard Strauss*.
In Frankrijk ontwikkelde de opera zich anders. Nadat zij in de 17e eeuw door
toedoen van Mazarin uit Italië was geïmporteerd, schiep Lully* de inheemsche
tragédie lyrique, die Rameau* muzikaal verrijkte. Een volgende generatie, Gossec
en Grétry, cultiveerde de veredelde opéra-comique, voortgekomen uit een parodie
op de tragédie lyrique. In de 19e eeuw had Frankrijk twee typen naast elkaar: de
pathetische Grand-Opéra, waarvan Meyerbeer* de belangrijkste meester was, en de
Opéra-Comique, die zich van de Grand-Opéra in hoofdzaak onderscheidde door
gesproken dialoog, inplaats van recitatieven; tot dit genre behoort bijvoorbeeld
‘Carmen’ van Bizet*. Debussy* gaf met zijn lyrisch drama ‘Pelléas’ een Gallisch
pendant van Wagner's laatste werken.
In Italië kwam het bij de Napelsche school reeds tot een splitsing tusschen de opera
seria (ernstige opera) en de opera buffa (komische opera); ook de laatste had, in
onderscheid met de Fransche Opéra-Comique, recitatieven. Verdi*, die als volgeling
van Rossini begon, gaf met zijn ‘Traviata’ de eerste veristische opera (zie verisme)
en kwam vooral in ‘Aida’ onder invloed van Wagner. Mascagni* en Leoncavallo*
maakten van het verisme een sensationeele geschiedenis, Puccini* bracht weer meer
verfijning in deze richting.

[Operette]
Operette, tegenwoordig een komische opera van zeer luchtig karakter, met zeer veel
gesproken dialoog. Meestal overheerschen er de modedansen in: bij Joh. Strauss de
wals, in de hedendaagsche operette de commercieele Foxtrott, b.v. bij Rob. Stolz.
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De latere operetten van Lehár staan weer dichter bij de opera, b.v. ‘Friederike’.

[Ophicléide]
Ophicléide, een in 1817 door Halary geconstrueerd koperen blaasinstrument met
kleppen, dat spoedig in onbruik geraakte, daar de tuba* een mooier en zuiverder
geluid gaf. De ophicléide komt o.a. voor in Berlioz' ‘Roméo et Juliette’ en in de
‘Sommernachtstraum’ van Mendelssohn; men kan haar daar door de tuba vervangen.

[Opmaat]
Opmaat. Wanneer een melodie niet begint op den eersten tel van een maat, spreekt
men van opmaat. De opmaat kan verschillend van lengte zijn: b.v. ½, 1, 1½ tel.

[Opus]
Opus, werk. Ongeveer ten tijde van Haydn, enkele uitzonderingen daarvoor
daargelaten, gingen de componisten hun werken nummeren, voor een gemakkelijk
overzicht en een handige aanduiding; zij gebruikten daartoe het Latijnsche woord
opus, dat dan gevolgd werd door het cijfer; meervoud: opera.

[Opvatting]
Opvatting. Wanneer men een zelfde stuk door diverse kunstenaars hoort uitvoeren,
geeft het haast altijd verschillende indrukken, zelfs wanneer de herscheppers de beste
bedoeling hebben, het werk zoo te spelen, als zij meenen dat de componist het
bedoelde. Deze subjectieve factor in het her-scheppen geeft aan den eenen kant de
bekoring van een statu nascendi, brengt daarentegen ook het gevaar, dat de uitvoerende
kunstenaar een compositie hoofdzakelijk beschouwt als een gelegenheid, zijn
persoonlijk reproduceerend talent uit te leven: de beruchte klavier-titanen,
Pultvirtuosen en prima donna's. Zoo moet een nog levend dirigent herhaaldelijk
gevraagd hebben aan zijn bewonderaars, waarschijnlijker bewonderaar-
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sters: ‘Heeft U mijn Eroica reeds gehoord?’ Het subjectief element in de herschepping
mag niet ontaarden in bijschminken, toevoegen en veranderen van wat de componist
opschreef, al zijn er enkele uitzonderingen op dezen regel. Maar wanneer een
recensent diplomatiek schrijft over het concert van den grooten X: ‘Het was meer X
dan Beethoven’, is er toch iets niet in de haak. Om maar te zwijgen van expliceerende
en demonstreerende gebaren en gelaatsuitdrukkingen, alsof men voor dooven of
achterlijken musiceert.
De ideale kunst van herscheppen is een wonder, dat men slechts door enkele
uitverkorenen als Toscanini, Casals, Menuhin, Casadessus geheel kan ervaren. Deze
musici spelen precies wat er staat, zij weten op een onpersoonlijke wijze persoonlijk
te zijn; men kan hen het best artistieke mediums noemen.
Het herscheppen van composities uit de periode tot en met Bach is voor den
hedendaagschen kunstenaar nog moeilijker, dan het voordragen van werken uit de
19e en 20e eeuw. Niet alleen omdat hij kind van zijn tijd is, maar ook, omdat men
vroeger weinig of geen schriftelijke aanwijzingen voor tempo en sterkte gaf (zie
dynamiek en agogiek, ook phraseering). Vooral Bach's ‘Matthäuspassion’ hoort men
in de verschillendste opvattingen. Toch zouden historische kennis van oude
herscheppingsgebruiken en psychologisch inzicht- om van de primaire intuïtie niet
te reppen - voor de grootste excessen kunnen behoeden. Een enkel voorbeeld: het
kleine, dramatisch zoo belangrijke koor ‘Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen’
uit Bach's ‘Matthäuspassion’ hoort men vaak als een snel, geweldig crescendo en
decrescendo.
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Massa-psychologisch is dit een probaat effect, onheilspellend als een
zonsverduistering. Maar Bach kende niet zulk een geraffineerden koorzang, noch
een collectief crescendo en decrescendo. Hier is slechts één mogelijkheid: een
eenvoudig pianissimo, ‘het suizen van een zachte stilte’ (1 Kon. 20:12), als de
Goddelijke openbaring aan den propheet Elia. Wat de historische kennis betreft (men
schrikt soms, hoe onwetend beroemde kunstenaars op dit gebied wel zijn), deze
omvat naast dynamiek, agogiek en ornamentiek (zie versieringen) ook de
samenstelling van het orkest* in de verschillende tijden.

[Oratorium]
Oratorium. De naam (van oratorio, bidzaal) wijst reeds op een andere afkomst, dan
de kerkelijke Mis en Passie of de opera. De geboorte van het oratorium dateert men
in 1551, toen de Romeinsche priester Filippo Neri als antireformatorische actie in
de bidzaal van een klooster stichtelijke bijeenkomsten hield, waarin de muziek een
belangrijk aandeel had: zelfs Palestrina* werkte hieraan mee. De ontwikkeling van
het oratorium liep sedert het begin van de 17e eeuw evenwijdig aan die van de opera:
Händel* en diens onmiddellijke voorgangers gebruikten bijvoorbeeld veel de da capo
aria*. Vooral door Händel's ‘The Messiah’*, Haydn* en Mendelssohn* kreeg het
oratorium een eigen stijl. In ‘Les Béatitudes’ van Franck merkt men dit, daar sommige
episoden uit het geheel vallen door den trant van de Fransche Grand-Opéra. De
meeste oratoria behandelen bijbelsche onderwerpen; wereldlijke oratoria, als ‘Die
Jahreszeiten’ van Haydn, zijn in de minderheid. Het lijkt wel, of het oratorium in de
18e en 19e eeuw
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het hoogtepunt van zijn bloei heeft gehad: de schaarsche oratoria uit onzen tijd zijn
niet bepaald openbaringen.

[Organ, órgano]
Organ, órgano, orgel (resp. E. en I.).

[Orgel]
Orgel. Dit instrument is voortgekomen uit het waterorgel van de Grieken (2e eeuw
v. Chr.), waarbij de lucht door middel van water samengeperst werd. Reeds in de 4e
eeuw na Chr. waren de Byzantijnsche orgels met balgen voor lucht in gebruik. Sedert
dien heeft het instrument zich geweldig ontwikkeld. Het tegenwoordige orgel heeft
een tot vijf manualen en een pedaal; deze kunnen volgens verschillende systemen
correspondeeren met de pijpen: zuiver mechanisch, door een stelsel van hefboomen
en latjes (abstracten), rein-pneumatisch, waarbij de orgelwind de kracht levert om
de beweging van den toets in de pijpen effect te laten hebben, en
electro-pneumatisch.De pijpen produceeren verschillende timbres door de uiteen
loopende vormen (conisch, cylinder-, prisma-, pyramide-vormig) door het materiaal
(hout of metaal) en door de wijze van toonvoortbrenging (lippen of tongen). Een stel
gelijksoortige pijpen noemt men een register; de registers worden door knoppen op
de speeltafel inen uitgeschakeld.
Mozart noemde het orgel (in het Duitsch n.b. vrouwelijk): ‘de koning der
instrumenten’, een uitspraak, die men meestal op naam van Berlioz stelt.
Noorderlingen voelen het orgel als het ideale instrument voor gewijde muziek aan,
en houden van zijn wat starren en massieven klank meer, dan Zuiderlingen plegen.
practisch is het instrument een gemechaniseerd, door één speler oeconomisch bezet,
blaasorkest, aesthetisch bestrijkt het een eigen
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terrein: men moet het vooral niet als een surrogaat van een orkest hooren. Dat deze
waarschuwing zin heeft, bewijzen de verschillende, meestal protserige, zettingen
voor orkest van orgelwerken, met name die van Bach. Ook kan het orgel zich wel
degelijk laten gelden naast of tegenover een orkest, getuige de orgelconcerten van
Händel en het gebruik als continuo* in kerkelijke werken uit de 17e en 18e eeuw.

[Orgelpunt]
Orgelpunt, een lang aangehouden noot, waaronder of waarboven de harmonieën
zich vrij bewegen, b.v. het begin van de Prelude in bes uit Bach's ‘Wohltemperirtes
Clavier’ (I, 22). Soms spreekt men onjuist van orgelpunt, waar men fermate* bedoelt;
dit berust op een verwarring van het Fransche ‘point d'orgue’ (fermate) en pédale
(orgelpunt).

[Orkest]
Orkest. Het moderne orkest heeft pas sedert ongeveer 1750 zijn huidige
samenstelling. Van de ensembles vóór dien tijd bespreken wij alleen dat van den
Barok, den tijd van Bach en Handel. Kern van dit orkest was het instrument, waarop
de continuo*-partij werd uitgevoerd: clavecymbel of orgel; de bespeler ervan, meestal
de componist zelf, leidde het geheel. Vast was ook het strijkorkest, verdeeld in eerste
en tweede violen, altviolen, violoncellen en contrabassen*. De houtblazers waren,
evenals de strijkers, toen koorsgewijze bezet, maar er was geen regel, wèlke
instrumenten van deze groep gebruikt werden. Men vergelijke bijv. de samenstellingen
van Bach's Ouverturen* met die van Handel's ‘Fireworkmusic’*; de concerti grossi
hadden meestal alleen strijkers, en natuurlijk continuo. Ook de hoeveelheid spelers
wisselde sterk; Bach's ‘orkestwerken’ zijn voor een klein ensemble bedoeld, Händel
werkte
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wel met zes of acht van elk der houtblazers. Koperinstrumenten waren meestal
obligaat*. In den Vastentijd waren zij voor de kerkmuziek verboden; Bach's Passionen
bijv. hebben alleen strijkers en houtblazers, maar in sommige cantaten, in de Hohe
Messe komt het koper wel voor. Van de slaginstrumenten werd alleen de pauk
gebruikt.
Omstreeks 1750 kwam er een uniforme samenstelling van het orkest. Geleidelijk
verviel de continuo-partij, de houtblazers traden paarsgewijze op, evenals het koper.
Dit geldt dus voor de werken van Haydn, Mozart en den jongen Beethoven. Haydn
echter gebruikte in zijn Militaire symphonie triangel, groote trom en bekkens.
Beethoven breidde het orkest geleidelijk uit: drie hoorns in de Eroica, vierin de
negende symphonie. In zijn vijfde en negende komen voor het eerst in de symphonie
bazuinen voor en wel drie; in de opera waren zij allang in gebruik. De contrafagot,
in de symphonie geïntroduceerd door Beethoven (vijfde), trad reeds op in Haydn's
‘Die Schöpfung’ Berlioz wenschte drievoudige bezetting der houtblazers en voegde
voorts toe, in zijn Fantastique: harp, Engelsche hoorn, tuba en cornet à pistons. De
basklarinet is het eerst in ‘Les Huguenots’ van Meyerbeer; Liszt liet haar in de
concertzaal debuteeren. Bizet nam de saxophoon op in de kunstmuziek: ‘L'Arlésienne’.
Bruckner liet in het Adagio van zijn zevende symphonie een kwartet van
Wagner-tuba's orgelen. Saint-Saëns experimenteerde met het orgel in de derde
symphonie. Zijn lanceeren van de xylophoon in de ‘Danse macabre’ was ietwat
onsmakelijk. Mahler en Strausz probeerden het met verschillende ongewone
speeltuigen, wier muzikale standing soms ietwat twij-
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felachtig bleek, zooals de windmachine in ‘Don Quixote’. Na den oorlog kwam er
een tendens tot versobering; een meesterwerk als ‘La création du monde’ van Milhaud
is voor kamerorkest. Zie voorts de artikelen over de genoemde instrumenten.

[Ornament]
Ornament, versiering* (Fr.). Ornamentiek: leer of gebruik van de versieringen.

[Ossía]
Ossía, of; meestal slaat dit op een gemakkelijker variant van een zeer virtuoze passage.

[Ouverture]
Ouverture. In den regel verstaat men eronder de instrumentale inleiding van een
opera; deze is voortgekomen uit de korte trompetfanfaren, waarmee de eerste
muziekdrama's ingeleid werden. De oudste ouverture is de Sinfonia, die Monteverdi's
‘L'in coronazione’opent,een kleine Suite*. Lully* schiep de Fransche ouverture;
deze bestond uit een pathetische, langzame inleiding, een Allegro in fugatischen stijl
en een verkorte herhaling of aanduiding van het langzame begin. Alessandro Scarlatti
(zie opera) is de vader van de Italiaansche ouverture; een niet fugatisch, vrij Allegro
wordt in het midden onderbroken door een langzame episode. In de 19e eeuw legde
men thematisch verband tusschen de ouverture en de belangrijkste episoden uit de
opera zelf; de Leonore-ouverturen van Beethoven* vertegenwoordigen het duidelijkst
deze phase in de geschiedenis. De tweede Leonore-ouverture geeft een instrumentaal
résumé van de handeling der opera. De potpourri-ouverture berust op melodieën uit
de opera, in een los verband, b.v. die voor ‘Martha’ van Flotow en de meeste
operette-ouverturen. Wagner begon met ouverturen, die een korte samenvatting gaven
van het drama. Van
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‘Lohengrin’* af noemde hij de instrumentale inleidingen ‘Vorspiel’; dit bereidt als
stemmingsstuk slechts voor op wat volgt.
Onder ouverture verstond men in
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de 18e eeuw ook een Suite*, meestal die voor orkest, naar den naam van het eerste
deel (Bach*), ook wel een symphonie (Haydn, Abschiedssymphonie*).

P.
[Paganini, Nicolò]
Paganini, Nicolò (27 Oct. 1782- 27 Mei 1840). Deze ziekelijke Genueesche
volksjongen werd sedert zijn zesde jaar door zijn vader hardhandig gedwongen,
overmatig viool te studeeren; hij kreeg o.a. les van Alessandro Rolla. Toch moet hij
eigenlijk als autodidact beschouwd worden, daar hij spoedig den door Tartini en
Viotti gebaanden weg verliet en zich een eigen techniek schiep, met ongekende
moeilijkheden; sommige van zijn stukken zijn thans nog onspeelbaar. In 1798
ontvluchtte hij de strengheid van zijn vader; hij zwierf eenige jaren. Reeds toen kwam
hij telkens in moeilijkheden door zijn liefdesavonturen en zijn hartstocht voor hazard.
In Livorno verspeelde hij zelfs zijn viool. Een rijke bewonderaar schonk hem toen
een prachtig instrument van Giuseppe Guarneri (del Gesù), dat hij tot zijn dood
bespeelde. Hij vermaakte het aan zijn vaderstad onder voorwaarde, dat het niet meer
gebruikt mocht worden. Over zijn leven in de jaren 1800-1805 is niets bekend. Wel
heeft Paganini in een open brief aan Fétis beweerd, dat hij toen reeds als dirigent aan
het hof te Lucca werkte, doch dit is onjuist gebleken. Op deze onwaarheid grondde
Paganini zijn tegenspraak, dat hij in de gevangenis zou hebben gezeten. In Lucca,
waar hij in 1805 werd aangesteld, was hij minnaar van de vorstin, Maria Elisa
Bacciocchi; hij bleef er tot 1808. Daarna aanvaardde hij geen vaste aan- stelling
meer; zijn benoeming tot kamervirtuoos van den Oostenrijkschen keizer (1828) was
een eeretitel. Met zijn concerten door geheel Europa verwierf hij zich een enorm
vermogen. Zijn door hem verafgoden zoon Achille, vrucht van zijn verhouding met
de zangeres Antonia Bianchi, erfde ±1 millioen gulden. Hoewel Paganini ziekelijk
gierig was, deed hij voor een deugniet van een neef wat hij kon, en speelde hij
herhaaldelijk op weldadigheidsconcerten. Het geschenk aan Berlioz* is een
mystificatie gebleken. Hij stierf aan keeltering en werd begraven te Parma.
Paganini's wonderlijk uiterlijk en zijn verbluffende techniek, als ook het effectbejag
bij zijn optreden schiepen tal van legenden, o.a. dat hij met den duivel heulde. Hij
had echter door zijn lichaamsbouw een ongewonen voorsprong. De bewondering
van Schumann, Chopin* en Liszt* bewijzen, dat hij ook een groot kunstenaar was.
Uit zijn composities blijkt dit o.a. in de ‘24 capricci per violino solo’ opus 1; o.a. de
20ste en 24ste zijn kleinooden (resp. H.M.V. DB 1375 en 2218). Prachtig is ook de
‘Maestoso suonata sentimentale’ voor viool en orkest, met variaties op Haydn's ‘Gott
erhalte Franz den Kaiser’. Het eerste vioolconcert, opus 6, is een mengsel van
uiterlijke virtuositeit van de hoogste orde en pakkende melodische vondsten.
Tegenwoordig speelt men het in D
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groot, maar Paganini liet het in Es klinken, door hier zijn instrument een halven toon
hooger te stemmen. Aan het slot van het eerste deel, dat een zeer melodieus tweede
thema heeft, verbluft het samengaan van flageolet en pizzicato. Het Adagio is bedoeld
als het gebed van een gevangene om bevrijding en bestaat uit een duet tusschen één
snaar en de drie overige. In het Rondo, met zijn prachtig thema, zijn ‘duivelsche’
dubbelgrepen voor flageolet en eigenaardige staccati. Het tweede concert in bes klein
opus 7 heeft als eerste deel een technische heksensabbath. Het Adagio is eenvoudig
en zangerig. De finale, een Rondo à la clochette, werd door Liszt voor piano bewerkt:
de beroemde ‘Campanella’. De drie overige concerten zijn weinig belangwekkend.
‘Moto perpetuo’ opus 11 is een onovertroffen streekstudie. ‘Le Streghe’ (de heksen)
opus 8geeft bravoure-variaties op een thema uit het ballet ‘Le nozze di Benevento’
van Süszmayer. Paganini's techniek leert men het best kennen uit de 60 variaties op
het Genueesche volkslied ‘Barucaba’, opus 14.

[Palestrina, Giovanni Pierluigi]
Palestrina, Giovanni Pierluigi (1525 - 2 Febr. 1594). Zijn familienaam was Pierluigi,
doch men noemt hem steeds naar zijn geboorteplaats. Als koorknaap aan de S. Maria
Maggiore te Rome (1537-42) had hij van verschillende beroemde componisten les.
Zijn eerste betrekking was die van organist en kapelmeester aan de kathedraal van
zijn vaderstad (1544-51), daarna werd hij zangleeraar en dirigent van het knapenkoor
der Cappella Julia van de St. Pieter te Rome. Paus Julius III, aan wien Palestrina zijn
eerste ge-
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drukte werk (een boek Missen) opdroeg, besefte het genie van den jongen meester
en stelde hem aan als zanger van de Sixtijnsche kapel, om hem meer tijd voor
componeeren te geven (1555). Deze benoeming was een afwijking van de gewoonte.
Palestrina had geen kerkelijke wijding, zooals de meeste andere zangers, hij was
zelfs gehuwd (sinds 1547; in 1580 stierf zijn eerste vrouw, een jaar later hertrouwde
hij). Enkele maanden na Palestrina's benoeming stierf Julius III; diens opvolger,
Marcellus II, was reeds als kardinaal een bewonderaar van Palestrina en maakte geen
bezwaar tegen zijn lidmaatschap van de kapel. Hij regeerde slechts drie weken
(Palestrina componeerde tot zijn nagedachtenis de beroemde Missa Papae Marcelli);
Paus Paul IV ontsloeg Palestrina en twee andere getrouwde zangers; hij gaf hun een
klein pensioen. Daar een en ander waarschijnlijk ook met intriges samen hing, werd
Palestrina ernstig ziek. Na zijn herstel kreeg hij het ambt van kapelmeester aan de
S. Giovanni in Laterano, acht maanden na zijn intrede in de Sixtijnsche kapel. Voor
de St. Jan componeerde hij de ‘Improperia’ (z.o.), die zulk een indruk maakten, dat
Paus Pius IV dit werk voor de Sixtijnsche kapel verlangde; sinds dien wordt het elk
jaar op Goeden Vrijdag aldaar uitgevoerd. In 1561 verzocht Palestrina verhooging
van zijn salaris; toen hem dit geweigerd werd, nam hij ontslagen accepteerde hij den
post van kapelmeester aan de S. Maria Maggiore, dien hij tot 1571 vervulde. Het
Concilie van Trente (1545-'63), dat zich bezig hield met de verwereldlijking van de
kerkmuziek, verklaarde de muziek van Palestrina voorbeeldig; dit had tot gevolg,
dat hij tot ‘Maestro compositore’ van
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de pauselijke kapel werd benoemd, een eereambt voor deze gelegenheid ingesteld.
Toen in 1571, door den dood van Animuccia, het ambt van kapelmeester der St.
Pieter weer vrij kwam, werd dit voor den tweeden keer aan Palestrina toevertrouwd,
waarna deze het tot zijn dood bekleedde. In 1585 wenschte Paus Sixtus V Palestrina
aan te stellen tot kapelmeester van de Sixtijnsche kapel; de zangers weigerden echter
onder een leek te staan. Van Palestrina's talrijke nevenambten noemen wij slechts,
dat hij ook componeerde voor het oratorio van Filippo Neri (zie oratorium). Vroeger
dacht men, dat Palestrina het voorbereidend werk heeft gedaan voor de zgn. Editio
Medicaeavan het Gregoriaansche Graduale; wel heeft hij zich hiermee bezig
gehouden, doch de genoemde uitgave berust niet op zijn authentiek manuscript.
Palestrina is de grootmeester van de Mis. Van zijn 93 Missen zijn er meer dan 70
gecomponeerd op Gregoriaansche melodieën als cantusfirmus*. Sommigen daarvan
laten het Gregoriaansch*en de polyphonie afwisselen; men kan hiervan een indruk
krijgen door het aldus behandelde ‘Nunc dimittis’ (de lofzang van Simeon, Lucas
2:29-32), waarvan een prachtige gramofoon-opname bestaat, die ook een primitiever
zetting door een anoniem meester geeft (Col. 5711). Deze plaat vertegenwoordigt
de drie belangrijkste phasen van de middeleeuwsche kerkmuziek: het Gregoriaansch,
de meerstemmigheid van voor de periode der Nederlanders op haar best, en de
Palestrina-stijl, eindresultaat van de periode der Nederlanders. Volgens ons persoonlijk
oordeel is het Gregoriaansch een eenvoudig schoone belijdenis, de nog zeer
bescheiden meerstemmigheid als
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van den anoniemen meester accentueert het extatische, terwijl in den Palestrina-stijl
het belijdende opgelost is in den mystieken klank. Wat het laatste betreft geeft de
genoemde plaat niet geheel den juisten indruk, daar het motet gezongen werd door
vrouwen en mannen, inplaats van door jongens en mannen. Den echten, zwevenden,
onwerkelijken klank hoort men in een opname van de Missa Papae Marcelli door
het koor van de Westminster (H.M.V. C 1473/6). Dit werk geeft tevens een voorbeeld,
hoe Palestrina de verschillende stijlen van zijn voorgangers en tijdgenooten tot een
synthese maakte: tusschen de homophonie van het Credo en den tripelcanon van het
tweede Agnus Dei allerlei wijzen van vrij contrapunt. Als kunstwerk is ons echter
de minder beroemde Mis ‘Assumpta est Maria’ (Band XXIII van de Gesamtausgabe)
nog liever. Van Palestrina's motetten staan aan de spits de ‘Improperia’, de ‘klachten’,
die Jezus aan het kruis tot zijn volk richtte: ‘Popule meus, quid feci tibi?’ (Mijn volk,
wat heb Ik U gedaan?), zangen tijdens de Kruisvereering op Goeden Vrijdag (zie
Gregoriaansch); de zetting van Palestrina is homophoon. Grootsch eenvoudig is ook
het ‘Stabat Mater*’. Beroemd zijn voorts de negen en twintig motetten op teksten
uit het Hooglied van Salomo (Canticum canticorum); hoewel het ons eerst vreemd
aandoet, dezen liefdes-dialoog voor vijfstemmig koor te hooren, komt men toch
onder den ban van dit gelukzalig verlangen.

[Pantomime]
Pantomime, dramatisch gebarenspel, dat begeleid wordt door muziek: het
programmatisch ballet* ‘Petroesjka’ van Strawinski is een echte pantomime, al noemt
de componist het niet zoo.
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[Parallel-toonaarden]
Parallel-toonaarden, de majeur en mineur toonladders met dezelfde voorteekens,
b.v. C groot - a klein, E groot - cis klein.

[Paraphrase]
Paraphrase, bewerking van een stuk, met rijkelijken opsmuk. Een typisch voorbeeld
is de manier waarop Liszt in zijn ‘Soirées de Vienne’ eenvoudige ‘Deutsche Tänze’
van Schubert tot virtuoze stukken maakte.

[Parlándo]
Parlándo, sprekend: in opera-recitatieven, vooral Italiaansche, een lichte en snelle
wijze van zingen. Onder parlando verstaat men in de Fransche opéra-comique ook
den gesproken dialoog.

[Partita]
Partita, zie Suite.

[Partituur]
Partituur, de partij van den dirigent, waarin de partijen van alle medewerkenden
staan. De volgorde van deze partijen in de partituur was vroeger niet steeds dezelfde,
doch is tegenwoordig zoo goed als genormaliseerd.

[Passacáglia (kalja), Passecaille]
Passacáglia (kalja), Passecaille, een stuk waarbij een basthema van hoogstens acht
maten in 3/4 maat van het begin tot het einde zonder onderbreken herhaald wordt;
daarboven worden variaties gemaakt. Van de tallooze Passacaglia's voor orgel is de
beroemdste die in c van Bach. Een voorbeeld van een instrumentaal vocale Passacaglia
geeft het ‘Crucifixus’ uit Bach's ‘Hohe Messe’*. De namen Passacaglia, Ciacona*
en Follia* worden door elkaar gebruikt.

[Passepied]
Passepied, een oude Fransche (Bretonsche) rondedans, snel van tempo en meestal
in 3/8. De Passepied komt o.a. voor in de eerste Ouverture en in de Engelsche Suite
in e van Bach. De Passepied in Debussy's ‘Suite bergamasque’ staat in 4/4 maat en
heeft niet het karakter van den ouden dans.

[Passie, Passion]
Passie, Passion. Het woord Passie beteekentlijdenen is ontleend aan de aan-
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kondiging van het liturgisch gezang ‘Passio Domini Nostri Jesu Christi,’ (Het lijden
van onzen Heer Jezus Christus), waarbij dan nog de nadere aanduiding kwam, volgens
welken Evangelist het verhaal werd voorgedragen, b.v. ‘secundum Matthaeum’
(volgens Mattheüs). Reeds in de middeleeuwen zong men de Passie en wel op
Palm-Zondag volgens Mattheüs, Dinsdags daarop volgens Marcus, Woensdags
volgens Lucas, op Goeden Vrijdag naar de beschrijving van Johannes. Dit sober
recitatief was aanvankelijk niet precies opgeteekend, maar werd gezongen volgens
vaste regels: het grootste deel van elken zin op één toon, maar aan begin en eind een
eenvoudige melodische formule; zoo eindigde de Evangelist, d.w.z. de voordrager
van het verhalende gedeelte, meestal met de noten a, c, g, a, f, Judas met c, d, e, f,
en Petrus met f, e, d, c. Later werd de voordracht van de reeds eerder genoteerde
Passie gedramatiseerd, d.w.z. de woorden van de verschillende figuren werden over
eenige personen verdeeld terwille van een meer boeiend geheel. In de tiende eeuw
schijnt de gewoonte opgekomen, door costumeering en actie de verschillende episoden
uit het lijdens-verhaal tot kleine dramatische scènes te maken. Daar het hierbij steeds
realistischer toeging (b.v. de wedloop tusschen Petrus en Johannes, wie het eerste
bij het graf was), werd dit liturgisch drama later buiten de kerk gebracht. Tot de
liturgie van de Lijdens-Week behoort nog steeds de Gregoriaansche voordracht van
het lijdensverhaal door drie personen. Ook de Passie heeft de ontwikkeling van de
muziek meegemaakt. In de late middeleeuwen werd de Gregoriaansche Passie een
enkele maal
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gebruikt als cantus firmus voor een a cappella werk; de oudste motetpassie, zooals
deze vorm heet, werd tot voor kort toegeschreven aan den Nederlander Jacob Obrecht
(1450-1505), moet volgens prof. Dr. A. Smijers zijn van een zekeren Longheval. De
instrumentaal-vocale Passie, met tusschen gevoegde profane, lyrische bespiegelingen,
vond haar hoogtepunt in de Passionen van Bach*.

[Pastorale]
Pastorale, herderslied. Tegenwoordig een instrumentaal stuk met een landelijke,
idyllische stemming, b.v. de zesde symphonie van Beethoven. In de religieuze muziek
voor den Kersttijd speelt de Pastorale een groote rol: onvergelijkelijk is de Sinfonia,
waarmee de tweede cantate uit het zgn. ‘Weihnachtsoratorium’ van Bach begint;
ook het concerto grosso ‘fatto per la notte di Natale’ van Corelli is zulk een pastorale
Kerstmuziek. De Pastourelle leeft tegenwoordig nog als luchtige, 18e eeuwsche
arcadische Romance; bekend is de verzameling van Weckerlin. Pathétique,
hartstochtelijk verheven. Beethoven gebruikte dezen naam voor zijn pianosonate
opus 13; de bijnaam Pathétique voor Tsjaikofski's zesde symphonie is niet authentiek.
Pauk, het belangrijkste slaginstrument van het orkest. Een pauk bestaat uit een koperen
of messing ketel, waarover een kalfs- of ezelsvel is gespannen. Het instrument wordt
gestemd door dit vel meer of minder te spannen; tijdens het spelen kan de toonhoogte
veranderd worden, die een speling heeft van een kwint, met de chromatische tonen
ertusschen. Dit verstemmen, door middel van schroeven, kan met de hand gebeuren,
doch ook via een pedaal*. Er zijn pauken van, verschillende grootten en daardoor
van verschil-
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lende hoogten. Zij worden bespeeld met stokken, wier uiteinden met verschillende
stoffen omwoeld kunnen zijn: kurk, leer, vilt, flanel; ook komen stokken met
hard-houten knoppen voor. Door deze verschillende stokken krijgt men uiteenloopende
timbres; moderne componisten schrijven meestal precies voor, welke stokken zij
wenschen.
Hooggestemde feestelijkheid geven de pauken aan het eerste koor van Bach's
‘Weihnachtsoratorium’, Het zijn de pianissimo pauken vooral, die bij den overgang
van het derde naar het vierde deel van Beethoven's vijfde symphonie de beklemmende
stilte scheppen, waardoor de triomfantelijke losbarsting van de finale eerst geheel
tot haar recht komt. Zij roepen het noodlot op in ‘Der Freischütz’ van Weber (Samiel's
motief in de Ouverture en de Wolfsschlucht-scène) en in Bizet's ‘Carmen’ (o.a. bij
het einde van de Ouverture). Aan het Scherzo van Beethoven's negende geven zij
een groteskdaemonische beteekenis. Bartók* laat in zijn ‘Musik für Saiteninstrumente’
de pauken glissandi maken.

[Pavane]
Pavane, oude Italiaansche dans, langzaam en statig in even maatsoort. In de
hedendaagsche muziek heeft Ravel met zijn ‘Pavane pour une Infante défunte’ dezen
vorstelijken dans gemoderniseerd.

[Pedaal]
Pedaal, wat bij een muziekinstrument met den voet bediend wordt. Het pedaal van
het orgel is een reeks toetsen voor de voeten. Bij den hedendaagschen vleugel dient
het rechter pedaal voor het laten doorklinken van de tonen, het linker, de
Verschiebung, om een of twee snaren van elk koor buiten werking te stellen. Een
enkel type vleugel heeft een derde pedaal, waardoor men naar believen de dempers
van bepaalde

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

573
snaren kan oplichten. De harp heeft zeven pedalen voor het verstemmen en een voor
het doorklinken. De pedalen van de pauken dienen voor het wijzigen van de
toonhoogte.

[Perdéndosi]
Perdéndosi, zich verliezend, nl. in een uiterst pianissimo.

[Phraseering]
Phraseering, het laten uitkomen van de phrasen, den zinsbouw van een compositie.
In de letterkunde wordt de structuur van een gedicht door het typographische
aangegeven (elke versregel begint met een nieuwen regel, tusschen de strophen wit)
en voor de fijnere nuancen door de leesteekens. De muziek, die over het algemeen
een aan de dichtkunst verwante architectuur heeft, geeft bijna niet de structuur uiterlijk
weer; zij beschikt alleen over grove aanwijzingen als legato-bogen en staccato-teekens.
Het classieke voorbeeld over de waarde van de komma kan tot voorbeeld strekken
inzake het phraseeren in de muziek: iedereen begrijpt het verschil, wanneer de knecht
tot zijn heer zegt ‘Nichts, würdiger Herr’ of ‘Nichtswürdiger Herr’. Op dezelfde
wijze wordt vaak in de muziek de ‘Luftpause’ op de verkeerde plaats genomen, daar
de ‘komma's’ der muziek over het algemeen aan de herscheppers worden overgelaten.
De fijnste schakeeringen in de andere middelen voor phraseeren, minutieuze
dynamische* en agogische* accenten, kunnen onmogelijk voorgeschreven worden;
de herschepper moet er zelf over beschikken. Vandaar, dat het phraseeren van zoo
groot belang is voor de opvatting* of voordracht. Voor de phraseering van Bach's
werken heeft Schweitzer in zijn monographie belangrijk werk gedaan, al zal men
het in de details niet steeds met hem eens zijn.

[Piacére]
Piacére, a (tsj), naar believen.

[Piacévole]
Piacévole (tsj), innemend.
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[Pianíno]
Pianíno, een hamerklavier*, waarbij de snaren in een verticaal vlak liggen.

[Piáno]
Piáno, zacht; de overtreffende trap is pianissimo. In de omgangstaal noemt men het
huisinstrument pianino tegenwoordig meestal piano.

[Piátti]
Piátti, bekkens* (I.).

[Piccolo]
Piccolo, klein, meestal gebruikt als afkorting van flauto piccolo, kleine fluit*. Vroeger
had men ook een kleine viool* en een kleine violoncel*, die den laatsten tijd weer
sporadisch gebruikt worden.

[Pijper, Willem]
Pijper, Willem (geb. 8 Sept. 1894). De knapste Nederlandsche componist van deze
generatie moet blijkens zijn naam een verre, onbekende voorvader hebben gehad,
die de muziek als beroep beoefende; de ouders van Pijper, streng Calvinistische
kleine luiden, bepaalden zich echter slechts tot psalmgezang. Hun eenige zoon was
ondanks de buitenlucht van zijn geboorteplaats Zeist zoo zwak, dat hij tot zijn
veertiende jaar huisonderwijs kreeg. Toen ging hij naar het gymnasium te Utrecht,
dat hij drie jaar later verliet om leerling te worden van de Utrechtsche Muziekschool
van Toonkunst. Aanvankelijk was piano zijn hoofdvak, doch op aanraden van
Wagenaar, zijn leeraar in compositie, deed hij in 1915 het Toonkunst-examen in
theorie. Hij had toen reeds veel gecomponeerd; als werk, waardoor hij artistiek
meerderjarig werd, mag gerekend het eerste strijkkwartet (1914). Hieruit blijkt ook
het voor Pijper karakteristieke streven naar het ongewone, door het gebruik van een
zgn. ‘stomme viool’, een oefeninstrument met een zeer schralen toon, daar het geen
eigenlijk corpus heeft. In 1915 leerde Pijper de muziek van Debussy kennen, die
steeds, zij het allengs verholener, een grooten invloed op
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hem heeft gehad, gelijk o.a. in de ‘Fêtes galantes’ voor mezzosopraan en orkest op
teksten van Verlaine (1916) en uit sommige episoden van het symphonisch drama
‘Halewijn’ (1932) blijkt. De eerste symphonie (1917), met een finale geïnspireerd
op het slot van ‘De kleine Johannes’ II, ‘De dood van Pan’, toont invloed van Mahler.
De benoeming van Pijper tot leeraar in harmonie aan de Muziekschool van Toonkunst
te Amsterdam en als muziekrecensent van het Utrechtsch Dagblad (1918) viel samen
met een wending in zijn stijl, zoodat zijn productiviteit korten tijd verminderde. Over
het conflict van Pijper als criticus met Jan van Gilse, toen dirigent van het U.S.O.,
is tijdens het leven van beide partijen publicatie ongewenscht; Pijper nam in 1922
ontslag bij het U.D., daar hij aangesteld was aan een op te richten Amsterdamsche
courant van wijlen Broekhuis, welk blad nooit verscheen. Een nieuwe
scheppingsperiode brak aan met de ‘Twee sonaten’, resp. voor viool en voor cello
met piano (1919). Van een jaar later is de tooneelmuziek bij ‘Antigone’ van
Sophokles, die herhaaldelijk omgewerkt werd, tot in 1926 de definitieve partituur
ontstond; hierin is, evenals bij Schönberg's* ‘Pierrot Lunaire’, de toonhoogte van de
spreekstem door den componist voorgeschreven. Volgens hetzelfde principe zijn de
partituren bij ‘De Bacchanten’ en ‘De Cycloop’ van Euripides (resp. 1924 en 1925).
In het laatste jaar werd Pijper hoofdleeraar voor harmonie aan het
Toonkunst-conservatorium te Amsterdam (tot 1930) en redacteur van het toen
opgerichte tijdschrift ‘De Muziek’, orgaan der K.N.T.V.. Zijn felle verwijten tegen
Mengelberg, aan wien hij zooveel te danken had gelijk hij zelf in het jubileumboek
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van dezen dirigent (1920) getuigd had, waren o.a. oorzaak dat dit blad werd opgeheven
(1932). Een aantal artikelen eruit, met eenige in andere periodieken verschenen,
werden gebundeld: ‘De Quintencirkel’ en ‘De Stemvork’ (resp. 1929 en 1930).
Pijper's fascineerende litteraire stijl kon echter niet vergoeden, dat deze boeken naar
hun betoog genomen historisch en aesthetisch aanvechtbaar waren. Ook de ‘Zes
symphonische epigrammen’, in opdracht geschreven voor het 40-jarig jubileum van
het Concertgebouw te Amsterdam (1928), beteekenden, door hun variaties op de
eerste maten van ‘O Nederland let op u saeck’, met als eerste deel een treurmarsch,
een verwijt aan Mengelberg, dat o.i. onverdiend was. De belangrijkste werken van
deze periode waren voorts: de tooneelmuziek bij ‘The Tempest’ van Shakespeare
(1930), de 2e en 3e symphonie (1921 en 1926), het 2e pianoconcert (1927), de tweede
vioolsonate (1922) en de tweede cellosonate (1924), de fluitsonate (1925), de tweede
en derde sonatine voor piano (1925) en nog drie strijkkwartetten (1920, 1923, 1928).
Voorts twee a cappella werken: ‘Heer Halewijn’ (1920) en ‘Heer Danielken’ (1925),
8-stemmige gemengde koren op middeleeuwsche gedichten, het eerste naar de 14e
eeuwsche ballade (z.o.), het tweede analoog aan de geschiedenis van Tannhauser*;
de zeldzaam moeilijke harmonieën lijken ons niet in overeenstemming met de
eenvoudige teksten. In dit genre spreekt het mannenkoor ‘Van den Coninc van
Castilien (1935), met zijn naar verhouding minder gecompliceerde samenklanken,
beter aan. Een volledige erkenning van Pijper's beteekenis waren zijn benoeming tot
directeur van het Toonkunst
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conservatorium te Rotterdam (1930) en de opdracht door de Wagnervereeniging tot
het schrijven van een opera, waardoor het symphonisch drama Halewijn ontstond
(1932). In dit werk is getracht dezen middeleeuwschen Blauwbaard, die door een
koningsdochter gedood wordt, als een magische en onsterfelijke zanger voor te
stellen, uitgaande van de eerste regels der oude ballade: ‘Heer Halewyn sanc een
liedekijn, Al wie dat hoorde wou bij hem zijn’; het zwakke libretto van Emmy van
Lokhorst, het den hoorder kwalijk betooverende tooverlied van Halewijn en diens
weinig overtuigende opstanding lieten dezen opzet niet slagen. ‘Halewijn’ dankt zijn
beteekenis in hoofdzaak aan de orkestpartij.
Pijper is, internationaal genomen, een der knapste componisten van dezen tijd.
Zijn stijl, voortgekomen uit het idioom van Debussy en van de moderne Weensche
componisten Arnold Schönberg en Alban Berg (†), heeft als technische basis voor
elk werk een eigen ‘kiemcel’, d.w.z. enkele noten die de melodische en harmonische
grondslagen voor een bepaald stuk beteekenen. Zoo berusten de tweede en derde
Sonatine voor piano, die zich het best leenen tot nadere kennismaking met dezen
moeilijken schrijftrant, beide op de kiemcel as1, es1, f1, c1, resp. as, es1, f1, c2, en de
meesterlijke fluitsonate gaat uit van het gebroken accoord der eerste maat D, A, es,
bes, f1. In het notenbeeld valt reeds dadelijk op het gelijktijdig gebruik van
verschillende, vaak zeer ongewone, maatsoorten (polymetriek), al lijkt het ons, of
de notatie soms onnoodig gecompliceerd is. Wezenlijke polytonaliteit, d.w.z. het
gelijktijdig optreden van verschillende toonaarden, komt bij Pijper minder voor, dan
sommige
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commentatoren beweren. Is de muziek van Pijper om haar meestal zeer ingewikkelde
techniek reeds moeilijk te volgen - intuïtief zoowel als beseffend - de sfeer ervan
dunkt ons nog meer de oorzaak, dat dit uitermate kundige werk weinig weerklank
vindt en zal vinden bij het groote publiek. Toen de tweede cellosonate verscheen,
schreef Lou Lichtveld, alias Albert Helman, in ‘De Maasbode’: ‘Bij het aanvaarden
van Pijpers werk - want wij moeten het aanvaarden, omdat het zoo knap en deugdelijk
is - kunnen wij niet blind zijn voor de starre intellectualiteit, het wreede afsluiten
van alle lyriek, alle open blijheid en kinderlijk uitschreien van ons klein
menschenverdriet. Wij eeren Pijper als onzen knapsten componist, maar de muziek,
die wij met jong enthousiasme lief hebben, is anders, heel anders.’ Helaas geldt dit
naar onzen smaak en onze overtuiging meer of minder voor alles, wat Pijper tot nu
toe componeerde. Wij kunnen slechts hopen, dat dit zeldzame intellect in harmonie
zal komen met dit laaiend temperament.

[Piston]
Piston, een bepaald soort ventiel*, waardoor men op koperen blaasinstrumenten de
lacunes tusschen de boventonen* aanvult. Voorts de gebruikelijke afkorting van
cornet à pistons, een kruising van trompet en hoorn. Het timbre van dezen piston is
lichter en minder edel dan dat van de trompet. Strawinski heeft het instrument zeer
komisch gebruikt in ‘Petroesjka’: ‘Danse de la Ballerine’.

[Più]
Più, meer.

[Pizzicáto]
Pizzicáto (ts), getokkeld; de term wordt gebruikt voor strijkinstrumenten: viool*,
altviool, violoncel*, contrabas*.
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[Plectrum]
Plectrum, tegenwoordig een schildpadblaadje met spitse punt, om de mandoline te
bespelen. Mahler gebruikt een enkele keer (‘Das Lied von der Erde’, VI) een metalen
plectrum (Mediator*) voor de harp.

[Póco]
Póco, een weinig; poco a poco, langzamerhand meer.

[Poème symphonique]
Poème symphonique, symphonisch gedicht. Liszt* gebruikte het eerst dezen naam
voor zijn programmatische orkestwerken.

[Polácca]
Polácca, een soort van Polonaise; zie Bach's eerste Brandenburgsche concert.

[Polka]
Polka, een Boheemsche dans, voortgekomen uit de Ecossaise; het karakteristieke
rhythme is: opmaat van een zestiende, twee achtsten, een achtste met een punt en
een zestiende. Het tempo is tamelijk snel.

[Polonaise]
Polonaise, een Poolsche wandeldans in ¾ maat, iets sneller dan Andante. Het
karakteristieke rhythme is: een achtste, twee zestienden, vier achtsten. De
onovertroffen meester der Polonaise is Chopin*.

[Polyphonie]
Polyphonie, een stijl waarbij alle stemmen meer of minder melodisch zijn, zooals
in canon, fuga en motet.

[Portaménto]
Portaménto, her geleidelijk overgaan van een toon in een anderen, langzamer dan
glissando*.

[Portáto]
Portáto, gedragen van voordracht, doch niet legato*.

[Posaune]
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Posaune, bazuin (D.).

[Poulenc, Francis]
Poulenc, Francis (geb. 7 Jan. 1899). Hij was de eenige Parijzenaar onder de ‘Six’,
waarbij hij zich in 1919 aansloot. Minder veelzijdig en sterk dan Milhaud* heeft hij
enkele meesterwerken geschreven, waarin een steeds uitermate verfijnd en soms zeer
oorspronkelijk talent spreekt, dat ontdekt werd door zijn pianoleeraar Ricardo Viñes.
Nu, twintig jaar na zijn debuut (1917), vraagt
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men zich echter af, of de geniale flits van de jaren 1916-1919 zich nog eens zal
herhalen. Toen schreef hij zijn tot heden toe verreweg beste stukken: de ‘Trois
mouvements perpétuels’ voor piano, die gedeeltelijk met nieuwe middelen een
ongekende,fijne levensblijheid toonen (Col. D 13053). Vooral de eerste ervan is zeer
interessant: de vier beginmaten staan in Bes, dan houdt de linkerhand dezen toonaard
vast terwijl de rechterhand tegelijkertijd een melodie in d (of liever dorisch, d.w.z.
d zonder den leidtoon cis) speelt. De volgende twee maten brengen weer een
onomwonden Bes, daarna twee maten met in de bas dezen toonaard vastgehouden,
in de rechterhand een melodie in Ges en in de acht maten daarna een vaag tegen
elkaar uitspelen van Bes en Es of es. De dissonanten hebben hier geen symbolische
beteekenis van strijd, doch worden zuiver om het exquis genot van hun klank gebruikt.
Dieper ging Poulenc in zijn zes liederen ‘Le Bestiaire’ op gedichten van Guillaume
Apollinaire. Het zijn schijnbaar simpele dierenportretten, laatste keuze uit het dozijn,
dat de zelfcritische componist aanvankelijk schiep, tevens wonderlijke, vage symbolen
van menschelijke ontroeringen. I De dromedaris. Men hoort het logge beest stappen
in de begeleiding. Zakelijk als een krantenbericht de opmerking, dat Don Pedro
d'Alfarou beira met zijn vier dromedarissen de wereld doortrok en bewonderde.
Schijnbaar zakelijk ook het daardoor even opgewekte verlangen, zelf te reizen. Het
korte naspel heeft binnenpret over deze wenschfantasie. II De Thibetaansche geit,
en zelfs niet Jasons gulden vlies heeft haren, als die, waarop de dichter verliefd is.
III De sprinkhaan.
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Opvoering van de Weensche operette ‘Das Mädchen aus der Feënwelt’ van Raimund met de toen
verafgode ster Josefine (Pepi) Gallmeyer (1838-'84)
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Was zij niet het voedsel van St. Jan? Dat ook mijn verzen mogen zijn als zij: het
maal der besten. IV De dolfijn. Zij speelt in de gevaarlijke zee; ik ben soms blijde
in deze wreede wereld. V De kreeft. Het ongewisse, zoete genot, laat mij achterwaarts
gaan gelijk de kreeften. VI De karper. Hoe zeer lang leeft gij in Uw vijver! Vergeet
de dood U, droefgeestige visch? Vooral het laatste lied geeft een microbeeld van den
macrocosmos, de schoone weemoed van het tijdelooze ervaren door een eenvoudig
natuurtafereel (Col. D 15041).
In dezen fijnen trant zijn ook het ballet ‘Les Biches’ (1923), dat ‘A l'ombre des
jeunes filles en fleurs’ van Proust in klank navertelt (Col. D 15094), en het Trio voor
hobo, fagot en piano, quasi een à la manière de Mozart (1925, Col. 14213/4).
Harmonisch zeer interessant is ‘Promenades’ voor piano (1921). Grootere stukken
als ‘Aubade’ voor kamerorkest (Col. LF 34/5) en ‘Concert champêtre’ met
clavecymbel (beide 1931) raken de grens van dit talent.

[Praeludium]
Praeludium, voorspel; het werd vroeger (o.a. bij Bach) meestal gevolgd door een
fuga. Andere namen ervoor zijn ‘Préambule’ (Schumann: ‘Carnaval’) en Prélude
(Fr.); de Préludes van Chopin* en Debussy* zijn zelfstandige stemmingsstukken.

[Présto]
Présto, snel; overtreffende trap: prestissimo.

[Prima dónna]
Prima dónna, eerste dame, nl. de zangeres die in een (Italiaansche) opera de
belangrijkste vrouwenrol heeft.

[Prima vista]
Prima vista, op het eerste gezicht iets spelen of zingen. Wij zeggen vaak: van het
blad.

[Prix de Rome]
Prix de Rome. In 1795 stichtte de Nationale Conventie een ‘Institut national’, ten
dienste van alle tak-
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ken van openbaar onderwijs en den hoogsten trap van menschelijke wetenschap. Dit
instituut was verdeeld in drie klassen, de derde gewijd aan de litteratuur en de schoone
kunsten, waaronder als achtste sectie de muziek viel. In 1803 werd dit gewijzigd: de
Schoone Kunsten zelfstandig als vierde klasse met vijf secties. Toen werd ook een
concours voor composities ingesteld: de geisoleerde mededingers moeten een cantate
schrijven op een verplichten tekst, die een bijbelsch of mythologisch onderwerp
behandelt. De prijswinnaars mogen drie jaar lang wonen in de ‘Villa Médicis’ te
Rome onder voorwaarde, dat zij elk jaar een werk inzenden. Zie o.a. Berlioz, Debussy,
Milhaud en Ravel.

[Programmamuziek]
Programmamuziek, muziek met een opvallend verhalend en realistisch karakter;
vaak geeft de componist er nog een litteraire verklaring bij, zooals Berlioz* deed
met zijn ‘Symphonie Fantastique’.

[Psalmen]
Psalmen. Het bijbelboek der Psalmen is een onuitputtelijke bron van
gebeden,klaagzangen en vreugdehymnen, zoowel voor godsdienstige plechtigheden,
als voor het religieus leven binnenshuis. Merkwaardig genoeg heerscht nog steeds
bij velen de meening, dat Koning David de dichter zou zijn van alle 150 psalmen.
Het historisch en tekstcritisch onderzoek heeft echter uitgemaakt, dat het psalmboek,
zooals wij het kennen, een bonte verzameling is van hymnen, liederen en gebeden
uit zeer verschillende tijden (11e-2e eeuw v. Chr.). De psalmen vormen een zeer
groot deel van de teksten van het Gregoriaansch*. Zij werden ook tallooze malen op
muziek gezet door componisten uit alle tijden van onze Europeesche cultuur:
Palestrina, Orlando di Lasso, Schütz,
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en vele anderen. Zie ook koraal en psalmberijmingen.

[Psalmberijmingen]
Psalmberijmingen. De Zwitsersche en Fransche Reformatie moest het aanvankelijk
zonder kerkzang stellen, omdat in het begin nog niet de rust, de gelegenheid en de
talenten waren voor het scheppen van een liturgisch gezang, dat overeen kwam met
de gewijzigde theologische inzichten. Eerst in 1537 diende Calvijn een memorie in,
waarbij hij de wenschelijkheid uitsprak, dat er tijdens de godsdienstoefening psalmen
gezongen zouden worden: ‘Ongetwijfeld zijn thans de diensten zoo koud, dat het
ons noopt tot groote schaamte en verlegenheid. De psalmen kunnen ons opwekken,
om onze harten tot God te verheffen en ons bewegen tot vurigheid in het aanroepen
en verheerlijken van zijn naam.’ In 1538 leerde Calvijn te Straatsburg het koraal*
kennen, kort daarop de Fransche berijmingen van Clément Marot, een hoveling en
dichter. Deze stierf in 1544, voor hij het berijmde psalter voltooid had; le Bèze (Beza)
maakte zijn werk af (1551-1562).
De melodieën, waarop dit berijmde Fransche psalter werden gezongen, waren van
drieërlei oorsprong: ontleeningen aan het Straatsburgsche psalter, dat gebruik had
gemaakt van oude Duitsche volksliederen;ontleeningen aan Fransche en Vlaamsche
volksliederen; nieuwe melodieën van Geneefsche componisten als Louis Bourgeois
en ‘Maître Pierre’. Claude Goudimel, Claudin le Jeune en Sweelinck hebben deze
melodieën meerstemmig gezet.
De oudste Nederlandsche psalmberijmingen zijn de ‘Souterliedekens’ (souter,
vervlaamsching van psalter) door Willem van Nieuwveld, Heer van Zuylen (1540).
De ‘wereldsche
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wijzen’, waarop deze psalmen gezongen werden, zijn ontleend aan Vlaamsche en
Fransche volksliedjes, andere dan die van het (jongere) Geneefsche psalter (z.b.).
Daarna volgden de vijf en twintig paraphrasen van Jan Utenhove (1551) en 39
Psalmen Davids van Lukas de Heere (1565) Het jaar daarop bracht de berucht
geworden berijming door Petrus Datheen, een bewerking van het Geneefsche psalter.
Datheen had zich, zij het slordig, gehouden aan de rhythmiek der melodieën van het
Geneefsche psalter. Pas veertien jaar later verscheen de eerste uitgave van ‘Het boek
der psalmen uit de Hebreeuwsche sprake in Nederduitsche dichte op de gewoonlijke
oude wijzen van zingen overgezet van Philips van Marnix’, de eenige berijming naar
den oorspronkelijken Hebreeuwschen tekst. Zij stond dichterlijk veel hooger dan het
gerijmel van Datheen. Maar zij kwam veertien jaar te laat! In die veertien jaar hadden
Datheen's psalmen de lieden begeleid en gesterkt tijdens zee- en veldslagen, bij
hagepreeken, vervolgingen en marteldood: zij waren zwaar beladen
herinneringsliederen geworden, ook al, omdat zij zoo raak den volkstoon en den
landsaard troffen, meer dan die van Marnix. Datheen's psalmen bezaten de hegemonie
tot het jaar 1773, hoewel er naast veel betere en mooiere berijmingen kwamen. Spijtig,
want de fraaie verzen van Vondel en Camphuizen hebben daardoor een eerlijke kans
gemist, kerkliederen van hoog artistiek gehalte te worden. Dat Vondel's psalter niet
populair is geworden, men kan het nog begrijpen, daar de taal ervan voor dit doel
wat plechtig is. Maar het onbegrip voor Camphuizen's berijmingen (toegegeven, wat
vrij)
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verbaast toch. Als voorbeeld de aanhef van psalm 121, in de berijming breed en vrij
ingeleid: ‘Ik hoor trompetten klinken, De vijand is nabij, Ik zie harnassen blinken,
En niemand is met mij.’ Maar juist deze vrijheid voelden velen als een bezwaar.
Toen in 1773 een nieuwe berijming ingevoerd werd, meed men angstvallig de
gedichten van Camphuizen en geestverwanten. Hoeveel tegenstand men bij deze
invoering te overwinnen had, hebben regelrechte opstootjes bewezen. Doch de
tegenstanders van Datheen wonnen. Andries Andriesen, predikant te Veere, had den
stormloop ingeleid tegen wat hij noemde ‘het verouderde en ongerijmde rijmwerk
van Datheen’. Het tumult werd sterker, ook door satirieke stukken als van Betje Wolf
met haar ‘De ongelukkige morgen, Dathenia.’, tot de definitieve breuk kwam. Toen
werd een keuze gedaan uit drie berijmingen: de gezamenlijk gemaakte van het
genootschap ‘Laus Deo, salus populo’, door de Remonstranten in haar geheel
overgenomen, en de paraphrasen van Ghysen en Joh. Eusebius Voet. Deze berijmingen
hebben echter geen rekening gehouden met de oorspronkelijke rhythmiek van het
Geneefsche psalter, die door de aanhangers van Datheen verstard was tot reeksen
van gelijke noten. De in 1936 verschenen gewijzigde berijming bij de gerestaureerde
melodieën is, ondanks enkele bezwaren, een bewonderenswaardig en dankbaar te
aanvaarden werk.

[Psalter]
Psalter, het boek der Psalmen*.

[Puccini, Giacomo]
Puccini, Giacomo (22 Juni 1858-29 Nov. 1924). Hij was de tweede Jacob en de
vijfde musicus van een familie, die reeds eeuwen in Lucca
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(Toscane) leefde. Nog jong verloor hij zijn vader, die zeven kinderen achter liet.
Voor geregeld muziekonderwijs was er dan ook geen geld; de jonge Puccini dankte
het in hoofdzaak aan de pianolessen van een pastoor, dat hij zich muzikaal kon
ontwikkelen. Hij besloot pas musicus te worden, nadat hij in Pisa Verdi's ‘Aida’ had
gehoord. Zijn moeder kende een hofdame, door wiens tusschenkomst de toen reeds
twintigjarige jongeman een toelage van de koningin kreeg. Met een broer en een
neef leefde hij van honderd lire per maand, zoodat de lotgevallen van de kunstenaars
uit ‘La Bohème’ hem niet vreemd waren. Hij studeerde toen aan het conservatorium
te Milaan, waar hij o.a. les had van Ponchielli. Zijn eerste opera's, ‘Le Villi’ (1883)
en ‘Edgar’ (1889), hadden te Milaan groot succes; al was dit niet blijvend, het heeft
hem toch van den ergsten geldnood gered en hem in staat gesteld, door te gaan met
componeeren. ‘Manon’ (1893), naar den roman van Prévost, werd een repertoire-stuk,
dat hem voldoende opbracht, om buiten Lucca een stuk grond te koopen, waar hij
eerst een eenvoudig huisje, later een groote villa liet bouwen, want hij kon niet buiten
de rust van de natuur en de opwinding van de jacht. Daarom sloeg hij ook
verschillende belangrijke ambten af. Door ‘La Bohème’ (1896) naar den roman van
Henry Murger en ‘Tosca’ (1900) naar het tooneelstuk van Sardou werd Puccini
wereldberoemd en welgesteld. Toch moet hij eens tegen een vriend geklaagd hebben:
‘Och, hoe hard is mijn leven, al denken velen, dat ik gelukkig ben.’ Dit kan alleen
verklaard worden door zijn overgevoeligheid en zijn melancholie, want
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het grootste deel van zijn leven kon hij gulzig genieten van welstand, roem en liefde.
Des te meer leed hij eronder, dat de première van ‘Madama Butterfly’, nog wel in
het Scala-theater te Milaan (1904), door een deel van het publiek uitgefloten werd.
Bovendien was hij toen nog invalide door een auto-ongeval, dat hem tijdens het
ontstaan van deze opera overkwam. Toen bleek ook de groote wilskracht van dezen
door het geluk verwenden kunstenaar: voor hij hersteld was, gekweld door pijn en
belemmerd in zijn bewegingen, voltooide hij dit werk. Men heeft het fiasco van
‘Butterfly’ verklaard uit de lengte van het tweede bedrijf, dat Puccini later dan ook
in tweeën gedeeld heeft, maar was dezen door Debussy beïnvloeden stijl niet
buitengewoon modern voor het Italië van dien tijd?
In New-York kwam Puccini op de ongelukkige gedachte, het Wild West drama
‘La Fanciulla del West’ op muziek te zetten (1910). Het werd een successtuk van de
Metropolitan opera (Toscanini dirigeerde, Caruso zong!), maar Europa moest van
deze bloeddorstigheid niets hebben. Jarenlang zocht Puccini toen vergeefs naar een
geschikt libretto. In 1914 kreeg hij een verlokkelijk aanbod, voor Weenen een operette
te schrijven tegen een ‘voorloopig’ honorarium van vierhonderd duizend kronen:
‘La Rondine’ (De Zwaluw). Onder den arbeid eraan brak de oorlog uit; Puccini wilde
zijn contract nakomen en werd daarom door zijn landgenooten voor pro Duitsch
uitgemaakt. Zijn uitgever zorgde, dat de overeenkomst ontbonden werd. Dit fijne,
hier onbekende werk, beleefde toen zijn eerste opvoering in Monte Carlo (1917). In
dit jaar zag hij zich ook
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genoodzaakt zijn mooie villa ‘Torre del Lago’ bij Lucca te verlaten, daar de inmiddels
vlak daarbij verrezen fabrieken door hun geraas hem stoorden; hij liet toen een
landhuis bouwen in Viareggio. Hier componeerde hij drie eenacters, waarvan ‘Gianni
Schicchi’ in zijn oeuvre beteekent, wat ‘Fallstaff’ is voor dat van Verdi*. In 1919
begon hij aan zijn laatste opera ‘Turandot’, naar een stuk van Gozzi; herhaaldelijk
had hij een voorgevoel, dat hij haar niet zou voltooien. Inderdaad heeft hij het slotduet
niet af kunnen maken (Franco Alfano deed het voor hem), daar een plotseling
toenemende keelkanker eerst zijn werk zeer bemoeilijkte, daarna verhinderde.
Doodziek reisde hij naar Brussel, waar een operatie zijn dood bespoedigde.
La Bohème, naar den roman van Henry Murger ‘Scènes de la vie de Bohème’
(1896). I. In een armoedig zolderkamertje werken de dichter Rodolfo en de schilder
Marcello; het wil niet erg vlotten, daar zij gekweld worden door honger en koude.
Rodolfo besluit het manuscript van zijn laatste drama aan de kachel te offeren, maar
de kunstenaars hebben niet lang baat van dit papiervuur. Dan komen hun vrienden,
de philosoof Colline en de musicus Schaunard, met brandstof en eten: Colline heeft
een paar oude boeken verkocht en Schaunard liep tegen een getroubleerden
Engelschman aan, die zijn papegaai zangles liet geven. Dadelijk slaat de stemming
om en wordt er vroolijk gesmuld. De huisbaas Benoit steekt zijn neus om den hoek
voor de achterstallige huur. De Bohemiens vinden het jammer, hun paar zilverlingen
aan hem af te staan: Benoit wordt onthaald, de drank maakt hem
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vroolijk en wanneer hij van zijn avontuurtjes vertelt hangen de kunstenaars den
zedenmeester uit en werpen hem buiten de deur. Marcello, Schaunard en Colline
gaan het feest voortzetten in hun stamcafé Momus, maar Rodolfo blijft nog even
achter: hij moet een artikel af maken. Nauwelijks zijn de vrienden weg of er wordt
geklopt; Rodolfo's aardige buurmeisje, het naaistertje Mimi, komt binnen en vraagt
lucifers. Zij begint te hoesten en valt flauw. Rodolfo brengt haar met wat water bij,
zij gaat weg en vergeet haar sleutel. Zij komt terug om dien te zoeken, door de open
deur waait de kaars uit en in het donker vinden hun handen elkander. Rodolfo beklaagt
haar: ‘Che gelida manina’ (Hoe koud zijn Uw handjes) en hij vertelt dan van zijn
leven als dichter. Daarna spreekt Mimi over zichzelf: ‘Mi chiamano Mimi’ (Men
noemt mij Mimi, maar ik heet Lucia) en wij hooren van haar liefde voor lente en
bloemen. Rodolfo's vrienden roepen buiten, waar hij blijft, en de dichter belooft
spoedig te komen. In het mooie duet ‘O soave fanciulla’ (O lief meisje) uiten zij hun
prille gevoelens; gearmd wandelen zij naar het café Momus.
II. In Momus gaat het reeds vroolijk toe, wanneer Rodolfo zijn vrienden aan Mimi
voorstelt. Plotseling raakt Marcello uit de stemming: zijn vroeger vriendinnetje
Musette arriveert aan den arm van den ouden, rijken Alcindoro. Als Musette de
Bohemiens ziet, begint zij van uit de verte met Marcello te coquetteeren en na haar
bekende wals ‘Quandome'n vo'’ (Wanneer ik alleen op straat loop) bemerkt zij, dat
Marcello nog steeds van haar houdt. Zij doet alsof haar schoentje haar knelt, stuurt
Alcindoro ermee naar den schoenmaker om van
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hem af te zijn en werpt zich in de armen van Marcello. De Bohemiens verdwijnen
en als Alcindoro met Musette's stappertje terug komt, mag hij de rekening van allen
betalen.
III. Het is 's morgens vroeg bij een der stadspoorten reeds een druk gedoe van
boeren, die hun waren naar de markt brengen. Mimi heeft gehoord, dat Marcello
tegen kost en inwoning voor het kroegje bij de poort een uithangbord schildert; in
de koude wacht zij op hem, om te vragen, waarom Rodolfo met haar brak. Marcello
belooft er met zijn vriend over te spreken; de dichter komt reeds naar buiten en Mimi
kan zich nog net achter een boom verschuilen. Het gesprek tusschen de twee vrienden
verraadt Mimi, dat Rodolfo haar weg zond, omdat de armoede en haar ongeneselijke
ziekte hun geluk verstoorden. Marcello hoort in het kroegje Musette lachen; zijn
jaloezie drijft hem naar binnen. Mimi wil nog eenmaal Rodolfo vaarwel zeggen; hun
teeder duet ‘Addio dolce svegliare alla mattina’ (Adieu liefelijk ontwaken in den
morgen) gaat over in een kwartet, wanneer de jaloersche Marcello voor de zooveelste
maal breekt met Musette; de tegenstelling tusschen het droeve afscheid en het gekijf
maakt dit ensemble tot een der geliefdste episoden van de opera.
IV. In het zolderkamertje probeeren Rodolfo en Marcello, als bij het begin van I,
vergeefs te werken. Rodolfo vertelt, dat hij Musette in een rijtuig heeft gezien en
Marcello weet hetzelfde van Mimi op te disschen. In een kort lyrisch duet zingen de
beide kunstenaars hun verdriet uit. Zij keeren spoedig tot de werkelijkheid terug,
wanneer Schaunard en Colline opdagen met een schraal diner van brood en haring,
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waarbij een flesch water de champagne moet vervangen. De stemming stijgt door
hun dwaze grappen, die uitloopen op een geïmproviseerde danspartij en een komisch
duel tusschen Schaunard en Colline. De pret wordt onderbroken door het
binnenstormen van Musette, die hen waarschuwt dat Mimi doodziek onder op de
trap zit. De vrienden halen het meisje en leggen haar op een divan. Mimi verzoent
Marcello met Musette, die haar oorbellen aan Marcello geeft om voor het pandgeld
medicijnen te koopen. Plechtig trekt Colline zijn jas uit, neemt er met een aria afscheid
van en gaat weg om haar te beleenen. De vrienden laten Rodolfo en Mimi alleen;
het naaistertje roept herinneringen op aan het geluk, dat zij elkander gaven, waarbij
men verschillende melodieën uit de vorige bedrijven hoort. Uitgeput valt Mimi dan
in slaap. Musette, begeleid door Marcello, keert terug met een mof, die zij voor Mimi
gekocht heeft en bidt tot de Madonna voor haar vriendin om genezing. Ook Colline
staat zijn geld af; wanneer hij vraagt, hoe het Mimi gaat, ziet Marcello dat het meisie
gestorven is. Hij omarmt Rodolfo en spreekt hem moed in. Met een tweewerf ‘Mimi’
knielt Rodolfo bij de doode.
Madama Butterfly (1904).
I. De Amerikaansche zeeofficier Pinkerton bezichtigt een huisje op een heuvel bij
Nagasaki en de eigenaar ervan, Goro, demonstreert het broze gebouwtje, dat bestemd
is voor het Japansche meisje, bijgenaamd Butterfly, waarmee de officier zal trouwen;
een Japansch huwelijk, dat elk oogenblik weer verbroken kan worden. Rjnkerton
maakt kennis met Suzuki, het dienstmeisje van Butterfly, en hoort van Goro bij-
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zonderheden over de familie van zijn bruid. Sharpless, de Amerikaansche consul te
Nagasaki, komt de huwelijksvoltrekking bijwonen; hij leerde Butterfly voor kort
kennen op het consulaat en heeft medelijden met haar om de luchthartigheid, waarmee
Pinkerton over liefde spreekt. Zij drinken een glas en Pinkerton klinkt op.... zijn
verloofde in Amerika. Uit de verte hoort men Butterfly en haar vriendinnen, die de
lente en de liefde bezingen. Men begroet elkander en het bruidje vertelt van haar
leven: hoe haar adellijke ouders hun geld verloren en zij geisha werd. Haar
vriendinnen babbelen door elkaar en Sharpless waarschuwt Pinkerton nog eens, dat
Butterfly haar liefde ernstig neemt. Dit blijkt te meer wanneer Butterfly vertelt, dat
zij het geloof van den officier heeft aangenomen. Het huwelijk wordt voltrokken en
men drinkt op het jonge paartje. Butterfly's oom, een Bonze (Boeddhistisch priester),
heeft van haar afvalligheid gehoord en komt haar vervloeken, waarmee haar overige
familie instemt; Pinkerton jaagt hen weg. Uit het huisje hoort men het gebed van
Suzuki. De nacht daalt en de gelieven storten hun hart uit in een groot duet: ‘Bimba
dagli occhi pieni di malia’ (Meisje met oogen vol betoovering).
II 1. (Enkele maanden na hun huwelijk vertrok Pinkerton en beloofde Butterfly
spoedig terug te komen, doch Butterfly wachtte reeds drie jaar vergeefs, trouw aan
den officier en hun zoontje. Ondanks haar armoede bleef zij in het huisje, dat zij met
Pinkerton betrok). Suzuki bidt tot de Japansche Goden om den terugkeer van
Pinkerton, hoewel zij daaraan wanhoopt. Butterfly gelooft echter, dat haar man terug
zal komen, omdat hij haar door Sharpless nog
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steeds geld laat zenden. In gedachten ziet zij zijn schip reeds naderen: ‘Un bel di
vedremo’ (Op een mooien dag zullen wij boven de zee een rookpluim zien) en zij
stelt zich voor, hoe Pinkerton haar teeder zal begroeten. Sharpless onderbreekt haar
gedroom; de consul heeft een brief ontvangen van den officier, waarin deze hem
verzoekt Butterfly te zeggen, dat hij in Amerika hertrouwde en de geisha dus vrij is.
Goro weet hiervan en wil Butterfly koppelen aan den ouden rijken Yamadori. In de
veronderstelling dat Sharpless het vrouwtje reeds ingelicht heeft komen zij met hun
voorstel, doch Butterfly wijst Yamadori verontwaardigd af. Voor Goro vertrekt
fluistert hij Sharpless in, dat het schip van Pinkerton gesignaleerd is en nu vindt de
consul moed, den brief voor te lezen, maar zij valt hem telkens in de rede en hij heeft
zooveel medelijden met haar, dat hij zijn opdracht halverwege laat voor wat zij is en
slechts Butterfly aanraadt, met Yamadori te trouwen. Butterfly wijst dit ontdaan af
en toont Sharpless haar kindje, wiens blauwe oogen en blonde haren den consul
overtuigen dat Pinkerton er de vader van is. Mocht Pinkerton niet meer terug komen,
dan zal Butterfly langs de straten bedelen, maar weer geisha worden, dat nooit. Als
Sharpless onverrichter zake vertrokken is, ziet Butterfly in de verte het Amerikaansche
schip; verheugd versiert zij het huisje met bloemen: ‘Scuoti quella fronda di ciliegio’
(Strooi deze takken kersenbloesem rond). Dan schikt Suzuki het kapsel van haar
meesteres, de nacht valt, en in haar bruidskleed wacht Butterfly voor het venster op
de komst van Pinkerton.
I 2. Den geheelen nacht hebben de beide vrouwen gewaakt en tegen den
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morgen valt Butterfly vermoeid in slaap. Zoo treffen hen Pinkterton en Sharpless.
Suzuki vertelt, hoe trouw Butterfly wachtte; plotseling ziet zij een vreemde dame in
den tuin en tot haar ontzetting hoort zij, dat het de vrouw is van den officier. Sharpless
belooft voor het kindje van Butterfly te zorgen en verwijt Pinkerton diens
lichtzinnigheid. Wanneer Butterfly ontwaakt is Pinkerton reeds vertrokken; Suzuki
licht haar meesteres in. Sharpless raadt Butterfly aan, haar zoontje af te staan aan de
vrouw van den officier en de arme Japansche geeft haar toestemming: zij wil eerst
afscheid nemen van haar kind en over een half uur kan de Amerikaansche het jongetje
meenemen. Voor het laatst liefkoost Butterfly haar zoontje en dan pleegt zij achter
een scherm zelfmoord. Wanneer Sharpless en Pinkerton om het kind komen, vinden
zij de doode Butterfly.
Tosca (1900). I. De politieke gevangene Angelotti is ontvlucht uit den
Engelenburcht te Rome, bereikt uitgeput de kerk S. Andrea della Valle, en verbergt
zich in de kapel van de familie Attavanti. De koster maakt de kerk schoon en zingt
het Angelus, wanneer de klok gaat kleppen. Dan treedt de schilder Mario Cavaradossi
binnen, die reeds maandenlang werkt aan een ‘Maria Magdalena’; de koster denkt
er het zijne van, dat de Heilige lijkt op de onbekende vrouw, die dagelijks in de kapel
komt bidden. Maar Cavaradossi weet, dat hij het schilderij ook trekken gaf van zijn
geliefde, de zangeres Floria Tosca; in zijn bekenden monoloog ‘Recondita armonia’
(Verborgen overeenkomst van verschillende schoonheden) verzekert hij trouw aan
Tosca. De schilder kijkt toevallig om en ziet dan Angelotti, die juist
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wilde vluchten; zij herkennen elkander van vroeger en Cavaradossi geeft hem zijn
mand met eten. Er wordt geklopt, Angelotti gaat weer in de kapel, Cavaradossi opent
de deur en ziet Floria Tosca. De jaloersche vrouw vraagt waarom de schilder de deur
afsloot en met wie hij sprak; zij gelooft maar half zijn uitvluchten. Nadat zij voor
een beeld van de Madonna gebeden heeft bekent zij haar verlangen, spoedig met
Cavaradossi in zijn eenzame villa slechts voor haar liefde te leven. Plotseling ontdekt
zij, dat het schilderij lijkt op de markiezin Attavanti, maar Cavaradossi weet haar
jaloezie te sussen met een extatische bewondering van Tosca's schoonheid: ‘Qual'
occhio al mondo’ (Welke oogen ter wereld zijn te vergelijken met de jouwe).
Verteederd laat Tosca hem achter bij zijn werk. Cavaradossi waarschuwt Angelotti,
dat hij kan vertrekken en raadt den vluchteling aan, zich in de put van zijn tuin te
verbergen tot het nacht is. De schilder hoort, dat de onbekende vrouw, die in de kerk
kwam bidden, de zuster is van Angelotti en dat zij in de kapel kleeren voor haar broer
verborg. Een kanonschot is het teeken, dat men de vlucht van Angelotti ontdekt heeft;
Cavaradossi wijst hem haastig den weg. De koster komt opgewonden binnen en
vertelt de zangers en geestelijken, die hem volgen, dat Bonaparte verslagen is (1800);
men zal de overwinning dien avond vieren in het Palazzo Farnese, opgeluisterd door
den zang van Tosca. De koristen heffen een Te Deum aan, dat onderbroken wordt
door de komst van den chef der politie, Scarpia, diens spion Spoletta en hun dienders,
die Angelotti achtervolgen. Zij doorzoeken de kerk en Scarpia vindt een waaier met
het wapen der Attavanti's.
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Bovendien herkent hij in het schilderij de markiezin, aanwijzingen dat Cavaradossi
Angelotti hielp vluchten. Juist komt de schilder terug; terwijl hij ondervraagd wordt,
treedt Tosca binnen. Scarpia speelt den waaier uit om Tosca's jaloezie op te wekken
en laat haar door zijn dienders volgen nadat hij haar zijn liefde verklaard heeft. De
zangers heffen hun onderbroken Te Deum nogmaals aan.
II. In zijn kamer in het Palazzo Farnese wacht Scarpia op het bericht van zijn
dienders. Hij gelooft, dat zij Angelotti zullen vinden, waardoor Cavaradossi's schuld
zal blijken en hij Tosca voor zich zal winnen. Spoletta bericht echter, dat hij Tosca
volgde naar haar eenzame villa, doch Angelotti niet vond. Van buiten hoort men de
cantate ter eere van de overwinning. Scarpia laat Cavaradossi en den beul halen; de
schilder ontkent iets te weten van Angelotti's vlucht. Nu wordt Tosca ondervraagd;
zij laat eerst niets los, maar wanneer zij in een aangrenzend vertrek haar geliefde
hoort kermen, verraadt zij aan Scarpia het geheim: Angelotti verborg zich in de put
van Cavaradossi's tuin. Scarpia beveelt dan den beul, zijn werk te staken en
Cavaradossi bij hem te brengen. Wanneer de schilder merkt, dat Tosca de schuilplaats
van Angelotti verraden heeft, vervloekt hij haar. Juist brengt een bode het bericht,
dat Bonaparte bij Marengo overwon; de schilder barst los in een triomfzang op het
bevrijde Italië en vervloekt alle tyrannen. Terwijl hij naar de gevangenis wordt
gebracht, tracht Tosca Scarpia te vermurwen; deze eischt als loon, dat de vrouw zich
aan hem geeft. Tosca weigert; zij hoort de trommels van het executie-peleton en
klaagt dan over dit uur van smart, hoewel zij alleen voor haar kunst en
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OPERA II

‘Pelléas et Mélisande’ van Debussy; Geneviève leest Golaud's brief voor aan Koning Arkel (I 2).
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OPERA III

‘Les contes d'Hoffmann’ van Offenbach; Crespel jaagt doctor Mirakel uit zijn huis (III).
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haar liefde leefde: ‘Vissi d'arte, vissi d'amore’. Scarpia blijft echter aandringen. Tosca
weifelt: zal Cavaradossi dadelijk in vrijheid gesteld worden, indien zij toegeeft? Zoo
groot is Scarpia's macht niet: er zal een schijn-executie plaats moeten hebben. Terwijl
Tosca meent, dat door haar offer Cavaradossi gered wordt, speelt Scarpia valsch: hij
beveelt Spoletta, dat Cavaradossi gefusilleerd moet worden; Tosca schrikt op, maar
hij stelt haar gerust en voegt er aan toe: ‘Precies als indertijd graaf Palmieri’. Spoletta
begrijpt dadelijk het bedrog, want Palmieri was werkelijk doodgeschoten; hij gaat
weg om alles voor de terechtstelling in orde te maken. Scarpia schrijft het waardelooze
vrijgeleide voor Cavaradossi, Tosca grijpt van de tafel een mes en doorsteekt na een
langen strijd met zichzelf den politiechef.
III. Het is middernacht; in een kazemat van den Engelenburcht hangt een cipier
een brandende lamp boven een tafeltje. Uit de verte hoort men het gezang van een
herder, een klok slaat twaalf. Een peleton soldaten voert Cavaradossi binnen, die
verlof krijgt een brief te schrijven aan Tosca; na enkele regels geeft hij zich over aan
zijn herinneringen, hoe Tosca hem bezocht terwijl de sterren straalden: ‘E lucevan
le stelle’, de beroemdste en geliefdste episode uit deze opera. Tosca laat haar geliefde
het vrijgeleide zien en vertelt hem van haar onderhoud met Scarpia en over diens
dood. Ontroerd kust Cavaradossi de teere handen, die zich uit liefde voor hem met
bloed bezoedelden: ‘O dolci mani mansuete e pure!’. Tosca geeft hem raadgevingen
voor zijn gedrag bij de schijn-executie en terwijl de soldaten naderen, zingen de
gelieven
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verrukt over het nieuwe leven, dat zij zullen beginnen. De soldaten doen hun plicht,
Tosca bemerkt het bedrog van Scarpia en stort zich in de diepte, als Spoletta en zijn
dienders haar willen arresteeren.

[Purcell, Henry]
Purcell, Henry (1658 of '59-21 Nov. 1695). Hij is de belangrijkste componist, die
Engeland ooit voortbracht. Misschien had hij een tweede Handel kunnen worden,
indien hij niet zoo jong was gestorven. Zeker is, dat Händel aan dezen voorganger
buitengewoon veel te danken had. Een werk als de anthem* ‘Rejoice in the Lord
alway’ (Filippenzen 4: 4 en 5) doet niet onder voor de beste deelen uit ‘The Messiah’
(Col. DB 500). En het ‘Te Deum’, dat in Engeland in vele kerken met Kerstmis wordt
uitgevoerd, is met al zijn eenvoud een der treffendste composities op den
Ambrosiaanschen lofzang. Zelfs de Engelschen hebben eeuwen lang niet beseft,
welk een schat zij in zijn muziek bezaten. Men haalt dit thans in: zoo is zijn prachtige
opera ‘Dido and Aeneas’ thans volledig vastgelegd voor de gramofoon (Decca). Zijn
uiteenloopende muziek houdt verband met zijn verschillende functies. Reeds jong
kwam hij in het koor van de koninklijke kapel; spoedig kon hij zijn oom, die hem
na den dood van zijn vader aangenomen had, helpen met het overschrijven van
muziek en op zijn twintigste jaar werd hij organist van de Westminster Abbey,
waarvoor hij ambtshalve zijn talrijke kerkelijke werken schreef. Om zijn vele
gelegenheids-werken voor het hof taalt thans niemand meer.
Van zijn tooneelmuziek geeft de bekende bundel duetten een indruk, die naar meer
doet verlangen.
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Q.
[Quartet]
Quartet, zie kwartet.

[Quási]
Quási, als het ware, bijna als; b.v. Andante quasi Allegretto. Beethoven noemde zijn
pianosonaten opus 27 no. 1 en 2 Sonata quasi una fantasia, wat op den vrijen vorm
slaat.

[Quintet]
Quintet, zie kwintet.

[Quinton]
Quinton, een 18e eeuwsche Fransche viool met vijf snaren. De ‘Société des
instruments anciens’ heeft het instrument weer in de hedendaagsche
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muziekbeoefening ingevoerd (Col. D 15224, LFX 19/20).

[Quódlibet]
Quódlibet, wat men belieft, in de 16e en 17e eeuw de komische combinatie van
eenige teksten en volksmelodieën in de verschillende stemmen van een meerstemmig
vocaal werk. Een instrumentaal Quodlibet geeft de laatste van Bach's
‘Goldbergvariaties’.

R.
[Ragtime]
Ragtime. De ragtime heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis der
Jazzmuziek voor en tijdens den wereldoorlog. De ‘negerswing’ (zie Swing!),
fundament der moderne Jazzmuziek, is gebaseerd op een in onveranderlijk tempo
aanhoudend vierdeelig metrum, vier tellen in de maat, waarbij een belangrijke factor
is de spanning der beheersching van een zooveel mogelijk gelijkmatige en
afzonderlijke betoning der vier tellen. Nu is de hypothese gerechtvaardigd, volgens
welke de ragtime te beschouwen zou zijn als (ongewilde!) kruising tusschen de
negermuziek (w.o. de Blues*), althans bepaalde vooral rhythmische elementen ervan,
en de populaire marsch-muziek der blanken. Vandaar eenerzijds wel is waar vier
tellen in de maat, maar anderzijds toch een marsch-achtig rhythme, o.a. wegens het
ontbreken van een ideaal-soepele accentenverdeeling over alle tellen, waarbij het
binair karakter van den marsch in stand bleef. De structuur was niet de 12-maten
Blues formule (zie Blues!). De rhythmische figuren en syncope's leden, anders dan
bij de moderne Swing-muziek, niet zelden aan krampachtigheid en stugheid en
werden vaak overmatig geaccentueerd of afgestooten. De benaming ‘ragtime’
(eigenlijk: ragged time, het best te omschrijven als ‘gebroken maat’) wijst op de
gewilde accenten-omkeeringen, vermoedelijk gekomen als weinig geslaagde imitatie
door blanken van de rhythmen der Negermuziek. Geleidelijk ontwikkelde de ragtime
zich echter tot Jazz*, i.e. Swingmuziek. (Zie: ‘Jazz’, Geschiedenis.) P.

[Rallentándo]
Rallentándo, langzamer wordend.

[Rameau, Jean Philippe]
Rameau, Jean Philippe (23 Oct. 1683-12 Sept. 1764). Er is iets onverklaarbaars in
het gebrek aan waardeering, dat Rameau van het nageslacht ondervindt. Want deze
tijdgenoot van Bach en Händel was de belangrijkste Fransche componist der 18e
eeuw, tevens grondlegger van de moderne harmonieleer (de leer van de accoorden,
hun onderlinge betrekkingen en hoe zij logisch verbonden kunnen worden). De enkele
keeren, dat men iets van hem hoort, vraagt men steeds waarom zijn mooie muziek
niet veel meer
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gespeeld wordt. Zijn vader was organist te Dijon, waar hij eenige jaren het
Jezuïetengymnasium bezocht. In 1701 ging hij naar Italië, dat toen voor de
Europeesche muziek den toon aangaf; de jonge Rameau moest van den Italiaanschen
stijl niets hebben en keerde na een jaar terug. Hij was in verschillende plaatsen
kerkorganist, o.a. sedert 1732 definitief te Parijs. Hier vond hij in den rijken amateur
de la Pouplinière een beschermer, die er o.a. voor zorgde, dat Rameau's werken
werden opgevoerd in de Grand-Opéra. Als componist en theoreticus ondervond hij
zeer lang tegenwerking, vooral van Jean Jacques Rousseau, die hem in zijn
Dictionnaire de musique dilettantisch en niet geheel fair bestreed. Hoewel Rameau
zich niet persoonlijk in den twist mengde, ontstond er een vinnige partijstrijd, die
een internationaal karakter kreeg: de volgelingen van Rousseau waren pro-Italiaansch,
die van Rameau pro-Fransch. Deze antithese woedde nog lang na Rameau's dood,
doch zijn persoonlijk succes was verzekerd, sinds hij in 1745 ‘Compositeur de cabinet’
werd van Lodewijk XV.
Van Rameau's stukken voor clavecymbel is het bekendst: ‘La Poule’, waarin het
dierengeluid zoo volmaakt gestyleerd werd, dat men zonder dien titel waarschijnlijk
niet eens aan een realistisch uitgangspunt zou denken (H.M.V. DB 4990). De groote
melodische begaafdheid van Rameau, die theoretisch decreteerde ‘La mélodie naît
de l'harmonie’, hoort men in de beide Menuetten uit den proloog van de opera ‘Castor
et Pollux’ (H.M.V. DB 4990). Muziekdramatisch had Rameau hetzelfde ideaal als
Gluck*: zijn aria's geven een schoonen een-
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voud, b.v. ‘Tristes apprêts’ uit ‘Castor et Pollux’ (Col. LF 18).

[Ranz des vaches]
Ranz des vaches of Kuhreigen, een landelijke melodie, zooals Zwitsersche herders
op een Alpenhoorn spelen. Berlioz in zijn ‘Fantastique’ en Rossini* in zijn ouverture
‘Guillaume Tell’ hebben haar artistiektoegepast.

[Ravel, Maurice]
Ravel, Maurice (7-III-1875-28-XII-1937). Zijn moeder was een Baskische, zijn
vader van FranschZwitsersche afkomst. Tot zijn twaalfde jaar woonde hij te Ciboure
(Pyreneeën), daarna ging hij naar Parijs voor zijn muziekstudie; eerst in 1889 werd
hij leerling van het conservatorium (contrapunt bij Gédalge, compositie bij Fauré).
In dezen tijd kwam hij in aanraking met den zonderlingen componist Erik Satie, een
arm gemeente-ambtenaar, die veel heeft bijgedragen tot de vernieuwing van de
Fransche muziek. Voorts voelde hij zich aangetrokken tot de muziek van Schumann,
Chabrier en Liszt, al hoort men hiervan weinig in zijn eerste composities: ‘Menuet
antique’ en een ‘Habanera’ (later opgenomen in de ‘Rapsodie espagnole’) uit het
jaar 1895. Driemaal dong Ravel naar den Prix* de Rome; den eersten keer (1901)
won hij den tweeden prijs, in 1905 wilde hij voor de vierde maal een poging doen,
nadat er over de mislukkingen van de vorige jaren hartig gepolemiseerd was, waarbij
Fauré voor Ravel partij trok, doch toen weigerde men hem toe te laten: men was
boos over scherpe krantenartikelen, die gehoond hadden, dat de auteur van het
strijkkwartet (1903) nog steeds niet den eersten prijs had. Daarom is het begrijpelijk,
dat hij later verschillende onderscheidingen heeft afgeslagen,
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voor het Legioen van Eer zelfs telegraphisch bedankte.
Ravel heeft nooit een officieel ambt willen aanvaarden: hij leefde geheel voor zijn
composities, sinds lang het grootste deel van het jaar in het stadje Montfort-l'Amaury.
Fel is er rondom hem gestreden. In 1906 schreef de behoudende criticus van de
‘Temps’, Pierre Lalo, over de toen verschenen ‘Histoires naturelles’ (de geestige
liederen op de dierentypeeringen van Jules Renard): ‘Het doet eenigszins denken
aan een café-concert, het café-concert met none-accoorden; ik geloof, dat ik het
gewone café-concert nog prefereer.’ Een der kranten kwam toen zelfs met een
hoofdartikel ‘L'affaire Ravel’. Tijdens het werk aan de piano-suite ‘Le tombeau de
Couperin’ brak de oorlog uit; Ravel werd gemobiliseerd en kwam ziek van het front
terug. Zijn productie stokte tijdens deze jaren en leefde eerst in 1920 weer met de
oude kracht op. Met ‘La Valse’* heeft hij zich gezond geschreven.
Het is opvallend, hoe de bewonderaars van Ravel steeds weer ontkennen, dat hij
langen tijd onder invloed stond van Debussy; alleen reeds ‘Ma mère l'Oye’ bewijst,
wat Ravel aan zijn ouderen tijdgenoot te danken heeft, al was hij virtuozer en minder
poëtisch. Het is teekenend, dat Debussy zich meer aangetrokken voelde voor Chopin,
Ravel voor Liszt. Wij begrijpen dan ook gedeeltelijk, dat Milhaud hem ‘even
volmaakt, geslepen en academisch als Saint-Saëns’ vindt. Na den oorlog kwam Ravel
meer onder invloed van Strawinski* met wien hij reeds in 1912 kennis had gemaakt;
hij volgde zelfs diens wending naar den neoclassieken stijl, o.a. in zijn pianoconcert
(1931), al bleef hij de
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oververfijnde naast dien barbaar. (Col. LFX 257/9). De laatste drie jaren van zijn
leven kon Ravel steeds minder werken, tengevolge van een hersenziekte. Op zijn
verzoek trachtte men een gunstige wending te dwingen door een operatie, die echter
mislukte.
Kamermuziek. Evenals Debussy debuteerde Ravel op dit gebied meesterlijk met
een strijkkwartet (1902-1903), zijn gevoeligste en meest lyrische werk. Merkwaardig,
hoe de altviool in dit werk vaak de traditioneele taak van de eerste viool heeft. I
Ondanks den hoofdtoonaard F is dit ‘Très doux’ een ‘zoet mistroosten’. De intiem
breede hoofdgedachte in de eerste viool krijgt aanvankelijk een teedere stuwing door
de stijgende toonladders in tertsen van tweede viool en cello; bij expressif laat zij
zich iets meer gaan en het zijn deze twee maten, die in de doorwerking het meest
optreden. Het tweede thema (bij 4 part.) is de ingetogen hymne van een introvers
temperament: de samenzang van eerste viool en altviool, versneld in enkele triolen,
wordt afgedempt door de liggende harmonieën, al geven eenige getokkelde tonen in
de cello deze een wisselende beteekenis. Ook de hoogtepunten in de korte
doorwerking blijven geremd. II Het Scherzo begint met een gezamenlijk pizzicato,
dat aan de onderling wrijvende rhythmen (tegelijk 6/8 en 3/4) zijn vaart dankt. Deze
loopt uit in trillers van de eerste viool, die een tweede, nu lyrische melodie inleiden;
zij deint boven het snelle gekabbel van tweede viool en altviool, waaraan de
zelfstandige, besliste rhythmiek van de cello merg geeft. Deze beide elementen
wisselen elkander af in de hoekdeelen van het Scherzo. Als alternatief een langzame
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episode, klagend ingezet door de cello; dan laat de viool vertraagd de tweede gedachte
van het Scherzo hooren, een korte, getokkelde episode doet de terugkeer van het
levendige begin vermoeden, doch voor deze door kan zetten zingt de viool nog eens
in octaven den klaagzang, waarmee de cello het middendeel opende. III Très lent;
in dit langzame deel heeft grootendeels de gesordineerde altviool de leiding, behalve
in het dringender middendeel (Modéré), met coloristische effecten, die op Ravel's
latere kamermuziek vooruit loopen. In het stuk keeren geregeld twee maten uit het
eerste deel terug, variant van het eerste thema (6 maten voor 4 studiepart.). IV De
finale zet levendig in met een ostinaat motief (5/8). Dan wordt de muziek door een
melodie in de eerste viool zangeriger, waartoe ook een variant op het tweede thema
van het eerste deel bijdraagt. Het slot herinnert sterk aan den inzet van Debussy's
kwartet. Voor onzen smaak zijn de twee laatste deelen niet zoo volmaakt als de beide
eerste (Col. D 15057/60). Het pianotrio (1915) is veel objectiever dan het
strijkkwartet; het heeft een koeleren, bekoorlijken stijl als van ‘Le Tombeau de
Couperin’. I De hoofdgedachte dankt haar simpele oorspronkelijkheid aan de
onderverdeeling van de 8/8 maat in 6/8 en een kwart, het tweede thema aan de
onderverdeeling 5/8 (3/8 + 2/8) en 3/8, gemaskeerd door syncopen. Reeds dit deel
geeft vooral de coloristische effecten van de strijkers, die voor het geheele werk
karakteristiek zijn. II Pantoum. De analogie tusschen dezen litterairen vorm (vier
regelig gedicht, waarbij telkens de tweede regel van een strophe de eerste wordt
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van de volgende) is niet duidelijk; het stuk heeft een vormschema A-B-A. III
Passacaille*; het thema begint in de bas maar treedt ook in hoogere stemmen op. IV
De finale wordt geheel beheerscht door het hoofsche thema, dat de piano inzet tegen
de gearpeggieerde flageoletten van de viool; de 5/4 (3/4 + 2/4) wordt soms uitgebreid
tot 7/4 (H.M.V. DB 4803/5). De sonate voor viool en cello (1922) is de opdracht ‘A
la mémoire de Claude Debussy’ volkomen waard. Het zelden gespeelde werk is
volgens ons het hoogtepunt van Ravel's kamermuziek door haar intiemen inhoud,
geuit in een meesterlijke tweestemmigheid, afgewisseld door zeer oorspronkelijke
coloristische effecten. In de vioolsonate (1927) combineerde Ravel den geciseleerden
stijl als van het trio met zijn visie op de Negermuziek: als tweede deel een ‘Blues’,
waarin men een echo hoort van banjo en saxophoon. Om de bezetting, viool en piano,
wordt Tzigane hier genoemd; zij is een brillante concert-Rhapsodie, die de spontane
improvisatie-kunst der Zigeuner-orkesten weergeeft (1924).
Klavierwerken. Van de jeugdwerken is het sterkst de ‘Pavane* pour une Infante
défunte’, al hoort men er Chabrier nog uit (1899). Met ‘Jeux d'eau’ (1901) brak het
eigen geluid sterker door, al is in dit stuk naar den versregel van Henri de Régnier:
‘Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille’ de gamelan-klank van Debussy wonderlijk
afgewisseld door bijna leege virtuoze passages als van Liszt, zij het geraffineerder
en gecompliceerder van harmonie. Dit geldt ook voor de drie eerste stukken uit
‘Miroirs’: klankexperimenten, waarbij het veelvuldig harmonisch maten lang stilstaan
slechts
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oppervlakkig gecamoufleerd wordt door de snelle omspeling der accoorden. Alleen
het laatste stuk ‘La vallée des cloches’ combineert dezen gematigd toegepasten trant
met dichterlijke sfeer; het voorlaatste stuk ‘Alborada* del gracioso’ dankt zijn vaart
aan den invloed van den Spaanschen volksdans. Het is onbegrijpelijk, dat deze bundel
in hetzelfde jaar (1905) ontstond als de ‘Sonatine’, waarin Ravel's eigen klank, met
meesterlijke mate toegepast, een zeldzaam fijne, onbestemde sfeer oproept (H.M.V.
DB 1533/4). ‘Gaspard de la nuit’ (1908) naar drie gedichten van Aloysius Bertrand
vervalt weer in de gemoderniseerde virtuositeit uit de school van Liszt. De ‘Valses
nobles et sentimentales’ (1911) hebben met Schubert's gelijknamige dansen de
natuurlijk stroomende, rijke fantasie en, gedeeltelijk, de intieme sfeer gemeen. Een
juweel van oorspronkelijk dichterschap is ook ‘Le Tombeau de Couperin’ (een Suite:
Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata), waardig ‘monument’ in
modernen stijl voor den ouden clavecinist, wiens geest hier gehuldigd wordt.
Daphnis et Chloé. De handeling van dit ballet* is ontleend aan de liefdesidylle
van den geitenhoeder Daphnis en de schaapherderin Chloé, zooals de oude Griek
Longos deze beschreef. I Introduction et danse réligieuse. Begeleid door een
zoemkoor* gaan knapen en meisjes naar het altaar van Pan, godheid der natuur. Zij
doen een gewijden dans. Daarna zoekt hun vreugde om het leven uiting in een
algemeen gehuppel. Een koedrijver tracht Chloé te omarmen, doch Daphnis stoot
hem weg. Nu wordt een wedkamp gedaan, wie het fraaist kan dansen. Daphnis,
bezield door zijn liefde, wint dit tour-
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nooi en daarmee een kus van Chloé. Een der meisjes tracht den jongen herder te
bekoren. Plotseling wordt het feest gestoord door piraten, die de maagden rooven,
waaronder Chloé. Vergeefs tracht Daphnis haar te redden; uitgeput valt hij bij een
grot in slaap. Nocturne. Drie beelden van nymphen dalen van hun voetstukken en
doen een langzamen dans. Als zij Daphnis zien, buigen zij zich over hem, en wisschen
zijn tranen. Ook zij hebben kommer om het lot van Chloé. Alleen Pan kan redding
brengen. Op de smeekbeden der nymphen verschijnt de heerscher over woud en wei.
Daphnis knielt nederig voor hem neer en roept zijn hulp in. Interlude. In de nachtelijke
stilte klinken vage menschenstemmen (zoemkoor) en verre signalen. II Het licht
neemt toe en beschijnt het kamp der piraten, die hun buit bergen. Het slagen van den
rooftocht wordt gevierd met een wilden krijgsdans (Danse guerrière). Dan willen
zij Chloé dwingen, voor hen te dansen, maar Pan komt het meisje te hulp en verjaagt
de schurken door een aardbeving. III Lever du jour. Weer ligt Daphnis bij de grot.
De prille dageraad neemt toe, verwelkomd door vogels. In de verte trekken herders
voorbij, landelijk musiceerend. De lucht is vol teeder geluid (zoemkoor). Daphnis
wordt gevonden en gewekt door zijn gezellen. Zijn eerste, angstige blik, is voor
Chloé, die na korten tijd nadert, begeleid door herderinnen. De gelieven omhelzen
elkander. De oude herder Lammon wijst hen erop, dat Pan het meisje redde in
herinnering aan zijn liefde voor de nymph Syrinx, die uit wraak hierover door haar
zusters in een riet werd veranderd. Uit dankbaarheid jegens de godheid bootsen
Daphnis en Chloé
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de lotgevallen van Pan en Syrinx na.
Pantomime. Syrinx dwaalt eenzaam rond; zij ontmoet Pan, die haar zijn gevoelens
verklaart, waarop zij in het riet vlucht. Teleurgesteld snijdt Pan een stengel, vormt
er een fluit van, en speelt een droeve wijs. Dit lokt Syrinx, die er bij danst, steeds
levendiger, tot zij uitgeput in de armen van de godheid valt. Dan offeren Daphnis en
Chloé op het altaar van Pan en zweren elkander wederzijdsche trouw. Jonge meisjes,
gedost als bacchanten, laten hun tamboerijnen razen en met een algemeenen dans
(Danse générale) besluit het bucolisch ballet. Ravel trok uit de muziek ervan twee
suites voor orkest en koor; de zoemstemmen mogen eventueel vervangen worden
door een orgel of door orkest. De eerste suite bestaat uit: Nocturne, Interlude, Danse
guerrière; de tweede suite uit: Lever du jour, Pantomime, Danse générale.
Ma mère l'Oye. Ravel gaf deze bekoorlijke fantasieën over kindersprookjes eerst
uit voor quatre mains (1908) en zette de reeks later voor orkest (1910). I. ‘Pavane
de la Belle au bois dormant.’ Reeds het eerste stuk is typeerend voor het werk: geen
realistisch uitbeelden van het verhaal, slechts de stemming van het sprookje. Hier
een Pavane*, uitgevoerd door de hovelingen rondom de sponde van de slapende
prinses. De fluit zet in met een intieme melodie, begeleid door een gesordineerden
hoorn en pizzicati van de altviolen; een klarinet leent haar zoet timbre voor het
voortspinnen, de gedempte violen besluiten het subtiele stukje van net twintig maten.
II. ‘Petit Poucet’. Wie kent niet de geschiedenis van Klein Duimpje, die in het bosch
verdwaalde, omdat de gulzige vogeltjes
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de broodkruimpjes opaten, waardoor hij den weg terug dacht te weten? Sluipende
tertsen in de gesordineerde violen roepen de angstigestilte van het woud op. Dan zet
een hobo de weemoedige melodie in, die het afgemat zich voortsleepen van het ventje
suggereert. Even een realistisch intermezzo, als de vogeltjes zich laten hooren
(glissando en trillers door de soloviool, koekoek-geroep in de fluit), dan weer de
eenzaamheid van het bosch. III. ‘Laideronnette, Impératrice des Pagodes’. Dit stuk
geeft een episode weer uit het sprookje ‘Serpentin vert’ van Mme d'Aulnoy.
Laideronnette, keizerin van het dwergenvolkje der Pagoden, wenschte muziek,
wanneer zij baadde. ‘Dadelijk begonnen de Pagoden en Pagodinnen te zingen en op
hun instrumenten te spelen. Sommigen hadden luiten, gemaakt van notendoppen,
anderen violen van amandelschillen.’ Een korte inleiding, met Debussijnsche secunden
in fagotten en hoorns, ondersteund door tremoli van de gesordineerde violen, en dan
een kwiek wijsje in de piccolo, exotisch door de Chineesche toonladder*. Een tweede
motiefje, in de hobo, is eveneens een lust van fijne blijdschap. Dan een breede melodie
van den hoorn en plechtige slagen op de tamtam: de entree van de Keizerin. Nu wordt
de stemming lyrischer, door melodie en timbre der violen. De vroolijke motiefjes
van het begin keeren terug en onder het getinkel van bekkens, xylophoon, celesta en
klokkenspel klinkt het tafereeltje uit. IV. ‘Les entretiens de la Belle et de la Bête.’
Dit vertelsel van een beest, dat een betooverde prins blijkt, is ontleend aan een
sprookjesboek van Mme Leprince de Beaumont. ‘Als ik denk aan je goede hart, lijk
je me niet zoo leelijk. - Oh! vrouwe, ik heb een
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goed hart, doch ik ben een monster. - Er zijn heel wat mannen monsterlijker dan jij.
- Als ik snedig was, zou ik U een compliment maken, om U te danken; maar ik ben
slechts een beest .... Mooi meisje, wilt gij mijn vrouw worden. - Neen, arm beest. Ik sterf tevreden nu ik nog eenmaal het geluk had U te zien. - Neen, lief beest, je zult
niet sterven; je zult leven, om mijn echtgenoot te worden! Het beest was verdwenen
en zij zag aan haar voeten een prins, schooner dan de liefde, die haar dankte, omdat
zij zijn betoovering had verbroken’. De lieftalligheid van het meisje geeft het teedere
walsje, dat de klarinetten inzetten; de contrafagot kreunt de klacht van den
betooverenden prins. Een hooge fluit herhaalt het walsje. Geestig is de transformatie
van het beest weergegeven: nadat een glissando van de harp de onttoovering
suggereert, speelt een soloviool hoog een variant van de klacht der contrafagot. V.
‘Le jardin féerique’. Deze betooverde tuin doelt op een episode uit het sprookje van
de schoone slaapster in het bosch; een Sarabande* schildert het ontwaken van de
prinses. Aan het einde ruischende glissandi van celesta en harp, vloeiende accoorden
van het klokkenspel en trillers op triangel en bekkens (Col. 9516/8).
La Valse (1920). Men moet zich door den titel van dit ‘Poème choréographique’
niet laten misleiden. Ravel geeft hier niet de jool van het vooroorlogsche Weenen,
al zou het bijschrift in de partituur dit wel doen denken: ‘Dwarrelende wolken splijten
bij vlagen en laten den blik vrij voor walsende paren: men onderscheidt een
reusachtige zaal, bevolkt door een ronddraaiende menigte. Het tooneel wordt allengs
helderder: het
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licht der lusters beschijnt een keizerlijk hof omstreeks 18{problem}5’. Liever zou
het ons zijn geweest, dat Ravel in het geheel geen tijdstip had aangegeven. Want ‘La
Valse’ is tijdeloos: deze muziek welde uit het gebied van het onderbewuste, van den
droom. Van den beangstigenden droom, de obsessie. Zooals de mensch de
dagelijksche gebeurtenissen, de ‘dagresten’, in zijn slaap verwerkt tot symbolen, om
in die schijnbaar onsamenhangende droomtaal zijn diepste zieleleven te verdichten,
zoo is door Ravel de wals, het oude danstype, tot een ‘dagrest’ geworden die aan een
angstig visioen tot stramien dient. ‘La Valse’ is niet de schilderij in klanken van een
bal, maar de beklemming van het in den slaap den geheelen nacht dóórdansen. De
componist is hierdoor het grensgebied van kunst en pathologie genaderd, maar hij
verlaat toch geen oogenblik het artistieke domein. Naast dit geestelijk wonder doet
het phenomenaal technische slechts secundair aan. Men is verbluft, hoe deze flarden
van sterk moduleerende walsmelodieën verweven zijn tot een volkomen eenheid,
welke aanzwelt in een geweldigen climax, zooals slechts een meester dat kan
(H.M.V.W 1107/8).
Boléro (1928). Dit ballet speelt zich af in een Spaansche herberg. In het midden
een tafel, waarop een danseres de Boléro* uitvoert, aangemoedigd door de mannen
rondom haar. Het werk is opgebouwd uit twee elkander afwisselende thema's, elk
van zestien maten; beide worden negenmaal letterlijk herhaald. De geweldige,
uiterlijke climax wordt bereikt door de instrumentatie en door het langzaam
aanzwellen van pianissimo tot een overstelpend tutti (Col. LX 48/49).
L'heure espagnole. (1911).
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Het voorspel geeft het acoustisch décor van deze ‘comédie musicale’: allerlei
uurwerken uit den winkel van den ouden horlogemaker Torquemada, die ijverig aan
het werk is. Daar komt een nieuwe klant, de muildierdrijver Ramiro: zijn knol van
een klok moet gerepareerd worden. Hij erfde haar van zijn oom, den toreador; de
sporen van een stierehoorn staan er nog in. Uit de achterkamer roept een coquette
vrouwenstem: ‘Totor!’ en verlegen vertelt Torquemada, dat zijn jonge vrouw
Concepcion hem zoo voor de grap noemt. Zij vraagt, waarom Torquemada nog niet
weg is voor zijn wekelijksche inspectie van de stedelijke uurwerken. De oude
horlogemaker verzoekt Ramiro tot zijn terugkomst te blijven, een teleurstelling voor
zijn vrouw, die den jongen dichter Gonzalve verwacht. Zij weet Ramiro weg te
werken, door hem een groote staande klok naar boven te laten brengen. Op straat
klinkt het geneurie van Gonzalve. De dichter is platonischer dan Concepcion: elke
toespeling van de jonge vrouw inspireert hem tot een vers. Nogmaals wordt de
muildierdrijver met een klok weg gestuurd. Gonzalve echter is en blijft lyrisch. Een
tweede spelbreker maakt zijn entree: de oude bankier Don Inigo Gomez, die een
ongeoorloofd oogje heeft op Concepcion. De vrouw vindt nog net tijd, Gonzalve in
een staande klok te verbergen en Ramiro moet deze naar boven brengen. Dit keer
gaat Concepcion zelf mee, om op het teere binnenwerk te passen. Inigo begrijpt, dat
hij teveel is. Zijn waardigheid gebiedt hem weg te gaan, doch zijn lust om te blijven
zegeviert. Hij vindt een middenweg en verstopt zich in een staande klok. Hij hoort
stappen,meent dat het Con-
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cepcion is en roept met falset: ‘Koekoek’; het is echter Ramiro, zeer vereerd, dat hij
op den winkel mag passen. De muildierdrijver philosopheert over ‘het gecompliceerde
mechanisme van de vrouw’. Concepcion is niet voldaan; wil Ramiro de klok weer
naar beneden halen? Zij blijft in den winkel en schrikt: in zijn klok roept Inigo weer
met falset: ‘Koekoek’. Hij verontschuldigt zich, dat hij niet reeds aan haar voeten
ligt, maar hij is vast gekneld: een tweede geremde vereerder. Daar komt Ramiro met
de klok terug; hij heeft plezier gekregen in het geval en vraagt, of Concepcion nog
een andere klok wil probeeren. Nu moet de klok naar boven, waarin Inigo zit.
Gonzalve, nog steeds boordevol lyriek, blijft in zijn schuilplaats. Ramiro voelt zich
nu thuis: een charmante vrouw, het spel met en van de klokken. Maar ook Inigo,
gekneld in de klok, heeft Concepcion niet kunnen bekoren en weer treedt de
muildierdrijver als verhuizer op. In haar woede beukt de vrouw op de klok van
Gonzalve en als uit een automaat komt er het begin van een nieuw gedicht. Ramiro,
terug met Inigo en diens emballage, wordt overmoedig: als mevrouw het wenscht,
zal hij twee klokken tegelijk naar boven brengen. Zooveel spierkracht, zooveel
opgewektheid verteederen Concepcion. Of hij maar naar boven wil gaan. Met welke
klok? Zonder klok. Een paar tijdmeters, waaronder een met een koekoek-roep, slaan
twee uur. Inigo voelt zich in zijn gevangenis niet prettig: zijn pantoffels worden voor
hem symbolen van de hoogste aardsche vreugden. Ook Gonzalve krijgt genoeg van
de eenzaamheid; natuurlijk is het afscheid van zijn kooi uitermate lyrisch. Juist dan
heeft Torquemada zijn inspectietocht
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beëindigd. Wat een verrassing, twee rijke klanten tegelijk. In een oogenblik heeft hij
aan elk van hen een kostbaar uurwerk verkocht. Met vereende krachten wordt Inigo
bevrijd. Concepcion ziet van haar klok af, omdat Ramiro elken morgen, regelmatig
als een chronometer, voorbij zal rijden. In een fantastisch moeilijk en geestig ensemble
hooren wij de moraal à la Boccaccio (Col. D 15149/55).

[Recitatief]
Recitatief, een gezongen episode in opera, oratorium en passie, van overwegend
verhalend karakter, waarbij de uitbeelding van den tekst belangrijker is dan de
muzikale vorm. Er zijn verschillende soorten: het sécco recitatief, met eenvoudige
begeleiding op het continuo*-instrument, (b.v. de partij van den Evangelist in Bach's
Passionen) en het recitatívo accompagndto, met kunstiger begeleiding door strijkorkest
(b.v. de Christus-partij in Bach's, ‘Matthäuspassion’).

[Refrein]
Refrein, andere naam voor het thema in het Rondo*.

[Reger, Max]
Reger, Max (19 Maart 1873-11 Mei 1916). Van zijn vader, een onderwijzer in het
Beiersche bergdorpje Brand, erfde Johann Baptist Josef Maximiliaan Reger de
muzikaliteit, van zijn moeder den aanleg voor rekenen en een heftig temperament.
Zij was het ook, die hem de eerste pianolessen gaf. In 1874 werd de vader docent in
muziek en andere vakken aan de kweekschool voor onderwijzers in het stadje Weiden;
de zoon bezocht dit instituut sedert 1886. Van af 1884 had de jonge Reger les op
piano en orgel van Adalbert Lindner, die veel bijdroeg tot zijn vorming als mensch
en als kunstenaar. Lindner zond de eerste composi-
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ties van zijn pupil naar zijn ouden leermeester, Hugo Riemann. Deze oordeelde: ‘De
jongen heeft talent.... maar ik moet hem raden, dat hij zich vooral oefent in de
ontwikkeling van de melodie; Bayreuth is vergif voor hem’. Nadat Reger de
kweekschool had afgeloopen bezocht hij met zijn vader.... Bayreuth en dit besliste
over zijn loopbaan: hij smeekte musicus te mogen worden, hoewel hij in een brief
aan Lindner zelf eerlijk bekende, dat hij zijn composities tot dien ‘Schundware’ vond,
en dat hij te weinig techniek bezat (30 Augustus 1889). Na veel tegenstand ging
Reger in de lente van 1890 als leerling naar Riemann's conservatorium te
Sondershausen; in dezen tijd is de beroemde muziekgeleerde als een vader voor hem
geweest. Na een jaar mocht de student tevens les geven aan het conservatorium,
zoodat hij zijn studie zelf kon betalen. Riemann voedde hem op in zijn eigen theorieën,
die hij demonstreerde aan het werk van zijn afgod Brahms en aan Bach en Beethoven.
Toen deze docent naar Wiesbaden verhuisde, ging Reger met hem mee, tot hij in
1895 afgestudeerd was; bij Riemann's vertrek naar Leipzig volgde Reger hem als
leeraar te Wiesbaden op. Dra zat hij ‘om met Jules Verne te spreken, 20.000 mijl
onder het werk’, al werd dit slecht betaald. Toch was hij zoo zuinig, dat hij zijn
ouders een nieuwe piano kon geven. Door aanbeveling van Riemann werden
composities van Reger gedrukt; zij waren, als alles tot opus 27 (1899), geheel onder
invloed van Brahms.
In 1896 moest hij zijn militairen dienstplicht vervullen; reeds na 9 maanden werd
hij afgekeurd om een gevaarlijke halsziekte. Gebroken kwam hij bij zijn ouders te
Weiden
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terug. In dezen tijd leerde hij den organist Karl Straube - later, sedert 1902,
Thomas-cantor te Leipzig - kennen en dit leidde tot een zeldzame vriendschap voor
het leven. Straube was de eerste, die de ‘onspeelbare’ orgelwerken van Reger
propageerde. De jaren in Weiden (1898-1901) waren voor Reger uiterst moeilijk.
Hoewel hij zooveel componeerde (opus 19-64) dat het bijna veelschrijverij werd,
maakte zijn vader zich bezorgd, wat er van zijn alleen voor zich zelf werkenden zoon
terecht moest komen. Reger's innerlijke groei, dien de vader niet meer kon volgen,
blijkt echter uit een meesterwerk als de ‘Phantasie und Fuge über B-a-c-h’ opus 57
e.a. stukken uit dien tijd. In Weiden vond Reger zijn persoonlijken stijl, een synthese
van Bach en Brahms. Om den zoon een kans te geven liet Reger's vader zich in 1901
pensionneeren en trok de familie naar München. Hier was Reger spoedig een gezocht
leeraar en sedert 1903 trad hij ook veel als pianist op. Wonderlijk, dat deze zwaar
gebouwde man, die zich soms zoo grof kon uitdrukken, als klavierspeler over zulk
een ragfijn pianissimo beschikte. Vertegenwoordigde dit de kern van zijn wezen? In
1902 trouwde Reger met Elsa von Bagenski. Twee jaar later werd hij benoemd tot
leeraar in harmonie en contrapunt aan de Kön. Akademie der Tonkunst te München.
Al met al een zoo werkzaam leven, dat Reger in 1906 een concert te Berlijn om een
plotselinge verlamming moest onderbreken; ondanks een medisch attest schreef de
pers, dat hij dronken was geweest. Maar vooral te München moest Reger een
verbitterden strijd om erkening voeren, al ging hij in zijn uitlatingen, speciaal die
over recensenten, vaak te ver. De grove en platte anecdoten
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hierover zullen wij maar verzwijgen. Slechts één staaltje van Reger's ergernis: in zijn
vioolsonate opus 72 beschimpte hij zijn tegenstanders met de thema's a-f-f-e en
s(es)-c-h-a-f-e. Vrienden van Reger hebben echter zijn grofheden verklaard als een
afweer van zijn overgevoelig gemoed. Navrant waren het twistgeschrijf en de breuk
met zijn vereerden leeraar Riemann. Uiterlijk ging het om Reger's antwoord op
Riemann's artikel ‘Degeneration und Regerenation in der Musik’ (1907); de innerlijke
oorzaak was, dat Reger geheel ontgroeid bleek aan den conservatieven Riemann. Uit
veel blijkt, dat Reger een moeilijk karakter had; misschien vloeide dit gedeeltelijk
voort uit een onbewusten drang naar vrijheid. Zoo nam hij reeds na een jaar ontslag
bij de Kön. Akademie en precies even lang hield hij het uit als
Universitätsmusikdirektor te Leipzig, waartoe hij in 1907 was benoemd; het
leeraarschap aan het conservatorium aldaar, dat hij bijna in dien zelfden tijd
aanvaardde, vervulde hij tot zijn dood, hoewel hij sedert 1911 niet meer te Leipzig
woonde. Daarnaast had hij een uitgebreide concertpractijk. Te Leipzig schreef Reger,
hoofdzakelijk in de zomermaanden, opus 100, de Hiller-variaties voor voor orkest,
tot opus 122; hieronder vallen o.m. het viool- en het klavierconcert, de ‘Sinfonischer
Prolog zu einer Tragödie’ opus 108 en het mystieke koorwerk ‘Die Nonnen’ opus
112. In dezen tijd begon ook de officieele waardeering: Jena verleende hem het
eeredoctoraat, waarvoor hij dankte met den monumentalem Psalm 100, opus 106.
Het diploma bij de benoeming tot eeredoctor in de medicijnen aan de universiteit
van Berlijn wekte door de motieveering, dat Reger's muziek ‘leniging
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aan zieke gemoederen’ schonk, hilariteit en tegenspraak. Ook het buitenland begon
Reger te erkennen, waarbij Nederland in de eerste rij stond. Dortmund had de primeur
van het eerste Regerfeest (1910), dat ondanks de zware programma's uitnemend
slaagde. Nogmaals aanvaardde Reger een vaste betrekking: in 1911 werd hij dirigent
van het beroemde orkest te Meinigen, dat hij drie jaar lang leidde. Dit is van grooten
invloed op zijn orkeststijl geweest, die door deze ervaring doorzichtiger werd, zooals
o.a. blijkt uit de Balletsuite opus 130 en vooral uit de Mozart-variaties opus 132. Het
bleek nu voor Reger's gezondheid noodzakelijk, dat hij zich geheel van alcohol
onthield. Dit heeft hem grooten zelfstrijd gekost en werkte indirect schadelijk op zijn
hart, daar hij, gewend aan kolossale hoeveelheden bier, nu nadeelig veel kwast dronk.
Hoewel Reger bij zijn benoeming weinig ervaring als dirigent had, bracht hij het
orkest spoedig weer op het oude peil. In den winter 1913/1914 gaf Reger 126
concerten, waaronder 60 met de kapel! Toch bleef hij ook productief! In Meinigen
ontstonden opus 123-138, o.a. zijn bekendste orkestwerken. Dit onmenschelijk
krachtverbruik wreekte zich in Maart 1914 door een beroerte. Reger besefte, dat zijn
taak als kapelmeester met zijn roeping als componist op den duur niet samen konden
gaan, zoodat hij in April 1914 ontslag vroeg. Toen door den oorlog het orkest
ontbonden werd, heeft Reger verschillende musici, die daardoor in zorg kwamen,
geldelijk gesteund. Reger bleek ongeschikt voor den militairen dienst; hij heeft enkele
maanden vrijwillig administratief werd gedaan, maar besefte toen, dat hij zijn
‘patriottische Gesinnung’
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beter als componist kon uiten. Vandaar de ‘Vaterländische Ouverture’ opus 140.
Hoe Reger op den oorlog reageerde blijkt uit een brief van 25 Dec. 1915: ‘Het is,
alsof de menschheid in een waren roes van haat, moordlust enz. leeft; wat een hoon,
wanneer men bedenkt, dat onze regeeringen - ik bedoel natuurlijk daarmede ook de
regeeringen van onze vijanden en die zelfs hoofdzakelijk - steeds de slagwoorden
cultuur en civilisatie gebruiken. Het is afgrijselijk! Het dwaze is, dat tenslotte slechts
tien menschen de bewerkers zijn van deze ontzettende tragedie.’ Na zijn militair
administratief werk ging Reger in Jena wonen, waar hij vlak voor den oorlog een
huis had gekocht. Hier werkte hij aan een ‘Requiem’, dat hij echter niet afmaakte,
daar hij te veel moeite had met den latijnschen tekst. Met de vioolsonate opus 139
begon de ‘Freie Jenaische Stil’, zooals hij het zelf noemde, waarvan het
klarinet-kwintet opus 146 het hoogtepunt en tevens het slot vormt. Als dirigent maakte
hij nog een triomphtocht door Duitschland met zijn Mozart-variaties. Tijdens een
wekelijksch verblijf te Leipzig werd hij 's nachts door een beroerte getroffen. Men
vond hem den volgenden morgen dood te bed. Te Jena werd hij gecremeerd. In het
Reger-huis aldaar wordt de urn met zijn asch bewaard.
KAMERMUZIEK. Solo-sonaten. Als eerste erfgenaam van Bach schreef Reger
voor solo-viool: de vier sonaten opus 42, de zeven van opus 91, de acht Präludien
und Fugen opus 117, de zes van opus 131a. Hierin treft men, evenals bij Bach, de
drie technische mogelijkheden: zuiver melodische stukken, arpeggieerend accoordspel
en contrapunt. Wat het laatste betreft, naast de
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in de titels genoemde fuga's ook de Ciacona (opus 42 no. 4; opus 117 no. 6) en den
canon (Andante van opus 42 no. 3). Hetzelfde geldt voor de drie Suiten opus 131c
voor cello solo en de drie Suiten opus 131d voor alt-solo.
Duo-sonaten. De negen sonaten voor viool en piano reiken van opus 1 tot 139.
Over de verbitterde vioolsonate opus 72 werd reeds gerept (Reger, leven). Muzikaal
en menschelijk staat opus 84 in fis klein hooger. De kroon op dit gebied spannen
opus 122 in e klein en opus 139 in c klein. Van de vier sonaten voor cello en piano
(opus 5, 28, 78 en 116) hebben de tweede en derde onze voorkeur, al is de laatste,
met haar verminderde tertsen, misschien interessanter.
Trio's. Reger is een der weinigen geweest, die zich bezig hield met het strijk-trio.
Hij wijdde er aan: het sierlijke opus 77b (Pol. 66575/7) en het rijpe opus 141b. Beide
werken hebben als makker een Serenade voor fluit, viool en alt; vooral opus 77a is
kostelijk. Van de klavier-trio's is opus 2 voor piano, viool en alt-viool. Opus 102
voor piano, viool en cello staat muzikaal hooger.
Strijkkwartetten. Reger schreef er vijf. Met de twee van opus 54 waagde hij zich
betrekkelijk laat (1900) aan dit genre; eerst in het derde, opus 74, blijkt hij geheel
de moeilijke techniek te beheerschen. Opus 109 vertoont daarnaast nog een climax;
het hoogtepunt werd bereikt in opus 121 (1911). De kroon van Reger's kamermuziek
is echter het klarinet-kwintet opus 146 (Reger, leven), het Apollinisch einde van een
veelszins Dionysisch kunstenaarsleven (Pol. 80170, Scherzo).
KLAVIERWERKEN. Reger heeft ontzaggelijk veel voor piano geschreven, waaruit
wij slechts een keus
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kunnen doen. Van de verschillende bundels kleine stukken moeten vooral vermeld:
‘Silhouetten’ opus 53, ‘Aus meinem Tagebuche’ opus 82, de Sonatinen opus 89 en
‘Träume am Kamin’ opus 143. De rij grootsche meesterwerken werd geopend met
de ‘Variationen und Fuge über ein Thema von J.S. Bach’ opus 81. De melodie is
ontleend aan de hobopartij uit het duet voor alt en tenor van de cantate ‘Auf
Himmelfahrt allein’. Jammer is, dat na de eenvoudige eerste twee variaties in de
derde en volgende het thema bijna niet meer herkend kan worden. Dit grootsche
werk stelt technisch en psychisch de allerhoogste eischen; Reger waagde er zich zelf
in het publiek niet aan! De ‘Variationen und Fuge über ein Thema von G.F. Telemann’
opus 143 vertoonen meer eenheid met het gegeven, een Menuet uit een orkest-suite;
dit geldt zelfs voor het edele Adagio der tiende variatie. Vandaar vermoedelijk de
voorkeur der pianisten.
Van de werken voor piano vierhandig treffen vooral de ‘Cinq pièces pittoresques’
opus 34 en de ‘Sechs Stücke’ opus 94.
Voor twee piano's schreef Reger een zeer uiteenloopend paar. De ‘Variationen
und Fuge über ein Thema von Beethoven’ opus 86 houden zich aan de sfeer van de
Bagatelle opus 119 no. 11, waaraan het gegeven werd ontleend. Reger heeft dit fraaie
stuk zelf voor orkest gezet, waarbij hij vier variaties schrapte. De ‘Introduktion,
Passacaglia und Fuge’ opus 96 geeft een cyclopisch brok muziek, dat helaas aan het
slot in uiterlijke bravoure verloopt.
ORGELWERKEN. In zijn ‘Techniek van het orgelspel’ II toont onze landgenoot
Hennie Schouten aan, ‘dat Reger de interpretatie
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van zijn orgelwerken niet tot in alle onderdeelen heeft doordacht’. Schouten verklaart
dit o.a. uit het feit, dat Reger bij het componeeren van zijn orgelwerken geen
instrument tot zijn beschikking had. Toch is Reger de grootste orgelmeester van zijn
tijd. Slechts een keus uit dit groote oeuvre. Reger's eerste orgelwerk van beteekenis
is de Suite in e opus 16 met de opdracht ‘Den Manen J.S. Bach’. I bestaat uit inleiding
en fuga, II is een Adagio assai op Bach's melodie ‘Komm süszer Tod’, waarin ook
‘Wenn ich einmal soll scheiden’ geciteerd wordt, III een canonisch Intermezzo met
lyrisch trio, IV een Passacaglia.
De koraalphantasie over ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ opus 27 opent de rij van
7 groote koraalvoorspelen*. Wonderlijk, dat de eenige moderne componist van
beteekenis, die zich tot het Evangelisch koraal voelde aangetrokken, een R.K.
kunstenaar was, die vast stelde: ‘De Protestanten weten niet, wat zij aan hun koraal
hebben.’ In deze werken is Reger vaak zeer dramatisch, daar hij soms op het
programmatische af zich aan den tekst houdt. Zoo in opus 27 de uitbeelding van de
onmacht bij ‘Mit unsrer Macht ist nichts getan’, de drastische schildering van ‘Und
wenn die Welt voll Teufel war’ en de dynamiek van ‘Das Reich musz uns doch
bleiben’: na een grootsch crescendo plotseling pppp, harmonisch bovendien
onderstreept.
In de phantasie over ‘Freue dich sehr, o meine Seele’ opus 30 is de zeer wisselende
inhoud der zes verzen door een verbindend thema, dat ook het werk opent, tot groote
eenheid gebracht. Vooral treft de uitbeelding van ‘Die Welt, Teufel, Sünd' und Hölle’,
‘Wir sind voller Angst und
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Plag’, ‘Wenn die Morgenröt' herleuchtet und der Schlaf sich von uns wend't’, en de
sfeer van vredig sterven als einde van het aardsche leed. Aan het slot een drievoudige
canon op het thema.
Opus 40 geeft twee koraalphantasieën. ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’, met
een fuga vóór de vijfde en laatste strophe, vormt door frissche blijheid een tegenstuk
met het dramatische ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’, dat groote contrasten vereenigt,
o.a. het teedere Andante op ‘Sieh mein Gebeine an, wie sie all erstarren’ en het
vertwijfelde ‘Weicht ihr Feinde, weicht von mir’.
Opus 52 bevat drie koraalphantasieën. I ‘Alle Menschen muszen sterben’; slechts
1ste, 3de, 6de en 7de strophe zijn verwerkt. Opvallende dynamische tegenstellingen,
regel voor regel! II ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ behandelt 1ste en 2de strophe
en in de fuga de 3de; een Rembrandtiek clair-obscur, overwegend meditatief. III
‘Hallelujah, Gott zu loben’ houdt zich aan de zes strophen en verwikkelt de 7de in
de fuga.
Eenvoudiger koraalvoorspelen geeft opus 79b. Die van opus 67, voor liturgisch
gebruik bedoeld, zijn daartoe weinig geschikt. Opus 135a voldoet hiertoe wel; er is
zelfs een uitgave voor harmonium van.
ORKESTWERKEN. Eine Balletsuite opus 130. In een brief aan Straube deelde
Reger het plan mee, dat hij ‘iets oneindig gratieus, iets verfijnds van klank,
geïnstrumenteerd als een spinneweb’ wilde schrijven: de Balletsuite. 1 ‘Entrée’; een
Tempo di marcia met opgewekte fanfaren en een lieflijk Trio voor solistische
houtblazers. 2 ‘Colombine’; dit vrouwentype uit de oude
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Commedia dell' arte is muzikaal geportretteerd door een gevoelig Adagietto; als
karakteriseerend leidinstrument* de hobo. 3 ‘Harlekin’. De geliefde van Colombine
is hier naar traditie een vroolijke kwant. 4 ‘Pierrot en Pierrette’; de Fransche typen
voor Arlecchino en Colombina hebben hier een idyllisch tête à tête; leidinstrumenten:
cello en hobo. 5 ‘Valse d'amour’, het successtuk van dit werk; een wals in
gemoderniseerden Schubert-trant (Pol. 95396). 6 ‘Finale’; een vurige Tarantella*.
Eine romantische Suite opus 125. Het werk is geïnspireerd op drie gedichten van
von Eichendorff. 1 ‘Notturno’: ‘Hörst du nicht die Quellen steigen’ .... ‘Von den
Burgen sacht hernieder, Weckend die uralten Lieder, Steigt die wunderbare Nacht’.
Dit nachtstuk groeit uit het Tristanachtig begin en het B- a-c-h-motief in sexten voor
bazuinen en tuba's. 2 Het ‘Scherzo’ heette aanvankelijk ‘Elfenreigen’: ‘Bleib' bei
uns! wir haben den Tanzplan im Tal Bedeckt mit Mondesglanze’. 3 ‘Finale’: ‘Steig'
nur Sonne, Auf die Höhe! Schauer weh'n, Und die Erde bebt vor Wonne’. De
gedeeltelijke herhaling van de Notturno gaat over in een uitbeelding van een
zonsopgang.
Konzert im alten Stil opus 123. Aan den ‘ouden stijl’ van een Bach en Händel zijn
ontleend het ‘constante rhythme’, dat telkens één deel geheel beheerscht, en het
instrumentatieprincipe, van het concerto grosso*. In Reger's werk in I en III een
wedijveren tusschen 3 fluiten, 3 hobo's 2 fagotten, 3 trompetten en drie hoorns met
het strijkorkest plus soloviool; in II géén trompetten, maar twee solo-violen. Voor
het overige is dit stuk een echte en geslaagde Reger.
De Serenade in G groot opus 95 ver-
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deelt de strijkers in twee groepen, waarvan één con sordino; de blazers zijn spaarzaam
gebruikt. 1 Allegro moderato; echte serenade-stemming, onderbroken door een fugato.
2 Vivace e burlesca; een luimig stuk in 6/8.3 Andante semplice; een lyrisch, eenvoudig
en kostelijk tusschendeel. 4 Allegro con spirito; het opent luidruchtig, wordt gratieus
vervolgd, heeft dan een mooi chromatisch tweede thema voor de hobo en brengt in
de doorwerking een fugato. De coda herinnert aan het eerste deel en verebt pianissimo
in een Adagio.
Sinfonischer Prolog zu einer Tragödie opus 108. Dit grootsch en hartstochtelijk
stuk was aanvankelijk bedoeld als eerste deel van een symphonie. De proloog leidt
geen bepaald treurspel in, maar beeldt het algemeen menschelijke drama uit van
noodlot, strijd, ondergang en heilsverschiet. Het werk heeft sonate-vorm. Na een
onheilspellende inleiding een eerste thema-groep met vier gedachten, o.a. een treffende
klacht van de hobo en een lieflijke episode der strijkers. De tweede thema-groep
bestaat zelfs uit vijf onderdeelen, waarvan het unisono in C groot der violen en celli
het belangrijkst is; de expositie sluit met het heilsverschiet. De kolossale doorwerking
zet deze bestanddeelen dramatisch tegenover elkander. Reger heeft zelf goedgekeurd,
dat in de reprise 39 pag. geschrapt worden.
Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart opus 132. Dit werk was
opgedragen aan het orkest van Meiningen; Reger trok dit later in! Er bestaat een
mooie zetting van voor piano vierhandig. De intimiteit van het stuk blijkt reeds uit
de orkestbezetting, die voor Reger klein is, Het thema stamt uit de piano-sonate K.V.
331. Het bestaat uit 36
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maten, de herhalingen meegerekend. Reger introduceert het als afwisseling van
houtblazers en strijkers. 1 Tegen het thema in het hout canonische omspelingen der
strijkers. Dan (part. cijfer 2) hebben de strijkers de melodie in de omkeering,
waartegen hout en harp contrapunteeren. 2 Poco agitato wordt het thema in gedeelten
gewijzigd. 3 Chromatiek en 2/4 maat bieden nieuwe mogelijkheden. 4 Dezelfde
maatsoort, doch nu sneller en spitser. 5 Door het Presto en de motievische behandeling
wordt hier het eerste hoogtepunt bereikt. 6 Hier keert de stemming van het begin
terug. 7 Een Andante grazioso van een breed en vloeiend karakter. 8 Hier wijkt Reger
zoowel melodisch als door de lengte het meest af van het gegeven. De fuga is een
uiting van oprechte vreugde, die door het thema in trompetten en hoorns, dan in
strijkers en hout intiem feestelijk wordt besloten.
Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin opus 128. Dit gedeeltelijk programmatisch
werk, dat invloed van Debussy toont, is ingegeven door vier schilderijen van Böcklin.
1 ‘Der geigende Eremit’; tegen eenvoudige, koraalachtige passages der strijkers,
verdeeld in twee groepen waarvan één con sordino, speelt de solo-viool een Ave
Maria. 2 ‘Im Spiel der Wellen’; dit blijde Scherzo, waarin Tritons en Najaden stoeien,
eindigt rustig. 3 ‘Die Toteninsel’; een somber stuk, het minst persoonlijke van het
werk. 4 ‘Bacchanal’. Het orgiastisch karakter is hier meer bereikt door de
instrumentatie - volledige blazers, met hun groteske sprongen, slagwerk! - dan door
de muziek zelf, die in een wilden dans bevreemdende canons en fugati brengt.
Variationen über ein lustiges Thema
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van Joh. Adam Hiller, opus 100. De melodie is uit de opera ‘Der Ärndtekranz’; zij
leent zich uitstekend voor variaties, daar zij in het gehoor ligt en rhythmisch zoo
teekenend is. Reger stelt haar ten toon met opvallende zetting voor het orkest, een
zgn. ‘durchbrochene Arbeit’, d.w.z. verschillende instrumenten (klarinet, hobo,
strijkers) dragen na elkaar elk een deel van de melodie voor. 1 Piu Andante. Dit werpt
dadelijk de verschillende bestanddeelen van Hiller's melodie door elkander, maar
toch zoo, dat de samenhang met het oorspronkelijke gegeven duidelijk blijft.
Bovendien treedt een nieuwe gedachte op, een half chromatisch toonladder-motief,
dat tot een wonderlijke eenheid met de diatoniek van het thema vergroeit. 2 Allegretto
con grazia. De melodie krijgt door een andere maatsoort het karakter van een deinende
wals. Wiegelende kwinten in de bas doen aan Bruckner denken, tertsengangen der
hoorns bewijzen, dat dit effect niet altijd zoetelijk behoeft te zijn. 3 Vivace. Echt
Beiersche grappigheid, door het gekronkel van het in stukken gehakte thema; ook
dit deel klinkt in vertraagd tempo zachtjes uit. 4 Strompelende bassen worden spoedig
afgewisseld door fanfaren der hoorns; als middenstuk teedere lyriek der houtblazers
en dan weer glanzende uitbundigheid van het volle orkest. 5 Andante sostenuto. Het
thema wordt als bas gebruikt bij twee nieuwe melodieën. Wisselende maatsoorten
geven het rhythmische lenigheid. 6 Een komisch Menuet quasi in ouden stijl, met
oogenschijnlijk foute accenten, daar de maatstrepen van het thema in vierkwartsmaat
verplaatst zijn, zoodat een driekwartsmaat ontstond; een serenade-achtig Trio zorgt
voor tegenstelling. 7 Pres-
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sto. Door de zesachtste maat en het snelle tempo ontstaat het gedrag van een
Tarantella; de rustige coda doet aan Schubert denken. 8 Andante con moto. Een
zangerig voortspinnen van Hiller's melodie. 9 Deze variatie heeft bijna de afmeting
van een symphonie-deel. De barsche inleiding is in een trant van Brahms; dan krijgt
de muziek een speelsche sfeer, die door een breed tusschendeel onderbroken wordt;
zij vervolgt met ironische staccati der trompetten en eindigt in een onverwacht
pianissimo. 10 Deze variatie is weer een en al bewogenheid; als een wimpel wappert
het thema in den storm van schrille accenten der houtblazers en het gekreun der
bassen. 11 Andante con moto. Dit vredige deel eindigt in een stil Piu Largo. Dan zet
de fuga in, molto grazioso en ppp, om geleidelijk aan te zwellen tot machtigen klank.
Deze verebt, en nu komt het thema in de omkeerring, waarna een herinnering aan
de tiende variatie optreedt. Een machtig Largo voert tot een grootsch einde.

[Register]
Register, een reeks pijpen in een orgel of snaren van een clavecymbel, die door een
knopje uit te trekken met de toetsen van het instrument in verbinding worden
gebracht.Groote orgels* hebben veel registers, elk met een ander soort pijpen, en
daardoor uiteenloopende timbres. De grootste clavecymbels hebben echter slechts
enkele registers.

[Registratie]
Registratie, het artistiek gebruik der registers* van een orgel.

[Réjouissance]
Réjouissance, in de oude suite de naam voor een Scherzo-achtig deel; zie b.v. Bach's
vierde Ouverture.

[Replica]
Replica, herhaling.

[Reprise]
Reprise, deel van den sonate-vorm*.

[Réquiem]
Réquiem, de doodenmis (Missa pro defunctis), zoo genoemd naar het
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eerste woord van het inleidend gezang (Introitus). Het kan geheel Gregoriaansch*
worden voorgedragen, doch ook door koor: a cappella (o.a. Orlando di Lasso) of
voor soli, koor en orkest (Berlioz, Cherubini, Mozart). In de doodenmis wordt geen
Gloria en Credo gezongen; het Agnus Dei heeft een ander slot dan dat van de Mis.
Introitus. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. (De
eeuwige rust geef ze hun, o Heer, en het eeuwige licht verlichte hen). Te decet
hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet. (U komt lofzang toe, o God, in Sion, en U ter eere worde
de gelofte in Jeruzalem vervuld: verhoor mijn gebed, tot U wendt zich elk mensch).
Kyrie, aanroep om de goddelijke ontferming: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison (Heer, Christus, ontferm U over ons).
Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla: Teste David cum Sibylla. (Dag van
gramschap, dag des Heeren, Die heel de aarde in asch zal keeren, Naar Sibyl en
David leeren.) Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus, Cuncta stricte
discussurus! (Wat een schrik zal elk ontwaren, Als de Rechter neer zal varen, 't Al
ten streng verhoor vergâren.) Tuba mirum spargens sonum, Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum. (Een bazuinslag, vreemd van tone, Dreunt er door der
dooden wone, Daagt hen allen voor zijn trone.) Mors stupébit, et natura, Cum resurget
creatura, Judicanti responsura. (Dood, natuur, staan stom en beven, Als het schepsel
zal herleven, Om Hem rekenschap te geven.) Liber scriptus proferetur, In quo totum
continetur, Unde mun-
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dis judicetur. ('t Schuldboek wordt er aangedragen, Dat van alles zal gewagen,
Waarom 't vonnis wordt geslagen.) Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit. (Is de Rechter dan gezeten, Wat er schuilt wordt klaar geweten,
Niets blijft strafloos of vergeten.) Quid sum miser tuncdicturus? Quem patronum
rogaturus, Cum vix justus sit securus? (Wat zal ik, rampzaalge spreken? Wien mij
dan ten voorspraak smeeken, Als rechtvaardigen verbleeken?) Rex tremendae
majestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis. (Gij die, schrikb're
Gloriekoning, Zaligt uit genâbetooning, Heilbron! geef me uw zaalge woning.)
Recordare, Jesu pie, Quod sum causa tuae viae: Ne me perdas illa die. (Goede Jezus,
wil gedenken, Dat Ge om mij U zelf kwaamt schenken: Wil mij dan
terhelnietwenken.) Quaerensme, sedisti lassus: Redemisti crucem passus: Tantus
labor non sit cassus. (Moê zaat Gij, van me op te sporen, 't Kruis ook hebt Ge om
mij verkoren: Zooveel werk zij niet verloren.) Juste judex ultionis, Donum fac
remissionis Ante diem rationis. (Rechter der gerechte wrake! Ach! dat ik uw
gunstwoord smake, Eer de dag der reekningnake.) Ingemisco, tamquam reus: Culpa
rubet vultus meus: Supplicanti parce Deus. ('k Zucht als een der schuldenaren, 't
Schaamrood op 't gelaat gevaren: Wil toch, God, een smeekling sparen.) Qui Mariam
absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti. (Die Maria hebt ontheven,
En een moordenaar deed leven, Mij ook hebt Gij hoop gegeven.) Preces meae non
sunt dignae: Sed tu bonus fac benigne, Ne perenni cremer igne. (Ze is onwaard, wat
bede ik slake, Maar Gij, Goede, uwliefde make, Dat
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ik niet in 't helvuur blake.) Inter oves locum praesta, Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra. (Wil mij bij de schapen leiden, En mij van de bokken
scheiden, Aan uw rechter plaats bereiden.) Confutatis maledictis, Flammis acribus
addictis: Voca me cum benedictis. (Bij 't verdoemen der verloornen, 't Vuur ten prooi
van 't eeuwig toornen, Roep mij met uw uitverkoornen.) Oro supplex, et acclinis,
Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis. ('k Smeek U, diep ter aard gebogen,
't Hart verbrijzeld voor uw oogen, Met mijn eind' heb mededoogen.) Lacrimosa dies
illa, Qua resurget ex bavilla Judicandus homo reus: (O die dag van jammerklagen,
Die den mensch voor 't oordeel dagen, En uit 't stof zal doen verrijzen.) Huic ergo
parce Deus: Pie Jesu Domine, Dona eis requiem. Amen. (God, wil hen genâ bewijzen:
Goede Jezus, hoor mijn bêe: Geef hun, Heer! uw eeuw'gen vreê. Amen.)
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas
tartarus, ne cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michaël repraesentet eas in
lucem sanctam. (Heer Jezus Christus, Koning der glorie, bevrijd de zielen van alle
overleden geloovigen van de pijnen der hel en van den diepen jammerpoel: verlos
haar uit den muil van den leeuw, dat de afgrond hen niet verslinde, en zij niet vallen
in de duisternis: maar dat uw banierdrager Sint Michaël, hen opvoere tot het heilig
licht.) Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. (Dat Gij weleer beloofd hebt
aan Abraham en zijn nakomelingschap.) Hostias et preces tibi, Domine, laudis
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offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas,
Domine, de morte transire ad vitam (Offeranden en lofgebeden dragen wij U op,
Heer: aanvaard ze voor die zielen, die wij heden gedenken: doe hen, Heer, van den
dood overgaan tot het leven.) Quam olim Abrahae etc.
Sanctus, de driewerf heiligprijzing, ontleend aan Jesaja 6:3. Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth (Heilig, Heilig, Heilig is de Heer, de God der
heerscharen.) Pleni sunt caeli et terra gloria tua. (Hemel en aarde zijn vol van Uw
heerlijkheid.) Hosanna in excelsis. (Hosanna in den hooge.) Benedictus qui venit in
nomine Domini. (Gezegend Hij, die komt in den Naam des Heeren.) Hosanna in
excelsis.
Agnus Dei, qui tollis peccatamundi, dona eis requiem sempiternam. (Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt, schenk hun eeuwige rust.) Lux aeterna luceat
eis, Domine: cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es. (Het eeuwige licht beschijne
hen, Heer, met Uw Heiligen in eeuwigheid, omdat Gij goedertieren zijt.)

[Responsoriaal gezang]
Responsoriaal gezang, wisselzang tusschen een solostem en koor, b.v. ‘Ich will bei
meinem Jesu wachen’ uit Bach's Matthäuspassion.

[Rhapsodie]
Rhapsodie, tegenwoordig een instrumentale fantasie over volksmelodieën b.v. de
Hongaarsche Rhapsodieën van Liszt, de Slavische van Dworsjak. Zie ook Brahms,
klavierwerken.

[Ricercare]
Ricercare (tsjerka), voorlooper van de fuga. Bach noemde twee fuga's uit ‘Das
Musikalische Opfer’: Ricercata.

[Rietblad]
Rietblad, een deel van het mondstuk van houten blaasinstrumenten, zeer belangrijk
voor de toonvorming. Klarinetten en saxophoons hebben een enkel rietblad, dat tegen
een opening van het mondstuk is geklemd. Hobo's
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en fagotten hebben een dubbel rietblad: twee op een bijzondere manier
samengebonden rietjes vormen het einde van het mondstuk. Bij het aanblazen wordt
in beide gevallen de luchtstroom snel en periodisch onderbroken.

[Rigaudon]
Rigaudon, een Provencaalsche dans, matig van tempo, in tweedeelige maatsoort,
verwant met de Bourrée*.

[Rinforzándo]
Rinforzándo(ts),een sterk crescendo*.

[Rinforzato]
Rinforzato (ts), een sterk forte.

[Ripiéno]
Ripiéno, vol, nl. alle spelers van het concerto grosso*. Bach gebruikt dezen term in
het beginkoor van de Matthäuspassion bij den inzet van het koraal ‘O Lamm Gottes’
en bedoelde er een derde groep jongensstemmen mee (ook in het dubbelkoor zongen
toen jongens in plaats van vrouwen, als in alle kerkmuziek van dien tijd).

[Ritardándo]
Ritardándo, geleidelijk vertragend.

[Ritenénte]
Ritenénte, geleidelijk vertragend.

[Ritenúto]
Ritenúto, ineens iets langzamer; deze drie termen worden soms door elkaar gebruikt.

[Ritornel]
Ritornel, wat steeds terug keert, o.a. de instrumentale tusschenspelen in 18e eeuwsche
aria's en koren.

[Roede]
Roede, een bundel twijgjes, waarmee op het vel of op den rand van een trom wordt
geslagen; Mahler schreef haar voor in zijn tweede symphonie (III), Strauss in
‘Elektra’.
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[Roertrom]
Roertrom, roffeltrom, zie trom*.

[Romance]
Romance, een verhalend coupletlied, meestal amoureus. De Fransche 18e eeuwsche
Romance was ietwat sentimenteel: ‘Plaisir d'amour’ van Padre Martini. Ook
eenvoudige, strophenvormige aria in de opera.

[Rondeau, Róndo]
Rondeau, Róndo, een vorm met een telkens weerkeerend refrein, als in het litteraire
rondeel. Het eenvoudigste schema is: A-B-A-B-A; ook komen voor A-B-A-C-A- en
A-B-A-C-A-B-A; tusschen de thema's zijn verbindende zinnen. De rondo-vorm
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wordt vaak gebruikt voor het laatste deel van sonaten, symphonieën en concerten
(Beethoven's vioolconcert). Ook aria's hebben soms den rondovorm, b.v. ‘J'ai perdu
mon Euridice’ uit Gluck's Orphée’. ‘Till Eulenspiegel’ van Strauss* is een uitgebreid,
zelfstandig Rondo voor orkest. Een Rondino is een rondo van kleine afmeting.

[Rossini, Gioacchino]
Rossini, Gioacchino (29 Febr. 1792-13 Nov. 1868). ‘De zwaan van Pesaro’ noemde
Heine hem, naar zijn geboorteplaats. Zijn vader was stedelijk trompetter, zijn moeder
een verdienstelijke operazangeres. In zijn vroegste jeugd bleken reeds de twee
eigenschappen, die zijn verdere leven bepaalden: zijn groote muzikale aanleg en zijn
verbijsterende luiheid. Teekenend is de anecdote, dat Rossini, als zoo vaak, eens in
bed componeerde en dat het haast vol geschreven blad muziek op den grond viel;
liever dan het op te rapen maakte hij een nieuwe aria. In zijn jeugd weigerde hij iets
anders te leeren, dan wat hij noodig had voor het schrijven van opera's. In 1810
debuteerde hij met een opera buffa, waarin hij dadelijk het peil van een Paisiello
bereikte. Door zijn opera seria ‘Tancredi’ (1813) werd hij op slag wereldberoemd.
Langen tijd leefde Europa toen in een Rossini-roes: Beethoven liet bij de première
van zijn Negende een aria uit ‘Tancredi’ zingen om publiek te trekken. Sedert 1823
te Parijs gevestigd, publiceerde Rossini gemiddeld twee, drie opera's per jaar,
waaronder meesterwerken als ‘Otello’ en ‘Guillaume Tell’ (1829). Hoewel hem een
patriarchale leeftijd werd beschoren, heeft hij na deze operaslechts nog enkele
gelegenheidscomposities gemaakt (o.a. het mooie ‘Stabat Mater’, 1832, uitgebreid
in

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

636
1841); negen en dertig jaar rentenierde hij.
Ouverture ‘Guillaume Tell’. Het cello-kwintet, waarmee zij begint, verbeeldt door
een ‘Ranz des vaches’* de vredige rust, waarin de Zwitsers leefden voor de
Oostenrijksche overheersching. De erop volgende storm is niet alleen een grootsch
natuurtafereel, maar vertegenwoordigt ook den opstand. Na het luwen een herderslied
van de Engelsche hoorn, omspeeld door de fluit, dat overgaat in een triomfmarsch
(door Kretzschmar ‘een impertinente kwajongens-muziek’ genoemd!), niet op het
peil van het voorafgaande (H.M.V. B 3857/8).
Il barbiere di Seviglia (1816). In deze opera buffa, naar het stuk van Beaumarchais,
komen dezelfde personen voor als in ‘Le nozze di Figaro’ van Mozart*. I 1. In den
ochtendschemer stelt zich voor het huis van dokter Bartolo een troepje muzikanten
op. Zij zijn gehuurd door graaf Almaviva om een aubade te brengen aan Rosine, het
knappe, rijke nichtje van Bartolo; wanneer Almaviva verschijnt, begeleiden zij diens
cavatine ‘Ecco ridente il cielo’ (Zie den lachenden hemel). De rijk beloonde
muzikanten betuigen uit de treure hun dankbaarheid. Daar komt Figaro met zijn
rappe entree-aria ‘Largo al factotum della citta’ (Plaats voor het factotum van de
stad). De graaf herkent hem als een gewezen bediende en legt hem zijn moeilijkheden
uit: hij is verliefd op Rosine, maar Bartolo bewaakt haar jaloersch. Figaro weet raad:
Sevilla krijgt inkwartiering, de chef van den troep moet Almaviva onder brengen bij
Bartolo. I 2 in Bartolo's kamer schrijft Rosine een briefje aan den jongen man, die
haar onlangs op straat aansprak. Hij noemde zich
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Lindoro, doch in werkelijkheid was het graaf Almaviva. Onderwijl zingt zij de
beroemde coloratuur-aria ‘Una voce poco fa’ (Een stem klinkt in mijn hart). Zij wil
Figaro net verzoeken, het epistel te bezorgen, doch wordt gestoord door Bartolo.
Deze booswicht heeft juist bezoek van den obscuren muziekmeester Basilio, dien
hij vraagt, hoe hij Rosine van haar gevoelens voor Almaviva kan genezen: hij wil
zelf trouwen met zijn rijke nichtje. Basilio's antwoord is de daverende laster-aria:
‘Lacalunnia è un venticello’ (De laster is als een windeke). Even zijn Rosine en
Figaro alleen, lang genoeg om den schelm in het geheim van het verliefde meisje te
betrekken en als bode te winnen. Bartolo merkt, dat er een vel briefpapier mankeert
en ondervraagt Rosine, die hem tracht te misleiden. Dat dit haar niet geheel lukt blijkt
uit Bartolo's aria ‘A un dottor della mia sorte’ (Een dokter als ik bedriegt men niet
zoo makkelijk). Als hij uitgeraasd is, wil hij naar den notaris gaan, om het huwelijk
tusschen hem en Rosine in orde te maken, maar juist dient een ingekwartierde
cavalerist zich aan: Almaviva. Deze doet alsof hij dronken is en slaat met zijn blanken
degen op tafels en stoelen. Bartolo laat de wacht roepen; wanneer deze den graaf wil
arresteeren, fluistert Almaviva den officier toe, wie hij is. Figaro maakt Bartolo en
Basilio met snuif onschadelijk. II. Bartolo geniet van de weergekeerde rust in zijn
huis. Een jonge musicus meldt zich: ‘Pace e gioia sia con voi!’ (Vrede en vreugde
zij met U). Het is Almaviva, die beweert, dat Basilio hem als plaatsvervanger heeft
gezonden. Tijdens de muziekles zingt Rosine; de vertolkster van deze partij mag een
aria uit een ander werk kiezen,
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waarvoor meestal genomen wordt een bravour-stuk van Heinrich Proch (1809-1878)
of de groote aria der Koningin van den nacht uit ‘Die Zauberflöte’. Figaro wil Bartolo
buiten gevecht stellen, sleurt hem naar een stoel en gaat hem scheren, zoodat Almaviva
en Rosine gelegenheid hebben, het eens te worden. Wanneer Basilio binnentreedt,
wordt hij door den graaf omgekocht. Bartolo vindt het gemonkel van de gelieven
verdacht en werpt Almaviva het huis uit. Dan zendt hij Basilio om den notaris. Hij
heeft Rosine's briefje gevonden en beweert, dat Lindoro haar wil overleveren aan
den beruchten graaf Almaviva, zoodat het radelooze meisje in het huwelijk met haar
oom toestemt. Beiden gaan naar hun kamers om zich te verkleeden. Als tusschenspel
bij open doek een orkestrale uitbeelding van een onweer. Nadat dit tot bedaren is
gekomen, klimmen Almaviva en Figaro via het balcon naar binnen. Het komt tusschen
den graaf en Rosine tot een uiteenzetting, waarna de notaris hen trouwt. Bartolo krijgt
voor troost Rosine's bruidschat, dien hij met Figaro moet deelen.

[Roussel, Albert]
Roussel, Albert (5 April 1869-23 Aug. 1937). Hij stamt uiteen oude familie van
oorspronkelijk Vlaamsche industrieelen. Zeven jaar oud verloor hij zijn ouders; zijn
grootvader, burgemeester van Tourcoing (N. Fr.), voedde hem op. Als jongen kreeg
hij de gebruikelijke pianolessen, maar aan een muzikale carrière dacht hij eerst veel
later. In verband met zijn wensch zee-officier te worden, ging hij naar Parijs voor
zijn opleiding (1884). Wel had hij toen pianoles van den organist Stoltz, die hem
bewondering voor Beethoven leerde. Als zee-officier maakte Roussel verre
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reizen, tot naar Cochin-China (1887-1894). Eerst in dezen tijd begon hij te
componeeren, hoewel hij theoretisch zoo goed als niets wist. Zelfstudie uit een
harmonie-leer maakte hem wanhopig. Toch ontstonden verschillende werken, o.a.
een ‘Marche nuptiale’; een van Roussel's kameraden toonde dit stuk aan den dirigent
Colonne, die er wat in zag. Deze waardeering, èn zijn zwakke gezondheid, brachten
Roussel ertoe ontslag bij de marine te nemen. Hij trok naar Parijs om muziek te gaan
studeeren bij Gigout. In 1896 richtte Vincent d'Indy zijn ‘Schola cantorum’ op;
Roussel was er een der eerste leerlingen. D'Indy schoolde hem volgens zijn eigen
inzicht: eerst contrapunt, daarna pas harmonie; dit is van invloed geweest op Roussel's
stijl. Zes jaar was Roussel bij d'Indy; toen werd hij zelf leeraar aan de Schola (1902).
In deze functie gaf hij les aan den zonderling Erik Satie, toen veertig jaar oud. Om
zijn zwakke gezondheid woonde Roussel buiten. Dit weerspiegelde zich in eenige
werken uit dezen tijd: ‘Rustiques’ voor piano (1906) en ‘Le Poème de la Forêt’; dit
orkestwerk beschouwde Roussel als zijn eerste symphonie (z.o.). Merkwaardig, dat
deze oud-zeeman de zanger van het bosch werd, terwijl de stedeling pebussy juist
de zee bezong. Voorts ontstond toen o.a. het mooie ‘Divertissement’ voor piano en
blaaskwintet (1906) en de eerste vioolsonate (1908). Nogmaals, nu als toerist, bezocht
Roussel Indo-China en Britsch Indië (1909). Vruchten van deze reis waren het
orkestwerk ‘Evocations’ (1911) en de balletopera ‘Padmâvati’ (1914-1918). Vrijwillig
onderbrak Roussel het componeeren van dit werk. Want met het uitbreken van den
oorlog
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gaf hij, ondanks zijn ongeschiktheid voor den militairen dienst, zijn krachten aan het
‘Roode Kruis’, wat hem bij het overbrengen van geneesmiddelen aan het front
meermalen in levensgevaar bracht. In 1918 was zijn gestel zoo ondermijnd, dat hij
terug getrokken ging leven in Perros-Guirec (Bretagne). Vanaf dit tijdstip was de
geschiedenis van Roussel's leven die van zijn werken. Nadat hij ‘Padmâvati’ voltooid
had, legde hij zich toe op ‘la musique pure’. Tijdens een verblijf in de bergen, (winter
1920) riep hij de lentesfeer op van het orkeststuk‘Pour une fête de Printemps’. In het
rustige Bretagne ontstonden de mooie Suite in F (1926), bestaande uit Prélude in den
trant van een Toccata, Sarabande en Gigue, de drie volgende symphonieën (resp.
1920, 1930 en 1936), het ‘Concert’ voor klein orkest (1926), het piano-concert (1927)
en de prachtige ‘Pseaume 80’ (z.o.).
De bescheidenheid, die Roussel als mensch sierde, kenteekent ook zijn ingetogen
muziek, die niet de waardeering vond, welke haar toekomt. Dat Roussel niet de
gelijke is van het genie Debussy zal zelfs zijn grootste bewonderaar moeten erkennen:
maar dat een Ravel hem zoo overvleugelde is toch niet geheel rechtvaardig. Roussel's
stijl, dien men als een contrapuntische Debussy kan typeeren, is bijna steeds
voornaam. Een uitzondering hierop vormt de hier en daar ietwat banale ‘Rapsodie
flamande’, waarin Vlaamsche volksliedjes verwerkt zijn.
Evocations (1911). Dit orkestwerk geeft Roussel's herinneringen aan Britsch Indië.
De invloed van Debussy's ‘Nocturnes’ is onmiskenbaar. I ‘Les Dieux dans l'ombre
des cavernes’ beeldt de indrukken uit van een bezoek aan de grotten te

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

641
Ellora, heiligdommen van Boeddhisten en Brahmanen. De muziek roept eerst de
grootsche rust op, die deze mystische duisternis wekt. Wanneer het oog gewend is
aan het donker, onderscheidt het de in de rotsen gehouwen verbeeldingen van
godheden. Zoo teekent de muziek achtereenvolgens door chromatiek de bruutheid
van den krijg, met rijke polyphonie de vreugde der opperwezens, en in verstilde
klanken de teerheid der liefde en den vrede van het Nirwana. II ‘La ville Rose’. Feest
te Jodpoer. Blij getinkel van het klokkenspel, machtig geschal van bazuinen en
hoorns, een fraaie melodie voor fluit en Engelsche hoorn overgenomen door celli en
alten, kortom feestklanken, die toenemen en zich dan in de verte verliezen. III ‘Aux
bords du fleuve sacré’. Aan de oevers van den Ganges vereeren geloovigen de rijzende
zon (vocalisen* voor koor). Een priester prijst de heilzaamheid van den stroom (de
bariton-solo citeert een Hindoemelodie, die Roussel hoorde van een fakir). Met het
omhoog gaan van de zon zwellen de hymnen aan tot machtige vereering.
Le festin de l'araignée (1912). De handeling van dit ballet is ontleend aan ‘La vie
des insectes’ van den entomoloog Fabre. In een hoek van een tuin heeft een spin haar
net gespannen. Mieren, kevers, sprinkhanen en andere insecten doen hun ijverig
bedrijf. Een vlinder fladdert haar vreugde uit om den heerlijken zomerdag, doch
komt om in het web. Een eendagsvlieg danst rond, purpur in den gloed der
ondergaande zon, en sterft in het net. De insecten dooden de spin en begraven de
eendagsvlieg met pracht en plechtigheid. De nacht daalt, een vuurvlieg cirkelt rond.
Uit deze verfijnde balletmuziek werd

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

642
voor concertgebruik een Suite samengesteld. Deze bestaat uit: Prélude, Entrée des
fourmis, Danse et mort du papillon, Eclosion de l'éphémère, Mort et funérailles de
l'éphémère. Het pastorale thema uit de Prélude klinkt ook in andere deelen (Col. LFX
47/48).
Le poème de la forêt (1906). I ‘Forêt d'hiver’. Tegen een achtergrond van verdeelde
strijkers klagen achtereenvolgens Engelsche hoorn, klarinet en hobo over de
droefgeestigheid van het wintersche woud. Dit tafereel gaat zonder onderbreken over
in II ‘Renouveau’. Hoorn en gestopte trompet kondigen de lente aan. Een breede
melodie van alten en celli, dan van hoorns en klarinetten, uit de vreugde om het
herleven der natuur. In het gemurmel der lente klinken vogelgeluiden. III ‘Soir d'été’.
Dit Andante der symphonie geeft den vrede van een zomernacht. Een alt-solo roept
de sfeer van de schemering op, violen bezingen het landelijk geluk met een
volksliedachtige melodie, tot weer de stilte heerscht. IV ‘Faunes et Dryades’. Een
rondedans der boschgeesten, die voorbijtrekken. De melodie, welke den overgang
van I naar II vertegenwoordigde, sluit nu weer den kring der jaargetijden en met de
verstilling van de natuur eindigt het werk.
Pseaume 80 (1928). Oorspronkelijk is dit machtige koorwerk geschreven op de
Engelsche vertaling van dezen psalm (R.K. psalm 79); later gaf Roussel er een
Fransche versie van, die volgens Prunières een minder goed verband tusschen tekst
en muziek bezit. De psalm bestaat uit drie nauw verbonden onderdeelen. I Allegro.
Na den roep der hoorns smeekt het koor God als herder van Israël het volk nogmaals
uit de ballingschap te verlossen, gelijk Hij
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weleer het uit Egypte leidde. Dan klinkt het koraal, dat door herhaalde terugkeer aan
het werk eenheid geeft. Mannelijk roepen de tenoren den God der heirscharen aan
(vers 5), doch bij de bede om mededoogen wordt de stemming weer moedeloos.
Terwijl een deel van het koor zingt ‘Tu les as nourris d'un pain de larmes’ (vers 6),
slaken de andere stemmen weeklachten, begeleid door slagen op de tamtam. In groote
spanning eindigt het eerste deel: ‘Dieu des Armées, relève-nous’ (vers 8). II Andante.
Het middendeel herdenkt, hoe God de kinderen Israëls als een wijnstok uit Egypte
overplantte. De tenor reciteert (vers 9-11), het koor begeleidt met vocalisen. De
melodie van het koraal, woordeloos gezongen door tenoren
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en bassen, maakt den overgang naar het volgende deel. III Allegro. Terwijl de tenor
God smeekt, het volk te bevrijden van zijn vijanden (vers 12-18), mompelt het koor
‘Reviens, nous t'en supplions’. In de fuga ‘Ranimons nous et nous invoquerons ton
nom’ zingen soms de sopranen alleen den tekst tegen vocalisen der andere stemmen.
Met de gelofte, voortaan God trouw te zijn (vers 19), een koraal der stemmen begeleid
door pizzicati van celli en bassen, klinkt het werk in vertrouwen uit.

[Rubáto]
Rubáto, vrije behandeling van het tempo ten bate van de expressie.

[Rührtrommel]
Rührtrommel, roertrom (D.), zie trom.

[Rhythme-sectie]
Rhythme-sectie, zie Instrumentatie van Jazz.

S.
[Saint-Saëns, Camille]
Saint-Saëns, Camille (9 Oct. 1835-16 Dec. 1921). Als leerling van het
conservatorium te Parijs, zijn geboortestad, had hij o.a. les van Halévy; bij Gounod
studeerde hij privé. In 1851 leerde hij Liszt kennen, die grooten invloed op hem had.
Een jaar later dong hij zonder succes naar den Prix de Rome*. Enkele jaren was hij
organist, o.a. van de Madeleine; van 1851-1865 werkte hij als pianoleeraar aan de
Ecole Niedermeyer; hij gaf toen o.a. les aan Fauré. In 1864 mislukte een tweede
poging om den Prix de Rome. Sedert dien schreef hij verschillende opera's, waarvan
vooral ‘Samson et Dalila’ (1877) beroemd werd. Na den Fransch-Duitschen oorlog
ageerde hij tegen de verwaarloozing van de Fransche componisten, die instrumentale
werken schreven. Toch hoort men in zijn symphonische gedichten uit dien tijd, o.a.
in de ‘Danse macabre’ den invloed van Wagner, dien hij aanvankelijk zeer vereerde,
later echter verloochende.
Le carnaval des animaux (1887). Deze cyclus van veertien dierenportretten heeft
den ondertitel ‘groote zoölogische fantasie’. Zij lijkt echter meer een muzikale fabel,
soms zelfs een satire. De bezetting van het werk is even ongewoon als doeltreffend:
twee piano's, twee violen, altviool, cello, contrabas, fluit, klarinet, harmonica en
xylophoon. I Inleiding en koninklijke marsch. De stoet wordt geopend door het dier,
dat volgens menschelijke overlevering de koning van zijn collega's is. Natuurlijk
gaat het plechtig toe in dit Andante maestoso, dat inzet met twee tremoleerende
piano's, welke na een geweldig glissando een traditioneele fanfare laten hooren; dan
een marsch,
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die herhaaldelijk begeleid wordt door het gebrul van Koning Nobel. II. Kippen en
hanen. De tweede piano zet het getok van de kippen in, dat kunstig geïmiteerd wordt
door eerste en tweede viool. Dan bootst de eerste piano den haan na, maar de kippen
hebben het laatste woord! III Muilezels. Ironisch gaf Saint-Saëns hun den bijnaam:
‘Snelvoetige dieren’. Het zal wel een satirieke bedoeling hebben, dat de pianisten
zich afsloven in etude-achtig passagespel. IV De Schildpadden. De traagheid van
deze dieren blijkt door het wel drie keer te langzaam spelen van den bekenden Cancan
uit Offenbach's ‘Orphée aux enfers’; de dissonanten willen maar niet oplossen. V.
De olifant. Na een paar maten walsbegeleiding van de piano speelt de contrabas een
op zichzelf dartel wijsje, dat door aard en timbre van het instrument log klinkt; zij
gaat door met de teere vioolmelodie van het ‘Ballet des Sylphes’ uit de ‘Damnation’
van Berlioz*, maar een paar octaven lager dan in het origineel. VI. De Kangeroes.
Hun sukkelig gespring wordt kostelijk nagebootst door de beide piano's met behulp
van talrijke voorslagen en opvallende veranderingen van het tempo. VII. Het
Aquarium. Dit geniale stuk, met zijn verstilde sfeer, anticipeert op ‘Le Bestiaire’ van
Poulenc*. Fluit en violen spelen een innige melodie, die tevens syncopisch
voorgedragen wordt door de harmonica; de piano's omranken haar met passagewerk.
VIII. Personen met lange ooren. Men staat verbaasd, hoe twee violen kunnen balken.
IX. De Koekoek in het bosch. De klarinet bootst zijn stem na, in beurtzang met het
Debussy-achtig aandeel van de piano's. X. De volière. Dit phonetisch snapshot
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van een vogelhuis geeft aan de fluit gelegenheid te laten hooren, dat zij niet onder
hoeft te doen voor vliegende zangers; de piano's trilleren er lustig op los. XI. Pianisten.
De satire komt hier het meest voor den dag, want nummer elf van den stoet is de
Mensch, vertegenwoordigd door zijn meest dwaze variëteit: de pianist; twee
klavier-titanen spelen technische oefeningen. XII. De Fossielen. ‘Wie is méér fossiel
dan een gearriveerd componist?’ moet Saint-Saëns gedacht hebben, toen hij dit deel
schreef. Tot vervelens toe was hij bewonderd om zijn ‘Danse macabre’. Vandaar dat
hij hier het thema laat hooren, waarop de Dood de middernachtelijke geesten ten
dans speelt; voor de xylophoon nog wel. XIII. De Zwaan. De overlevering beweert,
dat de zwaan vlak vóór haar dood een wonderschoonen zang aanheft.
Vandaardezeelegie van de cello. XIV. Als in een blijspel van Shakespeare tot slot
een rondedans van alle dramatis personae. (Col. 12504/7).
Concerten. Het hoogtepunt ervan is het zeer melodieuze derde vioolconcert in bes
klein opus 61 (1880; Col. D 15209/12), waarnaast het rhythmisch belangwekkende
‘Introduction et Rondo capriccioso’ opus 28 voor viool en orkest (1869) zich laat
gelden. Van de vijf pianoconcerten blinkt uit het tweede in g klein opus 22 (1868;
H.M.V. D 1590/92), van de beide cello-concerten het eerste in a klein opus 33 (Col.
L 1800/02).
Danse Macabre (1874). Dit stuk beeldt een gedicht van Henri Cazalis tot in détails
uit. De harp laat twaalf klokslagen hooren, waarbij de hoorns den nagalm voor hun
rekening nemen. Dan stemt de soloviolist zijn instrument, niet in de gebruikelijke
reine kwinten, maar met een ver-
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minderde kwint (es-a). Het is de Dood, die ten dans speelt en het gefleem van zijn
viool vindt dadelijk weerklank: de rustige bewoners van den doodenakker voegen
zich naar de magische cadans van zijn spel, dat begint met een vitale melodie, welke
al spoedig overgaat in een meer lyrische, verlokkende wals. Even wordt deze
onderbroken door het weer stemmen van het speeltuig. Later brengt de xylophoon
de passage, die de woorden van het gedicht illustreert: ‘On entend claquer les os des
danseurs’ en na een derde keer stemmen wordt een variant van de lyrische wals
verwerkt tot een fugato, wat leidt tot een grooten climax, die plotseling onderbroken
wordt door het gekraai van den haan, waartoe de hobo haar doordringend timbre
leent. Een kort, weemoedig naspel van de soloviool en dan besluit een herinnering
aan haar ten dans spelen dit nachtelijk tafereel (H.M.V. D 1121).
De laatste en derde symphonie in c klein opus 78 (1886) plaatst de kroon op
Saint-Saëns' orkestwerken. Zij wordt wel aangeduid: ‘met orgel’; merkwaardig is
het gebruik van den vleugel vierhandig. Er is duidelijk invloed van Brahms. De vier
deelen zijn twee aan twee verbonden. I Na een kort, ernstig Adagio, met mottothema,
een Allegro moderato. Het eerste thema, op het begin van het Dies irae gebouwd,
treft door de rhythmiek, die ook verder in de begeleiding optreedt: de 6/8 maat is
verdeeld in 16den, die paarsgewijze dezelfde hoogte hebben, doch door een rust aan
het begin ontstaan karakteristieke accenten. Er is overeenkomst met het lied van
Schubert: ‘Gretchen am Spinnrade’. In de expositie zijn tevens contrasten van
verfijnde onstuimigheid (variant van
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motto-thema) en verteedering. In de doorwerking vallen de koraalepisoden op. Dit
‘Mein Herz ist schwer’ gaat zonder onderbreking over in een edel Adagio, ingezet
door het orgel. II Allegro moderato (Scherzo). Het levendige hoofdthema. variant
van het motto-thema uit I, treft weer door de rhythmiek: in 6/8 maat de 1ste en 4de
tel sterk geaccentueerd, de andere tellen met 16den. Een neventhema (Presto) geeft
een nog tumultueuzer stemming Het Trio herinnert melodisch aan het tweede
pianoconcert. Na den terugkeer van het Allegro moderato vormt een koraal voor
koper, ontleend aan het slot-Adagio uit I, den overgang naar de hymnische finale,
een variant op het 1e thema uit I.

[Saltaréllo]
Saltaréllo, een snelle oude Italiaansche dans, huppelend van beweging door het
rhythme: een achtste met een punt, een zestiende, een achtste.

[Saltáto]
Saltáto, met springenden strijkstok.

[Sánctus]
Sánctus, een onderdeel van de Mis*.

[Sarabande]
Sarabande, een oude Spaansche langzame dans in 3/4 maat; een veel voorkomend
rhythme is: een kwart, een kwart met een punt, een achtste, een kwart, een halve.
Zie Beethoven's Egmont-Ouverture.

[Saxophoon]
Saxophoon, een in 1844 door den Belg Adolphe Sax gebouwd blaasinstrument, dat
het mondstuk van de klarinet verbindt met een metalen buis, welke een parabolische
doorsnee heeft; de gaten in de buis worden door kleppen bediend. Sax bouwde een
geheele familie; sopranino en sopraan hebben een rechte buis, de andere zijn in den
vorm van een tabakspijp. Het meest gebruikelijk is de altsaxophoon. Het instrument
komt veelvuldig voor in het Jazz-orkest en de militaire kapel. De aanwending in het
symphonie-orkest is

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

649
sporadisch: haar timbre doet in Bizet's ‘l'Arlésienne’ landelijk aan, heeft in Milhaud's
‘Création’ een oud-Testamentische waardigheid, die door geen ander instrument
bereikt zou kunnen worden. Zie voorts instrumentatie van Jazz.

[Scála]
Scála, toonladder (I.).

[Schalmei]
Schalmei, in het algemeen elk blaasinstrument met rietblad*. De Fransche
Chalumeauuitde 17e eeuw kwam voor in twee typen, voorloopers van de moderne
hobo* en klarinet*. De vakman vermijdt dit dichterlijke, gevaarlijke woord als naam
voor een bepaald instrument. Wel spreekt hij van het schalmei-register, het laagste,
der klarinet. Schalmei noemt men ook de speelbuis van den doedelzak en een bepaald
orgelregister.

[Schellen]
Schellen, holle metalen bolletjes met een vrije metalen kern, op een leeren riem
gemonteerd. Mahler gebruikte den naïeven klank ervan in zijn vierde symphonie.

[Schellentrommel]
Schellentrommel, tamboerijn* (D.).

[Schérzo]
Schérzo, een stuk, dat door snelheid en scherpe rhythmiek een schertsend karakter
heeft. Beethoven* verving in sonate en symphonie het Menuet* door het Scherzo,
dat vlugger en minder melodisch is dan zijn voorganger. Het heeft gewoonlijk het
vormschema A-B-A; B wordt Trio* genoemd.

[Schönberg, Arnold]
Schönberg, Arnold (geb. 13 Sept. 1874). Zoon van een Weensch koopman, die
stierf in 1882, was Schönberg voor den handel bestemd. Toen hij op zijn 12de jaar
vioolles kreeg, schreef hij zelf oefenstukken,en enkele jaren daarna leverde hij voor
kamermuziekavonden met medeleerlingen trio's en kwartetten. Later leerde hij zich
zelf cello spelen. Hij besloot musicus te worden en studeerde eenige jaren
autodidactisch.
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De ontmoeting met den componist Alexander von Zemlinski, twee jaar ouder dan
hij, werd voor hem beslissend. Schönberg nam enkele maanden lang les in contrapunt
bij Zemlinski, het eenige theoretisch onderwijs dat hij ooit kreeg, en speelde cello
in het orkest van zijn leeraar, met wien hij spoedig intiem bevriend was. Schönberg's
eerste werk, dat in het openbaar uitgevoerd werd, was een strijkkwartet, dat manuscript
is gebleven; daar het conventioneel was, vond het waardeering. Maar eenige liederen
uit zijn opus 1 en opus 3, met ongewone, contrapuntische begeleidingen, werden
uitgefloten (1898). Veel later verklaarde Schönberg glimlachend tegen een vriend:
‘Sedert dien heeft het schandaal niet opgehouden.’ In den zomer van 1899
componeerde Schönberg in drie maanden het strijksextet ‘Verklärte Nacht’ (z.o.).
en in het jaar daarop begon hij aan het monumentale koorwerk ‘Gurrelieder’ (z.o.)
In enkele maanden waren de twee eerste deelen ervan voltooid; toen moest Schönberg
om den broode het werk onderbreken en in een jaar tijd instrumenteerde hij 6000
bladzijden opera- en operette-muziek van anderen. Eerst in het voorjaar van 1901
kon hij het derde deel der ‘Gurrelieder’ in schets afmaken; dit werd pas in 1910-11
georkestreerd. Na zijn huwelijk met Mathilde von Zemlinski, zuster van zijn vriend,
trok Schönberg naar Berlijn, in de hoop er een beter bestaan te vinden (1901). Hier
werkte hij als kapelmeester aan het ‘Buntes Theater’ van von Wolzogen; daarnaast
weer operettes van anderen instrumenteeren. Richard Strausz, getroffen door het
lezen van de ‘Gurrelieder’, bezorgde hem het Liszt-stipendium en een leeraarschap
in compositie aan het conser-
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vatorium van Julius Stern. In dezen eersten Berlijnschen tijd ontstond het symphonisch
gedicht Pelleas und Melisande opus 5 (1903). In dit werk wordt zuiver instrumentaal
het stuk van Maeterlinck geparaphraseerd; Schönberg kende niet het muziekdrama
van Debussy*.
Door Berlijn teleurgesteld keerde Schönberg terug naar Weenen, waar hij zich als
docent vestigde (1903); een van zijn eerste leerlingen was Alban Berg*. De uitvoering
van ‘Verklärte Nacht’ door het beroemde Rosé-kwartet veroorzaakte de kennismaking
met Mahler, die weldra tot een innige vriendschap leidde. Door Mahler kwam
Schönberg in aanraking met den musicoloog Prof. Guido Adler; verschillende van
Adler's studenten namen les in theorie bij Schönberg, o.a. Egon Wellesz, en Anton
von Webern. In deze Weensche jaren schreef Schönberg o.a. het officieele eerste
strijkkwartet in d klein opus 7 (1905), de ‘Kammersinfonie’ in E groot opus 9 en het
tweede strijkkwartet in fis klein opus 10 (1908); het derde deel van dit laatste werk
is een lied, voor een sopraan. De uitvoeringen van deze drie stukken door Arnold
Rosé c.s. wekten ongehoorde schandalen. Door het vertrek van Mahler* (1907)
verloor Schönberg een grooten steun. In de drie volgende jaren heeft hij veel
geschilderd, wat tegen zijn werk als componist onredelijk is uitgespeeld. Met de
‘Drei Klavierstücke’ opus 11 (1909) begon een nieuwe stijl, dien men atonaal noemde,
omdat men meende, dat deze stukken niet op de gebruikelijke toonaarden berusten.
De vernuftige analyse van Hugo Leichtentritt in diens ‘Musikalische Formenlehre’
(derde druk, 1927) heeft aangetoond, dat hier wel degelijk de oude tonaliteit heerscht:
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laat men enkele toevallige verhoogingen weg, dan blijft er een Tristanstijl over. Ook
de ongewoon groote intervalsprongen schijnen een verbijsterenden invloed gehad te
hebben. Tot deze periode behooren voorts: de ‘Fünf Orchesterstücke’ opus 16 (1909),
de drama's ‘Erwartung’ (1909) en ‘Die glückliche Hand’ (1910-13) en de ‘Sechs
kleine Klavierstücke’ opus 19; het zesde stuk hiervan is ingegeven door de begrafenis
van Mahler (1911). Voorts publiceerde Schönberg zijn ‘Harmonielehre’, die hij
opdroeg aan Mahler (1911). In dit jaar trok hij weer naar Berlijn, waar hij les gaf in
aesthetica en compositie.
Op aanraden van de tooneelspeelster Albertine Zehme componeerde hij driemaal
zeven in het Duitsch vertaalde gedichten uit Pierrot lunaire van Albert Giraud. Dit
opus 21 (1912) is voor een spreekstem, d.w.z. toonhoogte en rhythme zijn precies
voorgeschreven, maar de tonen worden niet aangehouden, als bij zang. Klavier, fluit
(resp. piccolo) klarinet (resp. basklarinet), viool, alt-viool en cello treden in steeds
wisselende combinaties op. Vooral in het tweede zevental komen streng
contrapuntische vormen voor: Passacaglia en verschillende soorten van canons. Door
sommigen wordt ‘Pierrot lunaire’ als het belangrijkste werk van Schönberg
beschouwd. Milhaud, die de eerste Fransche uitvoering verzorgde, verklaarde mij
later: ‘C'est inhumain’. De première van de ‘Gurrelieder’ te Weenen onder Franz
Schreker (1913) bracht het eerste groote succes. Uitvoeringen van de ‘Fünf
Orchesterstücke’ te Londen en te Amsterdam gaven eenige voldoening. Een concert
met werken van Schönberg en zijn leerlingen werd zulk een schandaal, dat
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het tot een rechtzaak leidde. Een dokter verklaarde: ‘dat deze muziek voor een groot
deel van het publiek zoo enerveerend was, dat veel aanwezigen de uiterlijke teekenen
van een zware gemoeds-depressie vertoonden.’ De oorlog maakte een einde aan
Schönberg's buitenlandsche optreden als dirigent van eigen werk. In die jaren leefde
hij als leeraar te Berlijn; het oratorium ‘Jakobsleiter’, waaraan hij in deze periode
werkte, werd niet voltooid. Na den oorlog ging Schönberg weer naar Weenen, waar
hij veel leerlingen om zich verzamelde. Na het Mahler-feest te Amsterdam (1920)
hield hij een analyse-cursus aldaar (1920-21). In 1925 werd hij professor aan de
‘Akademie der Künste’ te Berlijn. In 1933 week hij eerst uit naar Spanje; later vestigde
hij zich in Hollywood.
Met de ‘Fünf Klavierstücke’ opus 23 (1920/23) schiep Schönberg een nieuwen
stijl, die tevens een nieuwe theoretische ondergrond beteekent: de ‘Zwölftontechnik’.
Sedert dien componeerde hij aldus. Voor elk stuk rangschikt hij de twaalf tonen van
de chromatische toonladder tot een bepaalde volgorde, waarvan hij in dat stuk niet
meer afwijkt. Een eenvoudig voorbeeld hiervan geeft de Wals opus 23 no. 5; de
Zwölftonreihe hiervan is: cis1, a1, b1, g1, as, ges1, bes1, d2, e2, es2, c2, f2. De
‘Grundgestalt’ van het ‘Bläserquintett’ opus 26 (1924) is: es2, g1, a1, b1, cis2, c1, bes1,
d1, e1, fis1, gis1, a. Varianten ontstaan door het rhythme (ook toonherhalingen), door
het slechts ten deele optreden van de ‘Grundgestalt’, en door allerlei traditioneele
kunstgrepen, als bij den canon, o.a. de kreeftengang, d.w.z. de tonen in omgekeerde
volgorde. De belangrijkste werken in dezen nieuwen stijl waren: de ‘Serenade’ opus
24 (1923)
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voor klarinet, basklarinet, mandoline, gitaar, viool, altviool, cello en bariton; het
vierde deel is een lied op een tekst van Petrarca; het derde strijkkwartet opus 30
(1927) en het vierde strijkkwartet opus 34 (1936). Met de ‘Drei Satiren’ opus 27
(1925) heeft Schönberg zich ontstellend geblameerd. De teksten ervan, door
Schönberg zelf gemaakt, bespotten met een kinderachtig gerijmel het zgn.
‘neoclassisisme’, d.w.z. het zich inspireeren op 18de eeuwsche componisten als
Bach, dat bij Strawinski* tot een vernieuwing leidde. Een proeve ervan, het tweede
stuk, ‘Vielseitigkeit’: ‘Ja, wer tommerlt denn da? Das ist ja der kleine Modernsky!
Hat sich ein Bubizopf schneiden lassen, Sieht ganz gut aus! Wie echt falsches Haar!
Wie eine Perücke! Ganz (wie sich ihn der kleine Modernsky vorstellt) Ganz der Papa
Bach!’. Zulk een litteraire misstap behoeft geen bewijs te zijn, tegen Schönberg's
gaven als componist. Maar blijken deze wel uit zijn muziek? Zie hier het grootste
muzikale probleem van dezen tijd. Ik persoonlijk hoor slechts bewogenheid in werken
als ‘Verklärte Nacht’ en de ‘Gurrelieder’, die m.i. door overmaat van pathos, leege
episoden en epigonendom (Wagner, Brahms) geschaad worden. Van de latere werken
besef ik de wetmatigheden, doch de emotionaliteiten ervan ontgaan mij volkomen.
Merkwaardig is, dat waar Alban Berg de Zwölftontechniek gebruikt, hij deze niet
consequent toepast en wél ontroert. Zoo bezien zou later kunnen blijken, dat
Schönberg een historische beteekenis heeft als technische wegwijzer voor anderen.
Hier staat tegenover, dat ik zuiver psychologisch bij geniale kunstenaars als het
Kolisch-kwartet, de zangeres Else Kraus, de pianiste

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

655
Alice Schuster, e.a. tijdens het uitvoeren van Schönberg's muziek een groote
toewijding en een diepe ontroernis heb opgemerkt, die weliswaar bij mij geen
weerklank opriepen, maar den indruk gaven, dat deze musici in een schoonheid
geloofden, die buiten mijn gehoorskring ligt, althans voor het oogenblik. Het is mij
daarom onmogelijk, over Schönberg's karakterstieke werken zoo te schrijven, als ik
dat over de muziek deed van hen, die mij wel treffen. In elk geval heeft iemand als
Schönberg, die zoo zwoegde en leed voor zijn idealen, recht op eerbied, een onderzoek
van goeden wil en ons openstellen van geest en gemoed.
Gurrelieder. Dit koorwerk vergt het grootste uitvoeringsapparaat, dat een componist
zich ooit veroorloofde: 6 solisten, een achtstemmig gemengd koor, 3 vierstemmige
mannenkoren, 25 houtblazers, 25 koperinstrumenten, de strijkers verdeeld in 37
groepen elk meervoudig bezet, een groote hoeveelheid slagwerk. De tekst is een
vertaling naar een gedicht van den Deen Jens Peter Jacobsen, dat eenige sagen
vermengt. Koning Waldemar IV (1340-1374) beminde in het geheim een jong, mooi
meisje, Tove Lille (de kleine Tove). Koningin Helwig liet Tove dooden. Om zijn
verzet tegen God werd Waldemar gedoemd na zijn dood elken nacht rusteloos voort
te jagen. I De instrumentale inleiding beeldt het vallen van de schemering uit; de
thematiek is ontleend aan Waldemar's eerste lied. Koning Waldemar bezingt de
schoonheid van den zonsondergang aan zee, die tot inkeer stemt. Tove mijmert over
den maannacht als een schoone droom van God. Waldemar spoort zijn paard tot
spoed aan op den tocht naar zijn kasteel Gurre. Tove jubelt haar verrukking uit over
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de nachtelijke natuur. Dan verklaart Waldemar zijn liefde en Tove bekent, dat zij
reeds lang in 's konings ban stond. Haar minnelied is het hoofdthema van het geheele
werk. Waldemar treurt over de vergankelijkheid van aardsch geluk, want eens zullen
zij verzuchten: ‘Unsre Zeit ist um’. Maar Tove, in jeugdigen overmoed, meent:
tegenover onze eeuwige liefde is de dood slechts kort.De koning dankt het meisje
voor den rijkdom aan geluk, dien zij hem schonk. Na een lang tusschenspel klinkt
de stem van de woudduif, die klaagt over den dood van Tove en over de vertwijfeling
van den koning. Dan de beschuldiging: ‘Helwigs Falke War's, der grausam Gurres
Taube zerrisz’. II In zijn wanhoop lastert de koning, opstandig tegen God. III ‘Die
wilde Jagd’. Waldemar maant zijn mannen, zich te wapenen voor de plechtige uitvaart
van Tove. Een landman bekruist zich en bant den vloek over huis en hof, Waldemar's
mannen groeten hun vorst en maken zich op tot de eeuwige wilde jacht. De koning
treurt: het woud, de zee, de sterren, alles herinnert hem aan Tove, naar wie hij
wanhopig verlangt. Een nar spot ermee, dat de koning elken nacht jammerend zoekt
naar zijn liefje, dat sinds jaar en dag dood is. Weer lastert Waldemar uit liefde voor
Tove, van wie hij in het hiernamaals niet gescheiden wil zijn. Zijn mannen, verdoemd
als hun vorst, smeeken om de rust van het graf. Een orkeststuk beeldt uit: ‘Des
Sommerwindes wilde Jagd.’ Een spreekstem (z.b., ‘Pierrot lunaire’) verhaalt van de
nachtelijke stormen, die in angstige gemoederen de sage van den verdoemden jager
opriepen. Maar de dageraad brengt rust en vrede. Daarom een hymne aan de zon,
eeuwige
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vernieuwer van het leven (H.M.V. DB 1769/82).
Verklärte Nacht (1899). Dit strijksextet, later door Schönberg bewerkt voor
strijkorkest, is ingegeven door een gedicht uit ‘Zwei Menschen’ van Richard Dehmel.
‘Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain; Der Mond läuft mit, sie schaun
hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen; Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
In das die schwarzen Zacken reichen. Die Stimme eines Weibes spricht: Ich trag ein
Kind, und nicht von dir, Ich geh in Sünde neben dir. Ich hab mich schwer an mir
vergangen. Ich glaubte nicht mehr an ein Glück Und hatte doch ein schwer Verlangen,
Nach Lebensinhalt, nach Mutterglück Und Pflicht; da hab ich mich erfrecht. Da liesz
ich schaudernd mein Geschlecht Von einem fremden Mann umfangen, Und hab mich
noch dafür gesegnet. Nun hat das Leben sich geracht: Nun bin ich dir, o dir, begegnet.
Sie geht mit ungelenkem Schritt. Sie schaut empor; der Mond läuft mit. Ihr dunkler
Blick ertrinkt in Licht. Die stimme eines Mannes spricht: Das Kind, das du empfangen
hast, Sei deiner Seele keine Last, O sieh, wie klar das Weltall schimmert! Es ist ein
Glanz um alles her; Du triebst mit mir auf kaltem Meer, Doch eine eigne Wärme
flimmert Von dir in mich, von mir in dich. Die wird das fremde Kind verklaren, Du
wirst es mir, von mir gebären. Du hast den Glanz in mich gebracht, Du hast mich
selbst zu Kind gemacht.’ De sombere inleiding van het sextet geeft als onbewuste
reminescentie Brünnhilde's Schlummer-motief uit Wagner's ‘Die Walküre’ in mineur;
verderop wordt dit vervormd tot een 3/4 maat. Een innige cantilene (9/8) bezingt het
verlangen naar het geluk
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van het moederschap. Een onstuimige episode vertegenwoordigt den ‘Schauer’ om
de zondige daad. Na een recitatief-achtig tusschenspel zet de cello pathetisch het
wederwoord van den man in. Flageoletten en verstilde extase der violen con sordino
roepen het visioen op ‘wie klar das Weltall schimmert’. Een wisselzang van viool
en cello, even onderbroken door het motief der inleiding, nu hoog voor viool, gaat
over in een hartstochtelijke muziek, die de verschillende melodieën combineert. Dan
het heilsverschiet van een nieuw leven (H.M.V. DB 2439/42).

[Schubert, Franz Peter]
Schubert, Franz Peter (31 Jan. 1797-19 Nov. 1828). Zijn vader was onderwijzer
te Lichtenthal, een voorstad van Weenen, en had het met zijn negentien kinderen uit
twee huwelijken niet breed. Enkele uren voor zijn dood schreef hij in de
familiekroniek over zijn zoon Franz: ‘Reeds zeer jong hield hij van gezelschap, en
nooit was hij opgewekter, dan wanneer hij zijn vrije uren met vroolijke kameraden
kon doorbrengen. Op zijn achtste jaar leerde ik hem de beginselen van het vioolspel
en bracht hem zoo ver, dat hij gemakkelijke duetten tamelijk goed kon spelen; daarna
zond ik hem naar de zanglessen van den heer Michael Holzer. Deze verzekerde mij
meermalen met tranen in de oogen, dat hij nog nooit zulk een leerling had gehad.
Hij zei: Wanneer ik hem iets nieuws wilde bijbrengen, wist hij het al.’ De jongen
zong zoo mooi, dat hij aangenomen werd als ‘Sangerknabe’ van de Weensche
hofkapel. Voor zijn opvoeding was dit uitstekend: hij kreeg o.m. les in harmonie van
Salieri, den hofkapelmeester. Maar hij voelde zich ongelukkig in de ‘gevangenis’
van
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het internaat (Konvikt), al had hij er goede vrienden: de negen jaar oudere Josef von
Spaun, de eerste die zijn composities waardeerde, en Anton Holzapfel. Ook genoot
hij van het meespelen op de viool in het kleine orkest van het instituut. Voor de
andere vakken had hij totaal geen belangstelling. Toen hij den baard in de keel kreeg
kwam hij weer thuis, hoewel hij in het Konvikt had mogen blijven. Jarenlang gaf
Salieri hem nog gratis les. Om vrij te zijn van den militairen dienst stemde hij erin
toe, voor hulponderwijzer te leeren. Op 19 Oct. 1814 schreef hij zijn eerste
meesterlijke lied*: ‘Gretchen am Spinnrade’; kort daarop leerde hij den dichter Johann
Mayerhofer kennen en werd hij hulponderwijzer aan de school van zijn vader. Het
jaar 1815 was het vruchtbaarste van zijn leven: vier opera's, 144 liederen (o.a.
‘Erlkönig’ en ‘Heidenröslein’) twee symphonieën, twee Missen, een strijkkwartet,
twee pianosonaten en een reeks stukken voor kerkmuziek. In 1816 solliciteerde
Schubert naar de betrekking van muziekleeraar aan de normaalschool te Leibach,
daar hij wilde trouwen met zijn jeugdvriendin Therese Grob, waarover zijn vriend
Anselm Hüttenbrenner berichtte: ‘Op een wandeling, die ik met Schubert in 1821
maakte, vroeg ik hem, of hij nooit verliefd was geweest. Daar hij in gezelschap zoo
koel en stug tegen het zwakke geslacht deed, meende ik, dat hij dit ongenegen was.
O neen, zei hij, ik heb van een meisje recht veel gehouden en zij van mij. Zij was de
dochter van een onderwijzer, iets jonger dan ik, en zong in mijn eerste Mis de
sopraansolo wondermooi en met diep gevoel. Zij was niet knap, pokdalig zelfs; maar
zij was goed, ingoed. Drie jaar lang hoopte zij,
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dat ik haar zou trouwen; ik kon echter geen betrekking vinden. Zij huwde toen volgens
den wensch van haar ouders met een ander, wat mij veel verdriet deed. Ik houd nog
steeds van haar en sedert dien is mij niemand zoo goed, of beter bevallen dan zij. Zij
was nu eenmaal niet voor mij bestemd.’ Salieri schreef een koel getuigschrift, Schubert
kreeg het toevallig in handen en brak daarop met zijn leeraar; waarschijnlijk ontging
hem de betrekking, omdat hij niet les kon geven in het bespelen van alle
blaasinstrumenten. Kort daarop leerde hij den dichter Franz Schober kennen, die zijn
beste vriend is geworden, doch moreel een minder gunstigen invloed op hem had.
In April 1817 zond Schubert op aandrang van zijn vrienden aan Goethe een
bloemlezing uit zijn liederen op diens teksten, begeleid met een onderdanigen brief;
Goethe heeft hierop nooit geantwoord. Toen ook een poging van de vrienden mislukte,
‘Erlkönig’ uit te geven, wendden zij zich tot den beroemden operazanger Johann
Vogl, die na lang aandringen bij Schober thuis Schubert's liederen doornam. Bij het
weggaan zei hij tegen Schubert: ‘Er zit iets in U, maar U bent te weinig comediant.’
De stugge zanger werd geleidelijk de grootste vereerder en propagandist van
Schubert's liederen, die hij in zijn dagboek ‘voortbrengselen van muzikale
clairvoyance’ noemde.
In den herfst van 1817 was de wettelijke termijn voorbij, dat Schubert als militair
opgeroepen kon worden; dadelijk nam hij ontslag als hulponderwijzer. Toch was de
compositorische oogst van 1818 minder dan die van vorige jaren, daar hij nu
muzieklessen moest geven. In den
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zomer van dat jaar en van 1824 ging hij met de familie van graaf Johann Karl
Esterhazy als pianoleeraar naar diens landgoed in Hongarije, waar hij de weinige
zorgelooze maanden van zijn leven genoot, hoewel hij ‘van gebraden vleesch
verschoond bleef’. Terug in Weenen, woonde hij afwisselend bij zijn vrienden; hij
componeerde toen dagelijks van 's morgens zes tot 's middags één uur zonder
onderbreken. Des avonds trof hij zijn vrienden (behalve de genoemden ook de
schilders Kupelwieser en Moritz von Schwind) in een café. In 1820 werd voor het
eerst een zangspel van Schubert opgevoerd (‘Die Zwillingsbrüder’); men riep
stormachtig om den componist, die weigerde te verschijnen, omdat hij zoo armoedig
gekleed was. In dat jaar maakte hij kennis met de familie Fröhlich; er waren vier
aardige, muzikale dochters, met wie hij zeer bevriend werd. De sentimenteele
geschiedenis uit de operette ‘Das Dreimädlerhaus’, waarin Schubert de hoofdrol
heeft, is onwaar. Bij deze familie ontmoette hij den dichter Franz Grillparzer.
Voor 1821 waren slechts enkele liederen van Schubert gedrukt als bijlagen. In dit
jaar ondernam Schubert's vriend Ignaz Sonnleithner de uitgave van zeventien
afleveringen met liederen tegen inteekening; ‘Erlkönig’ verscheen als opus 1, 6 jaar
na zijn ontstaan. De kritiek was verdeeld, de opbrengst stelde Schubert in staat de
schulden te betalen, die hij ondanks zijn sobere levenswijze had gemaakt. In een
zwak oogenblik was Schubert zoo onverstandig, aan den uitgever, die de administratie
van de liederen verzorgde, alle eigendomsrechten voor 800 gulden te verkoopen,
ofschoon de opbrengst in twee jaar 2000 gulden
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had bedragen. Bovendien werd hij in dezen tijd ernstig ziek, daar hij onder invloed
van Schober en uit wanhoop over zijn tegenslag niet meer zoo ingetogen leefde,
ondanks zijn stille vereering voor de jonge gravin Esterhazy. Uit dezen tijd zijn de
Rosamunde-muziek en de ‘Schöne Müllerin’; het grootste deel van dezen liedercyclus
werd in het hospitaal geschreven. In 1824 huurde Schubert voor het eerst een eigen
kamer, waardoor zijn geldelijke zorgen nog toenamen. Uit zijn dagboek, 24 Maart
1824: ‘Smart scherpt het verstand en versterkt het gemoed, vreugde daarentegen
bekommert zich zelden daarom, verweekelijkt en maakt frivool.’ In 1825 werd hem
den post van tweeden hoforganist aangeboden; Schubert sloeg hem af: ‘De staat
moest mij onderhouden, zoodat ik vrij en zorgeloos kan componeeren.’ Misschien
zag de schuchtere man ook tegen het proefspelen op, want in het najaar solliciteerde
hij, vergeefs, naar de betrekking van tweede hofkapelmeester. Wel werden er nu
geregeld werken van hem gedrukt, doch tegen belachelijk lage honoraria. In 1827
kwam de plaats van kapelmeester aan het Kärntnertortheater vrij; Schubert deed er
zijn best voor, echter zonder succes tengevolge van intriges. Het oordeel van den
stervenden Beethoven* kon hem niet van zijn zorgen bevrijden. Na Beethoven's ter
aarde bestelling gingen Schubert en zijn vrienden naar een café; den eersten dronk
wijdde hij ‘Op hem, dien wij juist begraven hebben’, den tweeden ‘Op hem, die de
volgende zal zijn.’ Doelde hij op zichzelf? Uit ‘Die Winterreise’ spreekt zeker
doodsverlangen; hij noemde dezen cyclus zelf ‘Ein Kranz schauerlicher Lieder’.
Steeds ondragelijker werd
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Schubert's armoede: wanneer hij Zondags zijn ouders bezocht, bedelde hij bij zijn
tweede moeder om een paar dubbeltjes voor eten, die zij hem gaarne schonk als zij
kon. Op 26 Maart 1828 gaf Schubert voor eigen risico een concert, waarop alleen
werken van hem zelf werden gespeeld. Het succes was groot, de recensenten bleven
thuis; van de opbrengst (800 gulden) kocht Schubert een piano (jarenlang had hij er
een moeten huren) en betaalde hij zijn schulden. ‘Der Atlas’ (zie Beethoven,
pianosonate opus 111) en ‘Der Doppelgänger’, in dienzelfden tijd gecomponeerd,
geven de heerschende stemming van Schubert tijdens zijn laatste levensjaar weer.
Op 4 Nov. 1828 ging Schubert zich als leerling in streng contrapunt opgeven bij
Sechter (zie Bruckner, levensloop), hoewel hij zich ziek voelde; een week later bleek
hij typhus te hebben, waaraan hij na een zwaren doodsstrijd overleed, voorzien van
de Sacramenten der stervenden. Grillparzer stelde zijn grafschrift op: ‘De dood
begroef hier een rijk bezit, doch nog schooner verwachtingen.’ Kamermuziek. Hierin
overheerschen de vijftien strijkkwartetten. Reeds in 1812 schreef Schubert drie
kwartetten voor de huismuziek, die hij met zijn vader en zijn broers geregeld
beoefende; ook de vier daarop volgende zijn nog echte jeugdwerken. De opuscijfers
misleiden: opus 29 (1824), opus 125 no. 1 en 2 (1817), opus 161 (1826), opus 168
(1814); oeuvres posthumes: kwartet in d (1824), in g (1815). Het bekendst hiervan
is dat in d, waarschijnlijk om het Andante met de variaties op het lied ‘DerTod und
das Mädchen’; het eerste deel staat achter bij de andere (Col. L 1751/4). Nog mooier
is opus 29 in a; het Andante maakt
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gebruik van de prachtige melodie uit de entr'acte-muziek in Bes uit ‘Rosamunde’,
de finale toont Hongaarschen invloed (Col. DB 9442/5). Het hoogtepunt van
Schubert's kamermuziek voor strijkers is het kwintet in C opus 163 uit 1828 (Col.
DB 9485/90). Met het ‘Forellen-Quintett’ opus 114 (het tusschen Scherzo en Finale
geplaatste tweede langzame deel geeft variaties op het lied ‘Die Forelle’) voor piano,
viool, altviool, cello en contrabas (1819) treft door eenvoudige, innige lyriek en
eigenaardig coloriet (Col. L 2098/02). Door de ongewone bezetting hoort men het
octet in F opus 166 uit het jaar 1824 voor strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot en
hoorn helaas zelden (Col. L 2108/13). Van de beide klavier-trio's is vooral dat in
Bes, opus 99 uit het jaar 1826, een verrukkelijk stuk (H.M.V, DB 947/50).
Klavierwerken. Ook de opusgetallen van de klaviersonaten misleiden: opus 42,
53 en 120 (1825), opus 122, 147 en 164 (1817), opus 143 (1823); de oeuvres
posthumes in c, A en Bes (1828), de onvoltooide in C, ‘Reliquie’ genoemd (1825).
Met opus 122 (de vijfde pianosonate) vond Schubert zijn klavierstijl. In opus 143 en
42 bereidde hij reeds den weg voor Brahms. Van de sonaten uit 1825 is het
belangrijkst de monumentale in D opus 53, die met Beethoven's Waldsteinsonate
meer dan het opusnummer gemeen heeft; op Beethoven's peil staat ook de onvoltooide
in C. De heerlijke melodie waarmee opus 120 begint (een der schlagers uit de door
Berté in 1916 uit muziek van Schubert samengestelde operette ‘Das Dreimädlerhaus’;
zie levensloop) belooft meer, dan het vervolg geeft. Atlas-stemming heerscht in de
eerste deelen
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der posthume sonaten in c en A; het Adagio uit die in c is een van Schubert's diepste
stukken. De laatste sonate, in Bes, geeft volop de lyriek, die in opus 120 stokte. Van
de groote pianowerken wordt de ‘Wandererphantasie’ opus 15 (1822) het meest
gespeeld. Het monumentale werk bestaat uit een Allegro con fuoco, een Adagio in
cis (fantasie over het lied ‘Der Wanderer’), een Scherzo in As met als trio een wals
in Des en een finale, die inzet als fugato (H.M.V. DB 2118/21).
Een bron van onuitputtelijk intiem geluk vormen de kleine pianostukken van
Schubert. Een onvergetelijken indruk hoe Schubert voor zijn vrienden dansmuziek
improviseerde geven de Walsen opus 9 en opus 127, de ‘Valses sentimentales’ uit
opus 50 en de ‘Valses nobles’ opus 77. Even innig, doch breeder van opzet zijn de
meeste der ‘Impromptus’ opus 90 en 142 en de ‘Moments musicaux’ opus 94. Een
schat aan huismuziek beteekenen ook de pianostukken voor vier handen, waarvan
de ‘Marches militaires’ opus 51 door arrangementen het bekendst zijn geworden.
De sonate opus 140 in C (1824), het Allegro in a opus 144 en de Phantasie in f opus
103 (1828) zijn kostbare stukken, die men helaas nooit op concerten hoort.
Liederen. Schubert was de eerste grootmeester van het lied*. Van zijn honderden
liederen werden reeds enkele genoemd in de levensbeschrijving. Hier slechts eenige
opmerkingen over de twee liedercycli. ‘Die schöne Müllerin’, op teksten van Wilhelm
Müller, gaat over een trekkenden molenaar, die door het beekje, zijn gids en trooster,
geleid wordt naar de mooie molenaarster. Zijn schuchtere, innerlijk schroeiende
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liefde voor haar wordt gekwetst door haar coquetteeren met den jager, waarom hij
verder trekt en den dood zoekt in het beekje. Bijna volksliedachtig van melodie, doch
met kunstiger begeleiding, geven deze liederen trouwhartig alle roerselen van een
eenvoudig en warm gemoed. ‘Die Winterreise’, eveneens op gedichten van Müller,
heeft nog meer symbolische beteekenis en slingert tusschen zuivere liefde en ziekelijk
doodsverlangen. De jongeling, die de idylle van ‘Der Lindenbaum’ beleefde, reageert
licht pathologisch op het wintersche landschap, het geknars van een weerhaan, het
starre gebaar van een wegwijzer; den doodenakker ziet hij als een herberg, die voor
hem helaas geen plaats heeft. In ‘Der Leiermann’ vond Schubert het symbool van
zijn leven: buiten het dorp bespeelt de oude liereman met starre vingers zijn poover
speeltuig: ‘und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer’, want niemand luistert naar
hem: ‘Und er läszt es gehen alles, wie es will, dreht, und seine Leier steht ihm nimmer
still.’
Symphonieën. Schubert schreef negen symphonieën; de achtste, gecomponeerd in
Gastein (1825), waarom zij naar deze plaats genoemd wordt, ging verloren. De eerste
vier symphonieën zijn nog echte huismuziek; zij ontstonden ten behoeve van het
orkestje van het Konvikt en voor de kapel van amateurs, die eerst in Schubert's
ouderlijke woning, later bij ruimer behuisde leden speelde (1813, 1814,1815). De
vierde, door Schubert zelf de Tragische genoemd, gaat in het spoor van Beethoven's
‘Coriolan’ en ‘Egmont’ (1816); Schumann schreef terecht: ‘aan een Tragische zou
ik andere eischen stellen’. De vijfde in Bes
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(zonder trompetten en pauken) is van de eerste zes het sterkste, persoonlijkste werk,
ondanks haar liefelijke lyriek (1816). In de zesde reikt Schubert de hand aan Weber,
Mozart en Beethoven (1817). De zevende is de beroemde ‘Unvollendete’ in b ♪(1822).
Zij bestaat uit een Allegro en een Andante; van het Scherzo heeft Schubert slechts
een klein deel der schets uitgewerkt. Waarschijnlijk heeft Schubert tijdens den arbeid
aan het Scherzo gevoeld, dat de twee deelen een afgesloten geheel vormden, en zich
daarom niet aan de traditioneele vierdeeligheid gestoord. Beter dan de vierde kan de
zevende tragisch genoemd worden, wanneer men de beschouwingen van dr. J.D.
Bierens de Haan aanvaardt. Het eerste deel geeft met den unisono inzet van celli en
bassen, met het eerste thema van hobo en klarinet tegen de onrustige zestienden van
de violen (Kretzschmar wees op de overeenkomst met ‘Gretchen am Spinnrade’:
‘Meine Ruh' ist hin’) en de sforzato uitbarstingen in de doorwerking meer en minder
verholen noodlotsstemming, ondanks het tweede thema, een Ländler van de celli,
dat door de syncopische begeleiding in de sfeer van het geheel betrokken wordt. Het
onbeschrijfelijk mooie Andante con moto geeft het heilsverschiet, dat volgens Bierens
de Haan het laatste, onontbeerlijke moment is van het tragische. Het. werk werd voor
het eerst uitgevoerd in 1865! (H.M.V. D 1779/81). De negende in C, door Schumann
in 1838 bij Schubert's broer Ferdinand gevonden en door hem geroemd om haar
‘hemelsche lengte’, wordt door sommigen als de voornaamste beschouwd. Wel is
zij een hoorn van overvloed, een verrukking van
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Olympische vreugde, doch zij mist de contrasten, die bij deze lengtevereischt zijn,
en de bezonkenheid van de ‘Unvollendete’ (H.M.V. D 1390/5).

[Schumann, Robert Alexander]
Schumann, Robert Alexander (8 Juni 1810-29 Juli 1856). Zijn vader was
boekhandelaar en uitgever te Zwickau in Saksen; ondanks zijn zwak zenuwgestel
werkte hij zoo hard, dat hij jong stierf (1826). Zijn vijf kinderen leden aan dezelfde
kwaal; Robert, de jongste, heeft veel verdriet gehad door den vroegen dood van zijn
broers en zusters. Een en ander was oorzaak, dat zijn moeder hem verwendde, al
verzette zij zich er lang tegen, dat hij zich aan de kunst wijdde. Zeven jaar oud begon
hij te componeeren en vooral te phantaseeren. In 1820 kwam hij op het gymnasium,
waar vooral zijn litteraire aanleg zich ontwikkelde: Jean Paul werd toen zijn afgod;
de kennismaking met de liederen van Schubert deed hem echter beseffen, dat de
muziek hem nog nader aan het hart lag. Na het eindexamen ging hij rechten studeeren
te Leipzig (1828); hier maakte hij kennis met den piano-paedagoog Friedrich Wieck
en diens negenjarig dochtertje Clara, een pianistisch wonderkind. Het spel van het
meisje bracht Schumann ertoe bij Wieck les te nemen, al dacht hij er nog niet aan
musicus te worden. Uit innerlijke onrust ging hij na een jaar naar Heidelberg, steeds
nog officieel student in de rechten. Hier schreef hij de Abeggvariaties (Meta Abegg
was een meisje, waarmee een van Schumann's vrienden toen dweepte), die als zijn
eerste werk in 1831 gepubliceerd werden. In 1830 hoorde hij te Frankfort Paganini
spelen en daardoor besefte hij wat
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hij wilde: een groot piano-virtuoos worden. Diplomatiek bereidde hij zijn moeder
op zijn plannen voor. Toen Wieck beweerde hem binnen drie jaar tot een der grootsten
onder de levende pianisten te kunnen vormen, kreeg Schumann toestemming. In
October 1830 huurde hij een kamer bij Wieck te Leipzig; buiten diens medeweten
experimenteerde hij met zijn vierden vinger, die binnen enkele weken verlamde. In
afwachting van zijn herstel nam hij theorie-les bij Heinrich Dorn; midden in de studie
van het contrapunt weigerde deze plotseling om nog steeds niet ekende redenen hem
verder te onder chten. In 1831, tegelijk met het verschijnen van opus 1, publiceerde
Schumann zijn eerste artikel, een lofzang op de ‘Don Juan-phantasie’ opus 2 van
Chopin: ‘Hoeden af, mijne heeren, een genie!’ In hetzelfde jaar ontstonden de
‘Papillons’ en andere stukken. Eerst in 1832 hoorde zijn moeder van het ongeluk
met zijn hand, die nog steeds niet hersteld was. Wel kon hij trotsch wijzen op zijn
composities en zijn artikelen, doch daarnaast moest hij berichten over de ‘vreeselijke
melancholie’ en andere nerveuze verschijnselen, waaronder hij leed. Nauwelijks
hersteld, richtte hij met enkele vrienden en geestverwanten (o.a. Wieck) de ‘Neue
Zeitschrift für Musik’ op (1834). De officieele muziekeritiek was toen in Duitschland
in handen van conservatieve dilettanten (Rellstab, Fink) die, kort na den dood van
Beethoven en Schubert, Rossini, Czerny, e.d. ophemelden. Schumann bracht hierin
verandering door de ‘moderne’ componisten van dien tijd (Chopin, Berlioz, e.a.)
lyrisch te huldigen. Daar hij het grootste deel van het tijdschrift zelf moest
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schrijven, fingeerde hij (naar het voorbeeld van Hoffmann's ‘Serapionsbrüder’) de
‘Davidsbündler’, ‘d.w.z. jongelingen en mannen, die de philisters behooren te dooden,
zoowel de muzikale als de andere!’ Zijn pseudoniemen lanceerde Schumann als de
namen der leden ‘van een meer dan geheimen bond’: ‘Florestan is een van die
zeldzame muziekmenschen, die al het toekomstige, nieuwe, buitengewone reeds lang
vooruit vermoeden; het ongewone wordt op slag hun eigendom. Eusebius daarentegen,
even geestdriftig als bedaard, plukt den eenen bloesem na den anderen; hij voelt
moeilijker doch zekerder aan, geniet minder vaak, maar langzamer en langer; ook
studeert hij ernstiger en is zijn voordracht als pianist bezonkener, teederder en
technisch volmaakter dan die van Florestan. Florestan en Eusebius zijn mijn
dubbelnatuur, die ik gaarne zou samensmelten tot een man als Raro.’ In zijn artikelen
noemde Schumann Clara Wieck: Chiara, Chiarina of Zilia; Mendelssohn: Meritis;
Leipzig: Firlenz. Staaltjes van zijn critiek vindt men in de levensbeschrijvingen van
Brahms en Meyerbeer.
In 1834 leerde Schumann een jong, adellijk meisje kennen, een leerlinge van
Wieck: Ernestine von Fricken ‘met een madonnakopje en kinderlijke toewijding,
zacht en licht, gelijk een oog des hemels, dat blauw door de wolken straalt.’ Spoedig
was hij in het geheim met haar verloofd; zij inspireerde hem tot zijn klavierwerken*
opus 9 en 13. Enkele jaren later schreef Schumann over haar in een brief aan Clara
Wieck (11 Febr. 1838, in de officieele uitgave gedeeltelijk weggelaten), met wie hij
toen verloofd was: ‘Nadat Ernestine was
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vertrokken, begon ik na te denken en mij af te vragen hoe dit alles goed kon eindigen.
Toen ik van haar armoede hoorde, ik die zoo veel werkte en zoo weinig verdiende,
kreeg ik angst mij te binden. Ik zag geen uitkomst, geen mogelijke hulp. Bovendien
hoorde ik over de ongelukkige moeilijkheden van Ernestine's familie. Ik verweet
haar het meest, dat zij deze zoo lang voor mij had verborgen. Dit alles werkte
verkoelend, ik moet het bekennen; mijn artistieke loopbaan leek mij in gevaar
gebracht, het beeld van haar, die ik als mijn heil meende te zien, vervolgde mij in
mijn droomen als een spook. Daar Ernestine mij geen financieele hulp kon bieden
zag ik mij genoodzaakt mijn dagelijksch brood te verdienen. Ik sprak hierover met
mijn moeder en wij waren het er over eens, dat dit slechts nog de zorgen kon
vergrooten, die ons toch reeds overstelpten.’ Een jaar later schreef Schumann aan
Clara ‘Jij bent mijn oudste liefde. Ernestine moest komen, opdat wij vereenigd
werden.’ Deze vereeniging liet echter lang op zich wachten, want Clara's vader
verzette zich met geoorloofde en ongeoorloofde middelen tegen de verloving van
zijn zeventienjarige dochter, die met haar concerten zooveel verdiende. In 1839, na
vier jaar van de grootste ergernissen, dienden Clara en Schumann bij het gerecht een
verzoek om een trouwconsent in. Wieck eischte, dat hij Clara's met haar spel verdiende
vermogen eerst na vijf jaar behoefde uit te betalen en dat zijn dochter van haar erfenis
afstand deed. Bovendien beschuldigde hij Schumann van drankzucht; toen dit niet
bewezen kon worden, gaf de rechtbank Clara toestemming tot het huwelijk (1840).
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In dit jaar ontstonden Schumann's groote liedercycli: opus 24, 25, 42, 48 en vele
andere liederen*.
Sedert 1835 was Schumann bevriend met Mendelssohn, die toen dirigent werd
der ‘Gewandhauskonzerte’. Overigens leefde Schumann zeer teruggetrokken, daar
hij zich hoofdzakelijk aan het componeeren wijdde; langzamerhand voelde hij het
werk voor het tijdschrift als een last: de vooruitstrevende recensent en componist
kreeg onder invloed van Mendelssohn en van zijn huwelijk meer classieke neigingen.
Dat het bon mot van zijn tijdgenoot Draeseke ‘Schumann begon als genie en eindigde
als talent’ niet geheel juist is, bewijzen het prachtige kwintet opus 44 (1842) en vooral
de ‘Manfred’-ouverture* (1848). Veel van wat Schumann na zijn trouwen schreef
(symphonieën, kamermuziek, oratoria, opera's) is thans echter meer of minder
verbleekt.
Tegen het eind van 1842 vertoonden zich de gevolgen van Schumann's
teruggetrokken levenswijze en overmatigen arbeid in bedenkelijke symptomen van
‘zenuwzwakte’. Zijn leeraarschap aan het door Mendelssohn* opgerichte
conservatorium (1843) had echter een heilzamen invloed en de financieele zorgen
waren voor een tijd van de baan door de opbrengst van Clara's Russische concertreis,
waarop Schumann haar vergezelde. Het vertrek van Mendelssohn, het koortsig werken
aan de ‘Faustszenen’ veroorzaakten een nieuwe instorting, waarom Schumann ontslag
nam als redateur van de ‘Neue Zeitschrift’ en naar Dresden verhuisde. De eenige
musicus van beteekenis aldaar was toen Wagner; Schumann vond hem onsympathiek
om zijn luidruchtige
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egocentriciteit; ook de omgang met Wieck, die zich na het succes van ‘Das Paradies
und die Peri’ met hem verzoend had, ergerde hem. De plotselinge dood van
Mendelssohn (1847) schokte hem diep, doch inspireerde hem ook tot zijn ontroerend
pianostuk ‘Erinnerung’ (uit opus 68). In 1850 werd Schumann benoemd tot dirigent
van de abonnementsconcerten te Düsseldorf; aanvankelijk had hij veel voldoening
in dezen werkkring, doch spoedig bleek hij niet voor zijn taak berekend, zoodat men
hem in 1853 terzijde schoof. De kennismaking met Brahms* en een triomfantelijke
concertreis door Nederland gaven hem een laatste geluk. In Februari 1854 brak de
waanzin los, die reeds jaren in hem gistte. Hij trachtte zich in den Rijn te verdrinken,
werd gered en leefde nog enkele jaren in het gesticht te Endenich bij Bonn, een bijna
onafgebroken foltering.
Klavierwerken. Schumann's kunst wortelde in zijn pianomuziek: zijn eerste 23
werken zijn uitsluitend voor dit instrument; daaronder vindt men de meesterstukken,
uitgezonderd het pianoconcert opus 54. Reeds in de ‘Papillons’ opus 2 (1829-'31)
vond Schumann geheel zich zelf; bewust werd hier het slot van Jean Paul's roman
‘Flegeljahre’ in muziek naverteld: het carnavalsbal waarop Fult als zijn broer Walt
verkleed diens meisje Wina ontvoert. Wij wijzen slechts op den canon in de wals 3,
de Polonaisen 5 en 11, de ‘Deutscher Tanz’ 8 en de echo van Weber's ‘Aufforderung
zum Tanz’ in 10. Op den ingeslagen weg ging Schumann door met zijn ‘Carnaval’
opus 9 (1834-'35, dus vóór opus 6): ‘Scènes mignonnes sur quatrenotes’; tusschen
8 en 9 wordt het geheim
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van deze vier noten, muzikaal reeds aangeduid in ‘Arlequin’ (3), onthuld: SCHA,
AsCH, ASCH (S = Es, H = B); Asch was de woonplaats van Ernestine. Op dit feest
ontmoeten elkander, behalve de gebruikelijke carnavalstypen (Pierrot, Arlequin,
Pantalon en Colombine),menschen, die in Schumann's leven*een rol speelden, hier
muzikaal geportretteerd: Clara Wieck (Chiarina), Ernestine von Fricken (Estrella),
Schumann zelf (Eusebius en Florestan), Chopin en Paganini, de beide laatsten
vertegenwoordigd met een knap ‘à la manière de’. De marsch der ‘Davidsbündler’
(zie levensloop) aan het slot staat in 3/4 maat, zooals men van een vijand der philisters
kan verwachten. De ‘Davidsbündlertänze’ opus 6 (1837) laten na het citaat uit opus
6 van Clara Wieck (de drie eerste maten), de schijngestalten van Schumann, Florestan
en Eusebius (zie levensloop), in verschillende stemmingen aan het woord. De
‘Phantasiestücke’ opus 12 (1837) leggen gedeeltelijk de verbeelding programmatisch
aan banden. Slechts enkele kantteekeningen. ‘Des Abends’ dankt de vage stemming
aan het gelijktijdig gebruik van 2/8 en 3/8 maat (in sommige uitgaven is de
oorspronkelijke notatie veranderd). ‘In der Nacht’ gaat over de Grieksche ‘twee
koningskinderen’ Hero en Leander; de priesteres van Aphrodite werd bemind door
den jongen Leander, die haar 's nachts heimelijk bezocht door over den Hellespont
te zwemmen en tijdens een storm verdronk, waarna Hero hem vrijwillig in den dood
volgde. Over ‘Ende vom Lied’ schreef Schumann aan Clara: ‘Ik dacht erbij, wel,
aan het slot loopt alles uit op een vroolijke bruiloft, doch tegen het einde voelde
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ik weer de smart om jou en klinkt het als huwelijks- en doodsgelui door elkander.’
De ‘Etudes en forme de Variations’ opus 13, meestal naar hun ondertitel ‘Etudes
symphoniques’ genoemd (1834, gewijzigd in 1852), bestaan uit negen pathetische
variaties op een thema van von Fricken, den vader van Ernestine (zie levensloop);
in Schumann's nalatenschap vond men nog vijf andere variaties. De finale heeft als
hoofdthema de melodie van de romance uit Marschner's ‘Templer und Jüdin’ (naar
‘Ivanhoe’ van Scott), die Engelsche ridderlijkheid verheerlijkt, een hoffelijkheid
jegens zijn vriend Bennett, aan wien het stuk is opgedragen; in de doorwerking treedt
het thema van von Fricken even op. Deze brillante compositie is een van Schumann's
meest gespeelde pianostukken (Col. D 13078/81). In de ‘Kinderszenen’ opus 15
(1838) toont Schumann zich een kindervriend, een kinderkenner en een groot
kunstenaar. Deze ‘Leichte Stücke’ leggen ‘das Kind an sich’ in al zijn stemmingen
vast. Psychologisch het knapst is ‘Fürchtenmachen’ waarin de schrik, door het
plotseling versnellen van het tempo (vergelijk de finale van Beethoven's eerste
symphonie) en de verrassing binnen de grenzen van het lustgevoel te houden,
aesthetisch uitbeeldbaar bleek. Helaas zijn intieme juweeltjes als ‘Träumerei’ en
‘Der Dichter spricht’ slachtoffers geworden van zwijmelende cellisten (H.M.V. DB
2581/2). De ‘Kreisleriana’ opus 16 danken hun naam aan den pseudoniem
‘Kapellmeister Kreisler’ waaronder E.Th.A. Hoffmann (zie Offenbach) zijn
fantastische artikelen over muziek schreef. Schumann droeg deze stukken op ‘Aan
zijn
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vriend Chopin’ en zelden was hij zoo verwant aan dezen componist als hier, met
behoud van zijn persoonlijkheid. Dit verwaarloosde werk stelt argelooze innigheid
tegenover angstwekkende daemonie. Over de ‘Phantasie’ opus 17 schreef Schumann
aan Clara Wieck: ‘Het eerste deel is wel het hartstochtelijkste, wat ik ooit heb
gecomponeerd, een diepe klacht om jou.’ Het virtuoze middendeel, een ridderlijk
rondo, en de dichterlijke finale, wier Intermezzo-stemming een ongeschikt slot is,
zullen wel de oorzaak zijn, dat dit stuk zelden gespeeld wordt (1836). De
‘Novelletten’* opus 21 (1838) verhalen van vroolijke dingen: ridderschap en
vrouwendienst (1), dansen (4 en 5), carnaval (6); 7 en 8 zijn Scherzi. Alleen het
middendeel van de derde heeft ballade-stemming. Hoewel Schumann in 1839 klaagde:
‘Dikwijls heb ik lust de piano te vernielen; zij wordt mij te eng voor mijn gedachten’
is het klavierconcert opus 54 toch de kroon van zijn pianomuziek. In 1841
componeerde hij het eerste deel als ‘Phantasie’ voor piano en orkest; de uitgever
weigerde echter dit zelfstandig ‘Allegro affettuoso’ te drukken, waarom Schumann
zes jaar later het Intermezzo en de Finale schreef, die niet op het peil staan van het
eerste deel. De zeer oorspronkelijke inzet voor piano alleen, de prachtige, edel
dwepende melodieën en het meesterlijk tournooi tusschen solist en orkest maken het
werk tot een hoogfeest (H.M.V. DB 1059/62).
Liederen. Het geluk over zijn na langen strijd gewonnen vrouw heeft Schumann
uitgezongen in het uiterst vruchtbare ‘liederjaar’ 1840. Toen ontstonden als onder
hoogspanning de ‘Liederkreis’ opus 24 op teksten
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van Heine, de cyclus ‘Myrthen’ opus 25 (met de extatische ‘Widmung’, het verstilde
‘Die Lotosblume’ en het teedere ‘Du bist wie eine Blume’), de ‘Liederkreis’ opus
39 op gedichten van von Eichendorff (waarin het stemmingsbeeld ‘Mondnacht’ met
de prachtige dissonanten), ‘Frauenliebe und Leben’ opus 42 op gedichten van
Chamisso en de onvergetelijke ‘Dichterliebe’ opus 48 op gedichten van Heine. De
‘Dichterliebe’ is het hoogtepunt van Schumann's liederen. Zelfs onze aan de
gecompliceerdste dissonanten gewende ooren hooren in het onopgeloste
septime-accoord aan het slot van ‘lm wunderschönen Monat Mai’ het mysterieus
liefdesverlangen, dat de lente wakker maakt. Een vocaal Scherzo als ‘Die Rose, die
Lilie, die Taube, die Sonne’ is nog steeds een unicum. ‘Am leuchtenden
Sommermorgen’ geeft eer natuurstemming, die wedijvert met het beste van Brahms,
den expert op dit gebied. Zijn er grooter contrasten mogelijk dan de galgenhumor
van ‘Die alten bösen Lieder,’ en het bespiegelende naspel van dit lied? Van de latere
liederen treffen vooral die uit ‘Wilhelm Meister’ opus 98a. Zij ontstonden in het
‘vreeselijke’ jaar 1849, zooals Schumann het noemde, niet wetend welke ellende
hem nog wachtte.
Orkestwerken. Schumann schreef vier symphonieën. De eerste in Bes ontstond in
den gelukkigsten tijd van zijn leven (1841); hij noemde haar ‘Frühlingssymphonie’
omdat zij werd ingegeven door een gedicht van Böttger, dat eindigt met: ‘Im Thale
bliiht der Frühling auf!’. De oorspronkelijke motto's voor de deelen liet Schumann
later weg: ‘Frühlingsbeginn’, ‘Abend’, ‘Frohe Gespielen’, ‘Voller Frühling’. In het
blijde
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werk hoort men ook episoden, die correspondeeren met den eersten regel van het
gedicht: ‘Du Geist der Wolke trüb und schwer’ (H.M.V. D 1889/92). De officieele
tweede symphonie, in C, is in werkelijkheid de derde; de overwegend pathetische
stemming ervan (het noodsignaal van de eerste maten komt in andere deelen, behalve
het Adagio, terug) houdt verband met Schumann's prikkelbare stemming uit dien
tijd (1846). Sommigen stellen haar naast de symphonieën van Beethoven, waarmee
zij goeddeels de sfeer gemeen heeft, anderen beoordeelen haar als zeer heterogeen,
een mengsel van zeer geslaagde en mislukte bestanddeelen; over de ontroerende
schoonheid van het korte Adagio zijn allen het eens. De derde symphonie in Es,
Schumann's laatste, wordt meestal de ‘Rheinische’ genoemd, omdat zij uit den
Düsseldorfschen tijd is (1850) en indrukken uit het Rijnland weergeeft:
volksliedachtige melodieën in het Scherzo en de finale, een herinnering aan een
plechtige ceremonie in den Keulschen Dom als vierde deel. De officieele vierde
symphonie in d is eigenlijk de tweede (1841, omgewerkt in 1851). Volgens
deskundigen is de tweede lezing, vooral door de wat plompe instrumentatie, inferieur
aan de eerste. Aanvankelijk wilde Schumann het werk ‘Symphonische Phantasie’
noemen, daar de vier deelen in elkander overgaan. Het eerste deel heeft een mannelijke
opgewektheid, die men bij Schumann zelden treft, de volksliedachtige Romance is
een heraut van den mijmerenden Brahms (vergelijk het derde deel van diens derde
symphonie), Scherzo en finale geven humor en levenslust (Col. L 2209/12).
Schumann's belangrijkste orkestwerk vinden wij de ouverture voor Byron's
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dramatisch gedicht ‘Manfred’, waarvoor hij ook een uit vijftien nummers bestaande
tooneelmuziek schreef (1848). ‘Nog nooit heb ik mij met zooveel liefde en met
zooveel concentratie van al mijn krachten aan een compositie gegeven als aan de
Manfred’. Hoe verwant moet Schumann zich gevoeld hebben met den daemonischen
held van Byron, wonderlijk mengsel van den bespiegelenden Faust en den misdadigen,
door wroeging gekwelden Macbeth. De aangrijpende melodieën van de ouverture
wedijveren met de beste uit Mendelssohn's Sommernachtstraummuziek, waarmee
zij verwant zijn, al is hun karakter extatischer en krachtiger. De sfeer der Scherzi
van Chopin* vindt men in deze ouverture terug, echter hoogst persoonlijk uitgedrukt:
een unicum onder de orkestwerken (H.M.V. DB 2189/90).

[Schütz, Heinrich]
Schütz, Heinrich (8 Oct. 1585-6 Nov. 1672). Hij was de belangrijkste Duitsche
componist van de eerste helft der 17e eeuw. Hij studeerde aanvankelijk rechten, en
ontving in 1609 een stipendium, om in Italië zijn muzikale opleiding voort te zetten.
Het grootste deel van zijn leven, van 1615 tot aan zijn dood, werkte hij te Dresden
als hofkapelmeester. Van zijn muziek treft thans het meest het boek ‘Psalmen Davids’
(a cappella), sterk onder invloed van het Italiaansche Madrigaal. Zoo is de prachtige
Psalm 111 een merkwaardig mengsel van Duitsch koraal en zuidelijken koorstijl.
Zijn ‘Matthäuspassion’, voor onbegeleide soli en a cappella koor, doet thans wel erg
monotoon aan. De werken waarin hij voor zijn tijd het modernst was, zijn opera's en
oratoria, staan aan het begin van den langen weg, die deze kunstvormen aflegden.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

680

[Score]
Score, partituur (E.).

[Sécco recitatief]
Sécco recitatief, zie recitatief.

[Ségno]
Ségno (nj), teeken; zie da capo.

[Segue]
Segue, volgt, nl. dadelijk.

[Seguidilla]
Seguidilla, (dilja), snelle Spaansche dans in driedeelige maatsoort,met het
begeleidingsrhythme: een achtste zestienden-triool, een achtste, zestienden-triool,
twee achtsten. De aria ‘Près des remparts de Seville’ uit Carmen is een Seguidilla.

[Semplíce]
Semplíce (tsj), eenvoudig (I.).

[Sémpre]
Sémpre, steeds.

[Sénza]
Sénza (tsa), zonder.

[Septet]
Septet, een stuk voor zeven stemmen of instrumenten; een vocaal septet wordt meestal
begeleid. Beethoven's opus 20 is voor viool, alt, cello, contrabas, klarinet, fagot,
hoorn.

[Serenade]
Serenade, avondmuziek. De gezongen Serenade noemen de Duitschers vaak
‘Ständchen’ (Schubert, Brahms). De instrumentale Serenade bestaat uit een reeks
lichte stukken en is verwant aan het Divertimento*. Begin en slot zijn vaak
marsch-achtig, waartusschen meestal een of meer Menuet-achtige stukken en twee
langzame deelen. Het kleine instrumentale ensemble kan uit alleen strijkers bestaan
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(Mozart's beroemde ‘Kleine Nachtmusik’) of ook uit strijkers en blaasinstrumenten
(Haydn, Mozart). Ook zijn er Serenaden voor orkest (Brahms, Reger).

[Sextet]
Sextet, een stuk voor zes instrumenten. Een zeer gebruikelijke combinatie is: piano,
fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn. Beethoven's opus 71 is voor twee klarinetten, twee
fagotten, twee hoorns; zijn opus 81b voor strijkkwartet* en twee hoorns. Brahms
schreef eenige werken voor twee violen, twee alten en twee celli. Een zangstuk voor
zes solo-stemmen noemt men ook sextet, ongeacht de begeleiding.

[Sforzando]
Sforzando, eenige tonen sforzato*.
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[Sforzáto, sf]
Sforzáto, sf (ts), een sterk accent, dat voor één noot geldt, waarom men het woord
steeds afkort.

[Shimmy]
Shimmy, een jonge society-dans, die haar naam (hemd) dankt aan de karakteristieke
beweging, alsof de dansers dit kleedingstuk van hun schouders schudden. Zij is een
soort Ragtime*. Erwin Schulhoff maakte over de Shimmy ‘Kitten on the Keys’
Jazzvariaties. Zij komt ook voor in opus 26 van Hindemith.

[Sibelius, Jean]
Sibelius, Jean (geb. 8 Dec. 1865). Deze Fin studeerde aanvankelijk rechten, daarna
ging hij naar het conservatorium te Helsingfors. Later had hij les in compositie te
Berlijn en Weenen. Drie jaar lang gaf hij les in theorie en viool. Een staatsstipendium
voor het leven veroorloofde hem sedert 1897 zich geheel aan het componeeren te
wijden. Sinds lang leeft hij teruggetrokken op een prachtig landgoed. Sibelius wordt
vooral in Finland, Engeland en Amerika gewaardeerd. H.M.V. nam zijn zeven
symphonieën op! In ons land is hij vooral de componist van de ‘Valse triste’ uit de
tooneelmuziek bij Jarnefelt's ‘Kuolema’ (De dood) opus 44 (H.M.V. C 1995), en
van het symphonisch gedicht ‘Finlandia’ opus 26 no. 7. Dit dankbaar stuk, vol koperen
gerucht en hevig van rhythmiek, is zeer melodieus; de mooie hoofdgedachte ervan
(part. letter i) is echter een variant van Schumann's lied ‘Widmung’. Fijner is de suite
‘Karelia’ opus 11, al staat zij onder invloed van Dworsjak en Brahms.

[Siciliáno]
Siciliáno(tsji), oude Italiaansche dans in 6/8 of 12/8, rustig van tempo en pastoraal
van karakter. Bij Bach en Handel komt hij in sonaten voor als langzaam deel.
Verschillende vocale
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deelen uit Händel's oratoria zijn in den trant van een Siciliano; dit is ook, wonderlijk
genoeg, het geval bij de bas-aria na Jezus' dood: ‘Mein theurer Heiland’ uit Bach's
Johannespassion.

[Side drum]
Side drum, kleine trom* (E.).

[Simile]
Simile, net zoo.

[Slargándo]
Slargándo, verbreedend.

[Smetana, Bedšrich]
Smetana, Bedšrich (2 Maart 1824-12 Mei 1884). Bedsrich (= Frederik) Smetanais
de vader der moderne Tsjechische muziek. Deze zoon van een bierbrouwer wijdde
zich in 1843 geheel aan de toonkunst. Hij studeerde theorie en piano aan de
muziekschool van Proksch te Praag. In 1848 stichtte hij er zelf een eigen
muziekschool, die hij tot 1856 leidde. Daarna was hij vijf jaar dirigent te Gotenburg
(Zweden), waarna hij weer naar Praag ging. Hier werkte hij als dirigent, pianist,
schrijver over muziek en componist. In 1874 werd hij doof, zoodat hij zich geheel
moest terug trekken. De laatste twee jaar van zijn leven was zijn geest verzwakt.
Van zijn opera's is vooral bekend ‘De verkochte bruid’ (Prodana nevěsta); H.M.V.
nam haar volledig op in het Tsjechisch.
De cyclus ‘Mijn vaderland’ (Ma vlast) bestaat uit zes symphonische gedichten
(1874-79). I ‘Vyšehrad’. Aldus heet de burcht der Boheemsche vorsten bij Praag.
De zanger Lumir zong er bij de harp. Na wilden strijd was het met de pracht van
dezen burcht gedaan. Als een verre echo Lumir's gezang. II ‘Vltava’ (De Moldau).
Uit twee bronnen ontspringt zij. In het woud aan haar oevers wordt gejaagd, vieren
boeren bruiloft, dansen nymphen in den maneschijn. Breed stroomt de rivier langs
de Vyšehrad (z.b.). III ‘Sarka’.
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Deze Boheemsche Amazone, bedrogen in haar liefde, zweert wraak aan den Man.
Zij laat zich aan een boom binden, een ridder wil haar bevrijden, doch hij wordt door
de helpsters van Sarka gedood. IV ‘Uit Bohemens wouden en beemden’. Een
natuurbeeld, verlevendigd door een landelijk dansfeest. V ‘Tábor’, de burcht der
Hussieten; het stuk is een phantasie over het strijdkoraal ‘Die ihr seid die Kämpfer
Gottes’. VI ‘Blanik’. In dit gebergte leefden de Hussieten als herders. Na een overval
door vreemden brengen zij bevrijding.
Het eerste strijkkwartet in e klein heeft den titel ‘Z mého života (Uit mijn leven).
Geschreven in 1876 behandelt het vier episoden uit Smetana's leven. I Het ongestild
verlangen van de jeugd. II Polka. III Het geluk der eerste liefde. IV De erkenning
der nationale muziek, het leed van de voortwoekerende doofheid, de berusting in het
noodlot. Het mooie klaviertrio in g klein opus 15 is zonder programmatiek.

[Smorzándo]
Smorzándo (ts), wegstervend.

[Sólo]
Sólo, alleen; slechts in enkele gevallen letterlijk, b.v. de stukken voor solo viool of
cello van Bach. Meestal wordt een solo voor zang of voor een instrument begeleid,
b.v. in opera, oratorium of concert door orkest.

[Sonáte]
Sonáte, een stuk voor een of meer instrumenten, dat uit verschillende deelen bestaat.
In de zeventiende eeuw had men twee soorten van sonate, beide voor een groepje
instrumenten: de Sonata da cámera (kamersonate) in den vorm van een Suite* en
de Sonata da chiésa (ch = k, kerksonate), samengesteld uit: Grave, Allegro, Andante,
Allegro. Een geliefde combinatie was: twee violen en continuo* (Trio sonate). In
dezelfde eeuw ontstond ook de viool-
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sonate met begeleiding van continuo. Bach schreef zelfs sonaten voor soloviool en
voor cello alleen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw (Haydn, Mozart) begon de bloeitijd van
de sonate voor klavier alleen, die in de negentiende eeuw door Beethoven haar
hoogtepunt zou bereiken. Het standaard-type van deze sonate was: een meer of minder
snel deel in sonate-vorm*, een langzaam deel, Andante of Adagio; een Menuet* of
een Scherzo*; een finale, vaak een Rondo*, soms ook in andere vormen. Beethoven
maakte de klavierbegeleidingen van vioolsonate en cellosonate zoo belangrijk, dat
men van duosonate kan spreken.

[Sonate-vorm]
Sonate-vorm. Hoewel de kiemen van dezen vorm reeds eerder ontstonden, is dit
architectonisch schema eerst door Haydn en zijn voorloopers geheel ontwikkeld. In
de periode 1750-1900 werd deze constructie zoo veelvuldig gebruikt, dat men zelfs
van hoofdvorm sprak. Het beknopte schema van den sonatenvorm is: expositie,
bestaande uit eerste of hoofdthema in den hoofdtoonaard, overgang naar den dominant;
tweede of zangthema in den dominant, afsluiting; doorwerking, vrije fantasie over
het thematisch materiaal der expositie, waarbij ook naar andere toonaarden
gemoduleerd wordt; reprise of herhaling van de expositie, nu echter beide thema's
in den hoofdtoonaard. Is een stuk in sonatevorm in mineur, dan staat meestal het
tweede thema in den parallel* toonaard. Het schema kan uitgebreid worden door een
langzame inleiding of introductie en een aanhangsel of coda*. De sonate-vorm werd
in de genoemde periode meestal gebruikt voor het eerste, soms ook voor het laatste
deel van sonate, symphonie, trio, kwartet, enz.; soms ook
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voor ouverturen (zie Beethoven's Leonore-ouverturen).

[Sonatíne]
Sonatíne, verkleinwoord van sonate; zij heeft meestal kleiner afmetingen, is technisch
minder moeilijk en luchtiger van karakter dan de sonate. Ravel's Sonatine voor piano
is een der uitzonderingen, die dezen regel bevestigt.

[Sopraan]
Sopraan, hooge vrouwenstem. In de opera onderscheidt men verschillende typen.
De coloratuursopraan, een zeer hooge en bewegelijke stem, b.v. Rosine in Rossini's
‘Barbiere di Seviglia’, de Koningin van den Nacht uit Mozart's Zauberflöte. De
coloratuursoubrette, een tweede plans speelrol, b.v. Musette uit Puccini's ‘La
Bohème’. De dramatische sopraan, minder hoog, voller van geluid en expressiever
dan de vorige, b.v. Tosca en de groote Wagnerpartijen. In Frankrijk noemt men dit
type Falcon, naar de beroemde zangeres, die o.a. de rol van Valentine uit Meyerbeer's
‘Les Huguenots’ creëerde. De lichte sopraan (soprano léger), bewegelijk, iets minder
hoog dan de coloratuursopraan: Philine uit ‘Mignon’. De lyrische sopraan,
expressiever dan de lichte sopraan: Marguerite uit Gounod's Faust, de titelrol van
Puccini's Butterfly. De soubrette, een lichte, niet zoo hooge speelrol: Siebel uit
Gounod's Faust. Iets lagere stemmen noemt men mezzosopraan. Het belangrijkste
type in de opera is de Galli Marié, zoo geheeten naar de beroemde zangeres, die
Carmen creëerde. De Dugazon, genoemd naar een beroemde ster van de
opéra-comique, vraagt weinig omvang doch veel speeltalent. De Duègne krijgt weinig
belangrijke rollen.

[Sordino, sourdine]
Sordino, sourdine, een voorwerp, waarmee men het timbre van een instrument
verandert; natuurkundig

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

686
kan dit verklaard worden als het uitschakelen van een aantal boventonen*. Het
Hollandsche woord ervoor is demper. De sordino voor strijkinstrumenten is een
ebbenhouten losse kam, met onderaan een gleuf, waardoor zij op den gewonen kam
geklemd kan worden. De demper van koperen instrumenten is een houten, metalen
of papieren kegel, met bol grondvlak en in den mantel zijgaten, die in den klankbeker
wordt geklemd. Door de Jazz* ontstond een uitgebreide reeks van verschillende
dempers, die meer of minder boventonen uitschakelen.

[Sostenúto]
Sostenúto, gedragen (van tempo).

[Sótto vóce]
Sótto vóce (tsj), met gedempte stem. Brahms gebruikte dezen term ook in zijn
pianomuziek.

[Soubrette]
Soubrette, zie sopraan.

[Sousaphoon]
Sousaphoon, zie tuba.

[Souterliedekens]
Souterliedekens, zie psalmberijmingen.

[Spianáto]
Spianáto, zonder pathos; zie b.v. Chopin opus 32: Andante spianato.

[Spiccáto]
Spiccáto, duidelijk (I.); in de techniek van strijkinstrumenten korte, duidelijk
onderbroken streken.

[Spinet]
Spinet, een klein, rechthoekig clavecymbel*.

[Staartstuk]
Staartstuk, oude Nederlandsche naam voor het vleugelvormig clavecymbel*.
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[Stábat Máter]
Stábat Máter, Misgezang en Vesperhymne bij den Katholieken eeredienst van de
feesten van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. Het gedicht van Jacopone (13e eeuw)
beschrijft het leed van Maria bij den kruisdood van Jezus. Het Stabat Mater kan
Gregoriaansch gezongen worden of meerstemmig: a cappella (Palestrina) of voor
soli, koor en orkest (d'Astorga, Pergolesi, Rossini, e.a.).

[Staccáto]
Staccáto, gestooten; de tonen worden
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duidelijk gescheiden. Overtreffende trap: staccatissimo.

[Straight]
Straight, zie Jazz, inleiding.

[Strauss, Richard]
Strauss, Richard (geb. 11 Juni 1864). De oude Franz Strauss was lid van het
hoforkest te München; von Bülow noemde hem‘de Joachim op den hoorn’. Hij was
getrouwd met een dochter van den bierbrouwer Pschorr. Nog geen vijf jaar oud kreeg
de jonge Strauss reeds pianoles van August Tombo (zie harp), twee jaar daarna leerde
hij viool spelen van Benno Walter. Voor beide instrumenten had hij veel talent.
Bovendien componeerde hij reeds sedert 1870. In 1874 kwam hij op het gymnasium.
‘Ik heb mij er gruwelijk verveeld, doch tot het einde vol gehouden, en ik geloof, dat
het mij niet heeft geschaad.’ In dezen tijd had hij hoofdzakelijk belangstelling voor
kamermuziek. Merkwaardig zijn smaak: hij vond Mozart nog veelzijdiger dan
Beethoven, diens ‘Jupiter-symphonie’ het verhevenste, dat hij kende, hoorde nog als
vierentwintigjarige in Bach's Hohe Messe alleen de kunstige contrapuntiek. In 1879
schreef hij over Lohengrin: ‘De inleiding bestaat uit een A groot gesuis der violen
in het hoogste register, wat wel is waar klinkt, maar ontzettend zoet en ziekelijk is,
als de geheele opera.’ Een jaar daarna biechtte hij, dat Tristan voor hem een absolute
chaos was en zelfs in 1884 veroordeelde hij het contrapunt van dit muziekdrama als
gebrekkig. Na het eindexamen gymnasium (1882) volgde hij aan de universiteit
colleges over philosophie, cultuurgeschiedenis en letterkunde, trad enkele malen als
pianist en violist op en componeerde het een na het ander: symphonieën, sonaten,
concerten. In 1884 beloofde Hans von Bülow de
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Serenade voor blaasinstrumenten opus 7 met het orkest te Meiningen uit te voeren.
Zonder repetitie moest Strauss, die nog nooit gedirigeerd had, de uitvoering leiden;
hij bleek toen een geboren dirigent. Het gevolg was, dat hij in 1885 benoemd werd
tot hertogelijk hofmuziekdirecteur te Meiningen. Hoeveel hij toen van von Bülow
heeft geleerd, herdacht hij dankbaar en onomwonden in zijn ‘Persoonlijke
herinneringen aan Hans von Bülow’ (1909). Van nog grooter invloed was echter de
kennismaking met Alexander Ritter, violist van het orkest, die Strauss won voor de
muziek van Wagner* en Liszt. In het jaar te Meiningen componeerde Strauss weinig:
alleen de ‘Burleske’ voor piano en orkest. In 1886 ging hij naar München terug als
derde kapelmeester der hofopera; uit zijn brieven aan von Bülow blijkt, hoe hij zich
ergerde over het gebrekkig musiceeren aldaar en over den tegenstand dien hij
ondervond, de orkestdiscipline van von Bülow in te voeren. In 1888 componeerde
hij zijn eerste onsterfelijke, volgens velen zelfs beste werk ‘Don Juan’. Naar aanleiding
van dit stuk schreef hij aan von Bülow: ‘Het aanknoopen bij den Beethoven van de
Coriolan-, Egmont-, Leonore III-ouverturen, aan den laatsten Beethoven, wiens
werken volgens mij zonder dichterlijke uitgangspunten niet denkbaar zijn, lijkt mij
de eenige mogelijkheid voor een zelfstandige verdere ontwikkeling van onze
instrumentale muziek.’ In ‘Don Juan’ sprak zich de jonge minnaar uit: in 1887 had
Strauss de lyrische sopraan Pauline de Ahna leeren kennen, met wie hij jarenlang
als repetitor werkte en in 1894 trouwde. In 1889 werd Strauss op aanbeveling van
von Bülow dirigent te Weimar, van 1894 tot '98 werkte
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hij weer als kapelmeester te München. Toen riep Berlijn hem als hofdirigent; in 1908
werd hij er ‘Generalmusikdirektor’, in de jaren 1917-'20 had hij de meesterklasse
voor compositie aan de ‘Hochschule für Musik’, 1919-'24 leidde hij met Schalk de
Weensche Staatsopera. Sedert dien leeft hij te Garmisch of in zijn paleis te Weenen,
geheel in beslag genomen door zijn werk. Als dirigent, niet alleen van eigen
composities, heeft hij bijkans alle orkesten van Europa geleid, waarbij zijn voorkeur
voor Mozart boven Beethoven blijvend bleek.
Daar er tusschen de toch reeds weinig romantische uiterlijke gebeurtenissen van
Strauss' leven en zijn overstelpend vele composities geen merkbaar verband is, eerst
nu de verdere ontwikkeling van Strauss als componist. ‘Don Juan’ werd gevolgd
door een reeks symphonische gedichten: ‘Tod und Verklärung’ (1889), ‘Till
Eulenspiegel’ (1895), ‘Also sprach Zarathustra’ (1896), ‘Don Quixote’ (1897), ‘Ein
Heldenleben’ (1898), ‘Sinfoniadomestica’ (1903) en ‘Alpensymphonie’ (1915). Met
‘Guntram’ (1893) begon een groote reeks muziekdrama's, o.a. ‘Feuersnot’ (1900),
‘Salome’ (1905), ‘Elektra’ (1908) en ‘DerRosenkavalier’ (1910). Wat Strauss na
1910 schreef was een telkens leeger zich zelf herhalen; men vraagt zich af, of dit
verband hield met zijn zich steeds meer toespitsen op het materieele. Doch reeds
voor 1910 was de daling van het artistiek niveau begonnen: van de symphonische
gedichten vormen ‘Don Juan’ en ‘Eulenspiegel’ het hoogtepunt, ‘Ein Heldenleben’
is grootendeels uiterlijk pompeus en heeft ergerlijke episoden (vooral het gecoquetteer
van de ‘Gefährtin’) terwijl in de ‘Domestica’ en de ‘Alpensymphonie’
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het uiterlijk realisme ontstellend overheerscht. Wat de muziekdrama's betreft, ‘Salome’
en ‘Elektra’ zijn in hun soort meesterwerken; men moet echter tegen dit sadisme
kunnen. ‘Der Rosenkavalier’ wordt door sommigen naast Mozart's ‘Figaro’ gesteld,
waar het door zijn puberteits-erotiek en lichtzinnige levenshouding overeenkomst
mee heeft; voor onzen smaak mist de muziek van Strauss het algemeen menschelijke,
dat Mozart's opera adelde. Het stemt droef te overzien, hoe uit den genialen
vierentwintigjarigen dichter van ‘Don Juan’ de uiterlijke realist werd, die snoefde in
staat te zijn ‘ein Bierglas tönend zu malen’ en meer dan een kwart eeuw technisch
meesterlijk doch innerlijk steeds leeger zichzelf herhaalde.
Also sprach Zarathustra (1896), ‘Vrij naar Nietzsche’. De inleiding roept het
eeuwig raadsel van de natuur op: de natuurtonen* der trompetten verbeelden haar
oerkracht, het wankelen tusschen majeur en mineur haar ondoorgrondelijkheid. ‘Von
den Hinterweltern’. Van oudsher gelooft de mensch achter deze stoffelijke wereld
een betere: na het thema van het verlangen der celli een ‘Credo’* van de hoorns. Een
weerstrevende figuur der bassen geeft aan, dat Zarathustra hierin nog niet bevrijding
vindt. ‘Von den Freuden- und Leidenschaften’. De cultus der zinnen leidt tot hevigen
afkeer, verzinnebeeld door het chromatisch geschal der bazuinen. Uit dezen roes
ontwaakt, zingt Zarathustra zijn ‘Grablied’: ‘O, gij visioenen van liefde, hoe stierft
gij zoo snel! Ik gedenk Uwer heden als een doode’. ‘Von der Wissenschaft’. Zal
kennis troost en inzicht geven? Een grootsche fuga, om haar
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intellectueelen vorm een gelukkig symbool voor de wetenschap, vermengt de beide
gedachten van het werk, daar het thema samengesteld is uit het natuurmotief van de
inleiding en de melodie van het verlangen. ‘Der Genesende’. Uit het thema van het
verlangen scheidt zich een motief af, dat weergeeft de gelukzaligheid van hem, die
geheeld werd van zijn drang tot weten. Geluiden als van spotvogels herinneren aan
Zarathustra's woorden: ‘Niet door toorn, doch door lachen doodt men. Op, laat ons
den geest van het zware dooden’. ‘Das Tanzlied’. In den dans overwint de mensch
den geest van het zware en in deze apotheose van het niet-zware wordt de mensch
tot oppermensch. Dit danslied wordt geboren uit het natuurmotief van de inleiding
en de thema's voor de religie, de wetenschap, de vreugden en de hartstochten. ‘Das
Nachtlied’. Als een dansende ster verschiet de oppermensch uit deze wereld.
Klokketonen herinneren aan Nietzsche's ‘Nachtlied’. Doch eeuwig blijft het
wereldraadsel, aangeduid door de schrijnend tegen elkander geplaatste klanksymbolen
voor de natuur en voor het verlangen naar wat achter deze wereld is.
Don Juan (1888). Dit symphonisch gedicht is geïnspireerd op het diepzinnig drama
van Nicolaus Lenau. Lenau's held is niet een banale vrouwenjager, die als straf, tégen
zijn zin den dood vindt: Don Juan duelleert met Don Pedro, den broer van Donna
Anna, wier vader door den liefdesavonturier werd vermoord en laat zich doorsteken,
want: ‘Mein Todfeind ist in meine Faust gegeben; Doch dies auch langweilt, wie das
ganze Leben.’ ‘Don Juan’ bestaat uit een reeks episoden, waarin de verschillende
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classieke vrouwentypen rondom deze figuur geschilderd worden. Strauss nam uit
Lenau's gedicht slechts enkele personen over: de gravin Donna Anna en het anonieme
carnavalsmeisje; hij voegde er aan toe Zerlinchen, het boerenmeisje uit de opera van
Mozart*. De inzet, het eerste Don Juan thema, beeldt de onstuimigheid van den
hoofdpersoon uit. Dan verschijnt het eerste slachtoffer: Zerlinchen, het landelijk
onschuldige meisje. De episode duurt slechts even, want dadelijk voelt Don Juan
oververzadiging en afkeer (een chromatisch motief, dat aan het einde van elke episode
terug keert). De volgende ontmoeting is belangrijker: de gravin, een liefelijke,
dweepzieke natuur. Haar thema zelf is heerlijk van lyriek en terecht spon Strauss
deze innige liefdes-scène uit. Opnieuw het afkeermotief en het eerste Don Juan thema.
Dan volgt de Anna-episode. Strauss heeft, gelijk Lenau, het traditioneele
Anna-karakter, trotsch en wraakzuchtig, sterk gewijzigd. Zij inspireerde Strauss tot
twee van zijn mooiste melodieën: de eerste, voor altviolen en celli, dwepend, de
tweede, voor hobo, melancholiek. Maar zelfs nu is Don Juan tegen zijn eigen geluk:
het tweede Anna-motief wordt geparodieerd en begeleid door het afkeermotief. Na
deze ontroerende episode een tweede Don Juan thema: de hoorns dragen het voor,
instrumenten van jacht en avontuur, en de geniale kwart rust er in geeft het eens te
meer energie. Doch geheel vergeten kan hij Anna niet: dadelijk volgt een caricatuur
van het tweede Anna-motief. Daarom zoekt hij afleiding in Carnavalspret; een
stijgende gebroken drieklank van de gestopte trompet verraadt het slecht allooi van
zijn gezelschap.
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OPERA IV

‘Boris Godoenof’ van Moessorgski; de Kroning-scène (Proloog, tweede tafereel).
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OPERA V

‘Boris Godoenof’ van Moessorgski; de Revolutie-scène (IV 1).
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En nu laat Strauss het programmatische varen: in een wilde warreling razen de thema's
en motieven door elkander. Het heeft diepere beteekenis, dat alleen het Anna-motief
geparodieerd wordt: aan háár was Don Juan het meest gehecht. Over den dood van
Don Juan werd reeds gerept. In het duel is Strauss realist; na een beklemmende
generale pauze een kleine drieklank op a, die doorboord wordt door een dissoneerende
f van de trompet. Een dalend tremolo, pianissimo, suggereert het wegvloeien van
bloed en leven: enkele sombere accoorden vormen het slot (H.M.V. D 1309/10).
Don Quixote (1897). Deze ‘Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen
Charakters’ lijden onder eenige terecht beruchte realistische episoden. De inleiding
schildert den heldhaftigen utopist, in zijn kamer oude ridderromans lezend. In zijn
verhitte fantasie doemt de Donna op, tot wier roem en eer hij zal strijden en in
gedachte vecht hij reeds tegen de reuzen, die haar belagen; als een droomvisioen
hooren wij hun strijdbare fanfaren (gesordineerde trompetten). Don Quixote begint
zijn reis bij den inzet van de solocello, zijn leidinstrument*. Hij kiest zich een
ridderknaap, Sancho Panza, een arme boer, wiens plompheid door het hem
representeerend thema en door het timbre van basklarinet en tuba dubbel onbehouwen
aandoet. Deze melodieën vormen den grondslag van de volgende variaties, die de
avonturen van het tweetal weergeven. I Men gaat op weg. De armzalige ridder berijdt
Rosinante, die lang geleden een paard was (rocin: klepper, antes: vroeger). De
schildknaap moet zich met een ezel tevreden stellen. Eerst een bezoek aan de dame,
tot wier eer de tocht
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ondernomen wordt; zij is een boerenmeisje uit het dorpje Toboso, maar de fantasie
van Don Quixote maakt haar tot prinses Dulcinea van Toboso. Verder gaat de tocht.
Wat zijn dat daar voor gevaarlijke schurken? Don Quixote rijdt met gevelde lans op
ze in. Juist steekt een zacht windje op (trillers van de strijkers) en de schurken blijken
wieken van een windmolen, die ros en ruiters onderste boven werpen. II Met nieuwen
moed trekt het tweetal verder. Een stofwolk laat vermoeden, dat de gezochte vijanden
naderen; hoewel de schalmei en het geblaat (tremoli en trillers van de gesordineerde
trompetten en hoorns) waarschuwen, dat een kudde schapenen hun herderin aantocht
zijn, is Don Quixote ervan overtuigd, dat hij te doen heeft met het oprukkend leger
van keizer Alifanfaron en daarom houwt hij alles neer, wat hij kan treffen. III ‘Vragen,
eischen en spreekwoorden van Sancho, raadgevingen, kalmeerende woorden en
beloften van Don Quixote.’ De schildknaap interpelleert, wanneer de voorgespiegelde
rijkdom nu eindelijk werkelijkheid wordt en geeft eenige materialistische wijsheden
ten beste, die niet op bijster hoog peil staan, te oordeelen naar de opzettelijk banale
thema's, die de variaties op de leidmotieven hier vergezellen. IV Het debat wordt
onderbroken door een stoet in het wit gekleede boetelingen, die een in vrouwenkleeren
gehuld beeld torsen. Kom, daar wordt een edelvrouw ontvoerd; zij moet gered worden!
Het resultaat is, dat onze held door één slag op den grond ploft (lang aangehouden
lage D). V Volgens oude ridderzede houdt Don Quixote nachtelijke wapenwacht.
De stilte, het gesuis van den wind en het verlangen naar zijn dame stemmen hem
droef. VI
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Daarom gaat hij op weg naar de prinses van Toboso. Om een vermoeiendentocht te
ontgaan,maaktSancho zijn heer wijs, dat een passeerende boerin de gezochte Dulcinea
is. VII. Een paar doorluchtige dames willen den zwervenden ridder in het ootje
nemen: hij moet op een houten paard gaan zitten, dat hem met behulp van
tooverspreuken naar een slechten reus zal brengen, dien hij moet bedwingen;
blaasbalgen (de beruchte windmachine) brengen ridder en schildknaap in den waan,
dat zij door de lucht flitsen. VIII Op zijn zwerftochten komt Don Quixote ook langs
de oevers van de Ebro, waar hij een leeg bootje ziet. Ha, een ridder in nood! Op hun
reddingtocht stoot het vaartuig tegen een watermolen, dien Don Quixote voor een
vesting houdt. De molenaar vischt hen uit het water en Sancho dankt voor zijn redding
met een ‘Religioso’. IX Zoekend naarnieuwe avonturen, ontmoet Don Quixote twee
monniken op muilezels. Don Quixote wil deze vermomde toovenaars verdelgen,
maar Rosinante legt het tegen zijn doorvoede achterneven af. X De Zeergeleerde
Samson Carrasco wil zijn dorpsgenoot genezen van diens waan; hij daagt Don Quixote
uit tot een duel en eischt, dat deze zich voor een jaar van verdere avonturen zal
onthouden, wanneer hij overwonnen wordt. De ridder van de droevige figuur verliest
en gaat, zijn ridderwoord gestand, naar huis. Als herder wil hij zijn leven eindigen
(schalmei-motief). Het landelijk verblijf heelt zijn geest, hij ziet het leven weer gelijk
het is. Finale. Op zijn doodsbed trekken zijn avonturen hem in vogelvlucht voorbij.
Till Eulenspiegel (1895). Geniaal is de inzet, een ‘Er was ereis’
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van de violen. Door de daarop volgende solo voor hoorn* staat de schalk ten voeten
uit. ‘Dat was een sluwe kobold’, ‘onverbeterlijk’, beteekent het tweede thematisch
symbool (klarinet) voor Tijl. ‘Op tot nieuwe streken’: Strauss laat den schelm te
paard door het vaatwerk van de marktvrouwen dollen, dat de scherven rinkelen. Dan
vindt de potsenmaker het geraden, zich voor een tijdje te verbergen; flarden van het
‘onverbeterlijk’ wijzen er op, dat de vos nog niet zijn streken verloren heeft. Dra
komt hij dan te voorschijn: ‘Als geestelijke verkleed, druipt hij van zalvende moraal’;
bedoelde Strauss met het volksliedje van de fagotten iets satirieks? Lang houdt Tijl
deze rol niet vol. ‘Onverbeterlijk’ kwinkeleeren klarinet en violen. ‘Maar toch heeft
hij, ondanks zijn spot met den godsdienst, een heimelijk huiveren voor den dood’ is
de exegese der chromatische fanfaren van het gestopte koper, doch dezen angst fluit
Tijl weg. Het is vrouwe Venus, die nu zijn aandacht vangt; een vondst, zooals Strauss
in deze liefdes-scène het hoornthema vervormt tot een lyrische melodie in de violen,
maar Tijl is er niet mee gebaat: ‘Een goed blauwtje, is. ook een blauwtje’. Hij besluit
nu uit versmade min wraak te nemen op de geheele menschheid: de baloorige
trompetten en bazuinen verstuggen het ‘Er was ereis’ tot een onheilspellend
dreigement. Eerst moeten de professoren het ontgelden: wat de houtblazers aan droog
timbre kunnen geven wordt in het geding gebracht om het philisterdom van de
geleerde heeren te hekelen; een gewild onbeholpen canon doet de rest: Tijl vertelt
de geleerde heeren een dosis ongehoorde nonsens en zij praten hem na. Natuurlijk
lacht de ‘sluwe
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kobold’ hen in de verte uit; een straatdeuntje fluitend, laat hij hen aan hun lot over.
Na deze anecdotes wordt de compositorische geest vaardig over Strauss: in een zuiver
muzikale verwerking huppelen de thema's nu door den kwintencirkel, met zulk een
vaart, dat ge ze soms amper herkent. Als dit kostelijk spel tot rust komt, begint Strauss
weer te vertellen. Het motief ‘als geestelijke verkleed’ treedt in het geheele orkest
op, waaruit wij mogen opmaken, dat Tijl zich weer aan heiligschennis te buiten gaat.
Dan roffelen de hellebaardiers, die hem voor de rechters brengen, hun trommels; al
fluit Tijl zijn ‘onverbeterlijk’, het gestopte koper verraadt zijn ‘huiveren voor den
dood’. De uitspraak is kort en krachtig: bij monde van fagotten, trompetten en
bazuinen, met een groote septime naar beneden, decreteeren de rechters: ‘De dood’.
Het vonnis wordt op slag voltrokken; een triller in de fluiten en een dalende passage
van de klarinetten leveren de sensatiejournalistiek van Tijls laatsten adem. Dan zet
de wondermooie epiloog in: ‘Er was ereis’, als in het begin, maar nu weemoedig
doorgaand, met even een kleine herinnering aan Wagner's ‘Siegfried-Idyll’, om
plotseling te versnellen tot het ‘onverbeterlijk’, dat als een juichkreet voor de
Schalkschhei het werk besluit (H.M.V. D 1418/9).
Todund Verklärung (1889). Het rhythmisch motief van de eerste maten heeft een
onheilspellende beteekenis: ‘Zoo klopt het koortsig bloed van een zieke’. De stemming
wordt nog beklemmender door de kwartensprongen der fluiten. Dan is het alsof een
weemoedig lachje van den zieke verraadt, dat hij zich zijn gelukkige jeugd herinnert:
weeke
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harpaccoorden omspelen een innig thema van de fluit. De hobo spint deze episode
verder uit door het vredige kindheid-motief. Vier hevige slagen beduiden de
hernieuwde aanval van den dood en zijn trawant, de koorts. In zijn strijd wordt de
mensch bijgestaan door zijn levensdrift. Het lijkt of de zieke zal sneven, doch daar
klinkt het grandioze ideaal-motief, symbool voor het onverzettelijke geloof aan de
menschheid en haar uiteindelijke verheerlijking. Al heeft de dood nog niet
overwonnen, de mensch is uitgeput. Zijn leven trekt hem voorbij: de vrede van de
jeugd, de arbeidzaamheid van den volwassene (verkleining van het kindheid-motief)
en hoe de wereld vaak afwijzend stond tegenover zijn idealen. Lang woedt de strijd
tusschen den mensch, gesterkt door zijn herinneringen, en den dood (doorwerking*
van de thema's), tot sombere klanken van de tamtam aanduiden, dat het lichaam
overwonnen is. Doch de ziel wordt verlost en verheerlijkt: aan het ideaal-motief, wat
conventioneel begeleid door harpaccoorden, de apotheose. (H.M.V. D 1525/7).

[Strawinski, Igor Feodorowitsj]
Strawinski, Igor Feodorowitsj (geb. 17 Juni 1882 te Oranienbaum bij St. Petersburg).
Zijn vader was eerste baszanger der keizerlijke Opera. Zijn eerste muzikale indrukken
dankte hij aan de volksliederen, die hij zomers buiten hoorde, en aan de
klavieruittreksels van opera's, die hij doorspeelde, sedert hij op zijn negende jaar
pianoles kreeg. Zijn ouders beschouwden zijn hartstocht voor muziek als een
liefhebberij, hoewel hij vanaf zijn achttiende jaar voor eigen plezier contrapunt
oefende. Als student in de rechten maakte hij via diens zoon kennis met Rimski-
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Korsakof, die aanvankelijk in Strawinski's componeertalent niet geloofde en hem
weinig enthousiast als leerling aannam (1903). Twee jaar later voltooide Strawinski
zijn studie in de rechten; in 1906 trouwde hij. Langzamerhand kreeg Rimski-Korsakof
meer waardeering voor zijn leerling, vooral door het ‘Scherzo fantastique’ (1908),
doch kort daarop stierf hij. Door een uitvoering van zijn Scherzo en van ‘Feu
d'Artifice’ leerde Strawinski Diaghilew kennen, die een jaar daarvoor(1907) begonnen
was, te Parijs Russische concerten te geven. In 1909 bestelde Diaghilew voor het in
dat jaar te Parijs door hem opgerichte Russische Ballet ‘L'Oiseau de feu’. Tijdens
zijn verblijf in deze stad maakte Strawinski persoonlijk kennis met Debussy, Ravel
en andere componisten van beteekenis. Nog voor ‘L'Oiseau de feu’ voltooid was,
hield zijn fantasie zich reeds bezig met ‘Le Sacre du Printemps’; hij besloot echter
tijdens zijn vacantie in Zwitserland uit tijdverdrijf eerst een orkestwerk te schrijven,
waarin de piano een overwegende partij had. Pas tijdens het componeeren kwam hij
op de gedachte er een ballet van te maken, waarin de oude kermisheld Hansworst de
hoofdrol had en zoo ontstond ‘Petroesjka’ (1912). Na de première van dit werk, dat
veel succes behaalde, ging Strawinski terug naar Rusland, waar hij op zijn landgoed
aan den ‘Sacre’ begon, dien hij op reis voltooide (1913). De uitvoering werd een
ongekend schandaal, wat Strawinski in zijn ‘Chroniques de ma vie’ gedeeltelijk
verklaarde uit de verkeerde choreographie van Nijinski. In 1914 werd de
concertuitvoering te Parijs van den ‘Sacre’ echter een groot succes. Tijdens zijn
verblijf in Zwitserland
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brak de oorlog uit; zijn heimwee vond troost in het componeeren van ‘Les Noces’
(1915), dat hij eerst in 1923 instrumenteerde, en van de opera ‘Renard’, wier handeling
aan Russische sprookjesisontleend (1917). Zes jaar, tot 1920, woonde Strawinski in
Zwitserland (Clarens). Van zijn vrienden aldaar was vooral van belang de dichter
C.F. Ramuz, auteur van ‘L'Histoire du soldat’ waarbij Strawinski tooneelmuziek
schreef (1918). In 1915 debuteerde hij te Parijs als dirigent met eigen werk. In 1919
nam Strawinski's stijl een plotselinge wending. Het ballet ‘Pulcinella’, naar melodieën
van den 18en eeuwschen Italiaanschen componist Pergolesi, luidde deze ‘neoclassieke’
periode in, waartoe het Octuor voor blazers (1923), ‘Oedipus-Rex’ (opera-oratorium)
en het ballet ‘Apollon Musagète’ (1927) behooren. Het hoogtepunt in dezen stijl is
tot nu toe de ‘Symphonie de Psaumes’ (1930). Sedert 1921 woont Strawinski te
Biarritz.
L'histoire du soldat (1918). De oorspronkelijke en boeiende tooneeltechniek,
waarmede Ramuz dit sprookje laat opvoeren komt hierop neer: een voorlezer
declameert het verhalende deel van den tekst; episoden van de geschiedenis worden
vertoond in een kleine kermistent. Aan weerskanten daarvan de voorlezer en het
orkestje: klarinet, fagot, cornet à pistons, trombone, viool, contrabas, slagwerk. I
Marche du soldat. Tent open. De soldaat Jozef met verlof stapt naar huis. Bij een
rust neemt hij uit zijn valies een viool, waarop hij speelt. Plotseling staat achter hem
een oud mannetje met een vlindernet. De duivel, want hij is het die den soldaat in
zijn spel stoort, ruilt na wat gesjacher de viool tegen een boekje ‘waarin men
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kan lezen, wat nog niet eens gebeurd schijnt te wezen.’ De duivel tracht op de viool
te spelen, maar dit lukt hem niet. Hij stelt den soldaat voor, met hem naar huis te
gaan, om hem dat te leeren: ‘Een dag of vier van niets dan plezier. ’De soldaat aarzelt:
zijn moeder, zijn meisje wachten hem. Maar het vleesch, de allerbeste wijn en een
dikke sigaar met een bandje erom verlokken hem. Tent dicht. De voorlezer verhaalt,
dat de soldaat drie dagen bij het oude kereltje verbleef, die dan zijn gast met een
wagen naar huis brengt. Maar tijdens het rijden vraagt de soldaat zich af: ‘Hoe lang
duurt die tocht al? - er is geen tijd, het rijtuig glijdt door oneindigheid!’ Marche du
soldat. De voorlezer vertelt verder. Weer stapt de soldaat naar huis. Hij groet de
dorpelingen, maar niemand herkent hem. Zijn meisje staat aan de deur: ‘een kind
aan de hand en een op den arm’. Nu beseft de soldaat, wat gebeurde: hij was drie
jaar lang bij den duivel te gast en liet hem zijn viool. Pastorale. Tent open. De duivel,
nu een veekooper, leunt op zijn stok. De soldaat verwijt hem fel, maar de duivel
commandeert, en slaafs verwisselt zijn slachtoffer van kleeren, tot hij als burger daar
staat. De duivel waarschuwt den soldaat, voorzichtig met het boekje te zijn. Tent
dicht. De voorlezer verhaalt, hoe door het boekje de soldaat rijker en rijker werd. Hij
koopt alles wat hij begeert, maar: ‘de dingen van vroeger, zoo goed, zoo oud, Ze zijn
onbereikbaar, maar blijven vertrouwd.’ Tent open. De soldaat zit aan zijn bureau.
De duivel, nu vermomd als koopvrouw, prijst den armen rijkaard waren aan. De
soldaat weigert, tot hem zijn viool wordt geboden. Hij tracht erop te spelen, maar
het instrument is stom.
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De soldaat werpt het den duivel achterna. II Marche du soldat. Tent dicht. De
voorlezer verhaalt. Weer tijgt de soldaat naar huis; hij heeft zijn rijkdommen
weggelegd. Maar onderweg keert hij om en trekt naar een vreemd land. Hier zet hij
zich in een herberg en wil weten, waarom de trommen roffelen. Hij luistert naar den
heraut: ‘Al wie de prinses genezen laat, trouwt de prinses en volgt op in den staat.’
Op raad van een vreemde naast hem waagt de soldaat een kans. Marche royale. Tent
open. In een kamer van het paleis staat de duivel in rok als vioolvirtuoos. Hij toont
triomphantelijk de viool aan den soldaat. Tent dicht. De voorlezer verhaalt. De koning
ontvangt den soldaat. ‘Dokter’, zei hij, ‘ik weet geen raad’. ‘Sire, zei ik weer, mijn
middel is probaat.’ Tent open. In een kamer van het paleis legt de soldaat zich de
kaart: ‘Het lukt, je zult zien.’ Weer staat de duivel onverwacht naast hem; hij doet
kunstjes met de viool en hoont zijn slachtoffer: ‘Ik heb het ding, waar zoo iets mee
gaat’. In doffe wanhoop beaamt de voorlezer dit; dan springt hij op en roept den
soldaat toe: ‘Sla 'm op zijn donder’. De soldaat beweegt zich niet: ‘Hij is geen mensch,
ik kan hem niets maken.’ De voorlezer houdt aan: ‘Het kan wel! maar dan moet je
eerst maken, het geld, dat je nog van hem hebt, kwijt te raken.’ Daartoe verlokt de
soldaat den duivel tot een spel kaart. De duivel wint en wint, tot de soldaat niets meer
heeft, maar verliest daarmee tevens de macht over zijn slachtoffer. Als de duivel dit
beseft zakt hij in elkaar. De soldaat neemt zijn viool terug en begint te spelen: Petit
concert. Tent dicht. De voorlezer verhaalt, hoe de soldaat de prinses zwierig
toespreekt. Tent
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open. De prinses ligt roerloos in haar kamer. De soldaat speelt voor haar. Zij richt
zich op en danst: Tango, Wals, Ragtime. Dan omhelst zij haar genezer. De Duivel
komt binnen als Mephisto; hij smeekt en dreigt den soldaat om de viool, maar aan
de ‘Danse du diable’ kan hij niet weerstaan, tot hij uitgeput neer valt. De soldaat en
de prinses sleepen hem weg, en omhelzen elkander. Petit choral. De duivel loert om
een hoek en dreigt: ‘Dat kan voor even aardig zijn, maar 't koninkrijk is veel te klein’.
Couplet du diable. Grand choral. De voorlezer peinst: ‘Men moet niet meer willen
hebben dan men heeft, Het geluk is streng persoonlijk, zoolang men leeft. Eén geluk
duldt nooit naast zich een tweede geluk. Als men niet kan kiezen, stooten zij elkander
stuk.’ Hij vertelt verder. Na een langen tijd van geluk haalt de prinses haar gemaal
over, samen naar het dorpje te gaan, waar de soldaat werd geboren. Tent open. Bij
het overtrekken van de grens heeft de duivel den soldaat weer in zijn macht.
Triomphantelijk drijft hij zijn slachtoffer voor zich uit. De voorlezer jammert: ‘Jozef!
Jozef!’ Uit het voorwoord van Nijhoff's prachtige vertaling, hier gebruikt: ‘Dit is de
man, deze soldaat, met zijn ziel als viool, zijn wereld als Duivel, met zijn Prinses als
zijn nimmer vervuld verlangen, met zijn Voorlezer als de soms droevige soms
speelsche bewustwording van al deze zijn noodlot uitmakende elementen.’ Strawinski
heeft de onwerkelijkheid van het gedicht versterkt door gestyleerde kermismuziek.
Zij etst deze poëzie in het gemoed (Col. LX 197/9).
Les Noces (1915). Dit ballet, met zangsoli, koor, 4 piano's,slagwerk,geeft een
Russische bruiloft. I ‘De Vlecht’.
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De bruid wordt gekapt door haar vriendinnen, die haar troosten, dat zij afscheid moet
nemen van haar ouderlijk tehuis. II ‘Bij den bruidegom’. Ook de verzorging van zijn
lokken is een ceremonie, waarbij zijn vrienden assisteeren. Zijn ouders klagen, dat
zij hun zoon moeten afstaan. De vrienden prijzen hen, dat zij den bruigom tot een
kloeken man maakten en wenschen hen Gods zegen toe. III ‘Het vertrek van de
bruid’. De stoet gaat naar de kerk om het Kruis te kussen. De gasten spreken hun
wenschen uit, de wederzijdsche ouders nemen afscheid van hun kinderen. IV ‘Het
huwelijksfeest’. Tijdens het maal wordt overdrachtelijk gesproken over de liefde van
het paar, voorgesteld als een roode en een witte bloem. De jonggehuwden krijgen
raadgevingen: de vrouw moet weven, de man haar beminnen. De gasten brengen het
paar naar hun kamer, drinken het toe en sluiten de deur. De bruigom zingt een
liefdeslied (Col. LX 326/8).
L'oiseau de feu (1910). De handeling van dit ballet is ontleend aan een oud sprookje.
In den toovertuin van den daemon Katscheï fladdert de vuurvogel rond. De jonge,
verdwaalde edelman Iwan vangt het dier door list; het smeekt zoo roerend om zijn
vrijheid, dat de man zich laat verteederen. Als dank geeft de vogel hem een veer met
wonderkracht. De dag begint te lichten. Over een grasveld naderen dertien jonge
meisjes in witte tunieken. Een van hen, de prinses, wil Iwan voor zich winnen en
leidt daartoe haar gezellinnen ten dans. Verrast raakt hij het hek van den toovertuin
aan, waardoor een feëriek carillon begint te tinkelen. Katscheï en zijn trawanten
snellen toe; als de daemon Iwan met zijn groene vingers wil doorboren, weert
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deze zich met de veer. De vuurvogel laat magische muziek klinken, die de aanvallers
tot een helledans dwingt, waaraan zij hun kracht verspillen. Dan zingt de vuurvogel
een wiegelied, dat de daemonen in een diepen slaap brengt. Het dier voert Iwan naar
een plaats, waar een ei verborgen is, dat de zielen van Katscheï en zijn vazallen bevat.
Nadat het ei verpletterd is, raken de dertien meisjes uit den ban van hun betoovering.
De prinses huwt met haar redder. De muziek herinnert soms aan Rimski-Korsakof
en Wagner; de Berceuse zou van Grieg kunnen zijn, indien zij niet gekruid werd
door dissonanten, als in het begin van de ‘Sacre’. In den helledans zijn de
obsedeerende rhythmen voorboden van de persoonlijkste episoden uit ‘Petroesjka’
en de ‘Sacre’ (Col. L 2279/82).
Petroesjka (1912). De handeling verloopt tijdens het carnaval van het jaar 1830;
hoofdpersonen zijn: Petroesjka (Petertje, de Russische naam voor Hansworst), een
rank balletmeisje en een rijke Moor. I ‘Carnavalsfeest’ op het Admiraliteitsplein te
Petersburg. Gestyleerd kermisgeraas van een hooge fluit, tremoleerende klarinetten
en hoorns. Het gerucht ordent zich tot een markanten marsch, die het scherm in actie
brengt, waardoor wij een troep kermisgangers zien. Een marktschreeuwer op zijn
stellage amuseert met zijn zotte gebaren de menschen. Dra verspringt onze aandacht:
een draaiorgeltje speculeert op de sentimentaliteit van de massa met zijn jammerend
deuntje, waarover stokkende pingelnootjes schuw fladderen. Even wordt het zielig
speeltuigje overstemd door het kermisgeraas, maar spoedig neemt het weer de leiding.
Dan stamelt het een walsje; een kermismeisje gaat dansen, terwijl
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zij de maat slaat op haar triangel. Spoedig zijn de feestgangers luistermoe en de
markante marsch neemt weer de leiding, om op zijn beurt door het kermisgeraas
opgeslorpt te worden. Brutaal tromgeroffel vraagt aandacht voor den goocheltoer
van den spullebaas, die een lokkende cadens pijpt. Het doek van het theatertje gaat
op; wij zien Petroesjka, Moor en Ballerina door het hypnotisch gefluit uit hun starheid
los springen tot een woesten, Russischen dans, barbaarsch gehamerd,met later een
komisch stotterende piston, eenfleemende viool (Trio), en een vertragende klarinet,
die haar weemoed ontleent aan Tsjaikofski, waarna de dans haar barbaarsch karakter
weer aanneemt. II ‘Bij Petroesjka thuis’. De deur gaat open en een voet trapt
Petroesjka naar binnen, die neertuimelt. Het opstijgend klagend thema van twee
dissoneerende klarinetten blijkt op den duur het thematisch symbool voor den armen
dwaas, ook al laten de schrille pistons het daarna dalend hooren. Petroesjka's wanhoop
luwt tot een klagend Adagietto (Andantino) voor piano en fluit (Engelsche hoorn).
De komst van de Ballerina windt den armen dwaas weer zoo op, dat het meisje vlucht.
Wanhoop van Petroesjka, uitgebeeld door den piston die schril en abrupt de scène
afsluit. III ‘Bij den Moor thuis’ (N.B. in de concertzaal wordt dit meestal weggelaten,
helaas!). Wij leeren den Moor in heel zijn wreede sensualiteit kennen door den
langzamen dans van Aziatisch karakter, waarmee hij het wachten op de Ballerina
doorbrengt. Ingeleid door tromgeroffel tettert de piston een forsche fanfare, die in
komische tegenstelling is met de ranke verschijning van het meisje. De conversatie
tusschen Ballerina
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en Moor bestaat uit een langzame Valse à deux: een grappig onbeholpen begeleiding
van de fagot, een gestyleerd banale melodie van den piston en de fluit. Zij wordt
levendiger wanneer Strawinski een wals van Lanner citeert (fluiten en harpen), die
hij door het rhythmisch gebeuk van groote trom en bekkens en het gebrom van de
contrafagot in de maling neemt. De dans verebt tot de langzame wals van fagot,
piston en fluit, en krijgt door de ‘vloekende’ dissonanten en timbres van den er zich
in mengenden Engelschen hoorn (een thema uit den dans van den Moor) een extra
komisch tintje. Plotseling kondigt de trompet de komst van Petroesjka aan, wiens
thematisch symbool tot hysterische wanhoop groeit. De mannen twisten, de Ballerina
vlucht. IV ‘Avond van het carnavalsfeest.’ Weer kermisgeraas en kermisdrukte.
Kindermeisjes trippelen een dansje op coquette vioolmotiefjes, een lyrisch hoornthema
en een Russisch volksliedje, (parallelle overmatige kwarten van de hobo's),
overgenomen door de trompet. Een boer laat zijn beer op een schril schalmei-wijsje
een lompen dans doen (komisch duet tusschen klarinet en tuba). Zigeuners en een
koopman met een harmonica flitsen voorbij, maar wanneer de koetsiers en palfreniers
gaan hossen (anticipatie op den ‘Sacre’!), heeft men alleen daarvoor nog
belangstelling. Natuurlijk vinden de kindermeisjes en de ruiterlijke heeren elkaar in
een gemeenschappelijken dans, met zijn imposanten canon. Groot tumult van een
groep gemaskerden, aangevoerd door een duivelsfacie. Nu wordt het even rustig.
Uit het theatertje stuift Petroesjka, achtervolgd door den Moor; de Ballerina is te
zwak om het drama te voorkomen: de arme dwaas
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wordt neergesabeld en in een korte, innige sterfscène (klarinet, vioolsolo, fagot) wint
Petroesjka voorgoed onze liefde. De spullebaas sleept het slachtoffer naar het
theatertje; op den nok daarvan verschijnt de geest van Petroesjka, dreigend naar zijn
valsche kwellers (H.M.V. D 3511/4).
Le Sacre du Printemps (1913). Deze tafereelen uit het heidensche Rusland der
eerste bewoners zijn als danskunst en als muziek veel minder programmatisch, dan
‘Petroesjka’: de ‘Sacre’ is bijna een absoluut ballet*. De barbaarsch pastorale
‘Introduction’ geeft een indruk van de woeste natuur, die de oermensch aanbidt. I
De vereering van de Aarde. Wichelaars voorzeggen de lente; de jeugd doet het spel
der ontvoering, den voorjaarsdans en het tournooi der naijverige stammen. Omstuwd
door een wilden stoet nadert de Wijze; in een dansorgie vereeren allen de Aarde. II
Het offer. De jeugd schrijdt in magische kringen en verheerlijkt de ten offer verkoren
maagd. Na den aanroep der voorvaderen en de ritueele handelingen tot hun eer doen
allen den sacralen dans, aangevoerd door de verkoren maagd, die zich aan haar
delirische extase overgeeft tot zij uitgeput sterft. De muziek voor dit ballet is
melodisch van een verbijsterenden eenvoud: in elk onderdeel komen slechts twee
korte thema's voor, simpeler dan het kleinste volksliedje, de flarden ervan vaak
klakkeloos herhaald. Haar barbaarsche grootschheid dankt zij aan de obsedeerende
rhythmen en de schrijnende dissonanten, uiterste consequenties der voorafgaande
werken. Het religieuse uit zich hier als een tremendum, een beven voor het goddelijke,
opgeroepen door een overrompelenden klank en schokkende, hortende cadansen,
die overweldigen
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of afstompen, naar den aard van den luisteraar. Deze verheerlijking van de lente
bekommert zich niet om teederheid van bloesems, zij gaat op in wild stortende
stroomen en lawines, in de kiemkracht, die rotsen laat splijten door zaad (Col. LX
119/23).
Symphonie de Psaumes (1930). Zij is van Strawinski's ‘neoclassieke’ werken tot
nu toe het hoogtepunt. De drie deelen voor koor en orkest hebben als teksten: Psalm
38: 13-14 (Prot. 39:13-14), Psalm 39: 2-3 (Prot. 40:2-3) en Psalm 150 geheel. Deze
symphonie ‘composée à la gloire de Dieu’ is opgedragen aan het Bostonsch
symphonieorkest bij gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan. De monumentale
ascese van dit werk bereikt haar hoogtepunt in de dubbelfuga (tweede deel).

[Strétta]
Strétta, een snelle slotpassage in een concert of een aria. Soms, o.a. door Chopin,
gebruikt voor stringendo.

[Strétto]
Strétto, canonische episodein defuga*.

[Strijkkwartet]
Strijkkwartet, een werk voor vier strijkers, meestal twee violen, alt en cello. Haydn*
was de schepper van den classieken kwartetstijl, met alle respect voor wat zijn
voorloopers als Tartini, Sammartini, Pugnani e.a. hebben bijgedragen tot de materieele
ontwikkeling van het strijkkwartet. Het wezenlijke van dezen kwartetstijl is, dat de
vier instrumenten niet gegroepeerd zijn als één despotische, steeds de melodie
spelende viool en drie onderdanige begeleiders, maar dat het strijkkwartet sedert
Haydn een democratische eenheid vormt van vier gelijkwaardige partners, waarbij
de viool vaak wel de aanvoerder is, doch de leiding ook herhaaldelijk aan een der
andere drie overlaat. Met deze betrekking op gelijken voet tusschen de vier
instrumentalisten - muzikaal technisch: polyphonen
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stijl - verwierf Haydn twee voordeelen boven zijn voorgangers: een voller klank waarop Richard Strauss in het voorwoord van de door hem bewerkte
instrumentatieleer van Berlioz de aandacht vestigde - en een rijker geest. Goethe
heeft dit laatste in een brief aan Zelter omschreven: ‘Men hoort vier verstandige
menschen zich met elkander onderhouden.’ Schiep Haydn den stijl, eerst Beethoven
toonde alle mogelijkheden van het strijkkwartet, vooral in zijn laatste kwartetten.

[Strijktrio]
Strijktrio, werk voor drie strijkinstrumenten, meestal viool, alt en cello. De beperkte
litteratuur danken wij in hoofdzaak aan Beethoven, Schubert en Reger. Vaak speelt
men 17de eeuwsche triosonaten voor strijkinstrumenten, waarbij de cello de
continuo*-partij voor zijn rekening neemt en de accoorden daarvan natuurlijk weglaat.
Critiek overbodig.

[Stringéndo]
Stringéndo, (dzj), dringend, versnellend.

[Suite]
Suite, een reeks van gestyleerde dansen in denzelfden toonaard, ook wel Partita* of
Ouverture* genoemd. Sedert 1650 was het kernschema: Allemande*, Courante*,
Sarabande*, Gigue*. Dit kernschema werd meestal uitgebreid met eenige andere
dansen: Menuet, Gavotte, Bourrée, Passepied, Rondeau, en vrijer stukken: een
voorspel, Ouverture, Prélude, Préambule genoemd, en voorts Air*, Badinerie*,
Réjouissance*. De groote bloeitijd van de Suite eindigde omstreeks 1750.
Archaïseerend (d.w.z. een ouden stijl nabootsend) hebben latere componisten nog
wel Suiten geschreven, b.v. Grieg, ‘Aus Holbergs Zeit’. Enkele hedendaagsche
componisten schreven Suiten van gestyleerde moderne dansen: Hindemith, Suite
1922; Grosz, Tanz-Suiten; Schulhoff, Partita.
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[Sul ponticéllo]
Sul ponticéllo (tsj), vlak bij den kam, voorschrift in partijen van strijkinstrumenten,
waardoor een nasale toon ontstaat.

[Súlla tastiéra]
Súlla tastiéra, bij den toets; voorschrift in de partij van een strijkinstrument.

[Sweelinck, Jan Pieterszoon]
Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-16 Oct. 1621). Van zijn leven is bitter weinig
bekend. Zoo weten wij slechts door een gedicht van Revius, dat hij in Deventer werd
geboren. Vast staat ook, dat zijn vader van 1566 tot '73 organist was van de Oude
Kerk te Amsterdam en in het laatste jaar stierf. Zeker is voorts, dat Jan Pieterszoon
vanaf 1580 (misschien reeds sedert 1577) organist was van de Oude Kerk, dat hij in
1590 trouwde en een jaar daarna een zoon, Dirck, kreeg, die later tot den Muiderkring
behoorde. In 1606 kwamen de eerste leerlingen uit Duitschland, waardoor hij indirect
invloed had op J.S. Bach. Dat Sweelinck's instrumentale muziek zelden gespeeld
wordt is begrijpelijk, daar Bach hem in dezen stijl overvleugelde. Men vraagt zich
echter met pijnlijke verbazing af, wanneer Protestantsch Nederland zal gaan beseffen,
dat Sweelinck's a cappella zettingen der psalmberijmingen* een schat van muzikale
schoonheid bevatten, als geen ander land bezit. Men kan zich ervan overtuigen door
Psalm 138 (Col. 17193).

[Swing]
Swing. Het allervoornaamste bestanddeel en het doorslaggevende kenmerk der
Jazzmuziek, ongeacht de gedaante, die zij op het gegeven oogenblik aanneemt,
zoowel in improvisatie (die op zichzelf ook buiten de Jazz bestaat) als in arrangement,
in solistische bijdragen en in ensemble-prestaties. De Swing, in
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zijn innerlijke beteekenis, is zelfs nog meer dan element der Jazzmuziek: hij is haar
geest, haar wezen zelf. Swing is de intense muzikale overgave, uiting van den
scheppingsdrang; Swing is de bezieling, in de specifieke functie, die zij in deze zoo
beweeglijke, nimmer verstarrende muziek vervult. Buiten de vele ideeën, gevoelens
en gemoedsstemmingen, waaraan een stuk volwaardige Jazzmuziek zoo rijk kan zijn,
is het juist de emotie en aangrijpende gewaarwording van het bezielingsproces, die
ons in zoo sterke mate vermag te boeien en te bevangen. Wat ons in deze muziek ‘in
staat van wording’ zoozeer bekoort en aangrijpt, is vooral de zalige ervaring van het
ontstaan, van de vondst, van de ontwikkeling, van de spanning der creatie, afgewisseld
door of overgaande in de verademing der volledigeontspanning. Eenbeheerschte
spanning, die nimmer tot eenige overspanning mag leiden, maar juist in de
ontspanning steeds een tegenpool en mede-factor bezit, voerende naar een resultante
van volkomen evenwicht en harmonie. Zooals in een compositie de persoonlijkheid
van den componist tot uiting komt, zoo legt de vrij improviseerende Jazzvertolker
door zijn inspiratie zijn eigen persoonlijkheid in het spel. Vandaar dat men den Swing
ook eens omschreven heeft als: de bezielde persoonlijkheid van den speler. Deze
innerlijke spanning der bezieling, die de Swing eigenlijk is, heeft ook een uitwendig,
muzikaal-materieel klankvoorkomen, de veruiterlijking van het psychisch verschijnsel
‘Swing’. J.B. van Praag (‘Etude sur la Musique de Jazz’) heeft in dit verband
gesproken van ‘materieele omstandigheden voor den Swing’, niet te vereenzelvigen
met
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den eigenlijken Swing. De Swing zelf is de psychische kracht, die den motor aandrijft,
en zonder welke het Swing-uiterlijk slechts valsche schijn is. Zoo denke men bijv.
aan effect-nummers als ‘Hot Toddy’ of ‘White Heat’, meer sensationeele allure dan
waarachtige inspiratie. De intensiteit der uitwendige Swingvormen is dus allerminst
evenredig met de werkelijke muzikale waarden van den innerlijken Swing, psychische
spanning der muzikale creatie. Red Norvo's vertolking van ‘In a Mist’ (marimba-solo,
op Brunsw. A. 500368), of Hawkins' ‘Heartbreak Blues’ (Parlophone R 1766 )is
waarachtige Swing-muziek, hoewel het uiterlijk Swing-effect er dikwijls tot het
minimum is gereduceerd. In het uiterlijk voorkomen van den Swing vallen ons op:
eenerzijds de stuwkracht, anderzijds de wondere elasticiteit; een prachtig-gespierde
veerkracht, een ideaal-evenwichtige en rustige beheersching van voordracht, van de
vierdeelige maat in onveranderlijk tempo, waarop de Swingmuziek is gebaseerd, en
van alle technische spel-moeilijkheden; en daarnaast, a.h.w. tusschen de
aangrijpingspunten van het rhythme in, een soort ‘verbreking van alle zwaartekracht’,
waardoor een gevoel van groote muzikale behaaglijkheid ontstaat. Men kan het
Swing-uiterlijk ook op een wat technischer wijze trachten te beschrijven. Hugues
Panassié heeft in ‘Le Jazz Hot’ den Swing omschreven als ‘une sorte de balancement
dans le rythme et la mélodie qui comporte toujours un grand dynamisme’ (een soort
schommeling in rhythme en melodie, die steeds een groote dynamiek medebrengt).
Bertus van Lier drukte dit in een lezing voor de microfoon anders en o.i. beter uit:
‘Swing is
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een trekking tusschen het rhythme van de melodie (de tijdsduren der melodie-tonen)
en het metrum (de maatregelmaat)’. Deze ‘trekking’ (d.i. op zichzelf niet meer een
zuiver technische voorstelling doch weer min of meer een gevoelsindruk) zien wij
als een soort onderlinge inwerking van tweeërlei krachten: een ‘opstandige’ en een
‘conservatieve’ factor. Men heeft aan dit beginsel de waarneming vastgeknoopt, dat
de noten menigmaal in verhouding tot hun metrisch-vaststaande positie in de maat
ietwat ‘aan den laten kant’ worden gespeeld, a.h.w. niet dan na een korte, gespannen,
doch overigens volkomen berekende en dus rustig-beheerschte aarzeling worden
neergezet. Zoo is de ‘Swing’ in bepaald opzicht het tegengestelde van ‘nerveuze
overhaasting’; ‘Take it Easy’ luidt de stelling in het Engelsch. In dit verband wordt
ook gewezen op het karakter der. syncope's in de Jazzmuziek, welke nimmer mogen
worden overhaast, noch overmatig geaccentueerd of afgestooten. Veeleer vindt
omgekeerd een soort remming of verzachting binnen de syncope plaats: een soepele
verdeeling van tijdsduren en accenten over de betrokken noten (legatospel!). In de
Swing-omschrijving van Panassié kwam de dynamiek* te pas. De Jazzmuziek is
sterker dynamisch dan welke andere muziek ook. Will G. Gilbert noemt Swing zelfs:
‘uniek sterke Dynamiek’. Den uiterlijken ‘Swing’ nemen wij in de Jazzmuziek waar
in den vorm van accentueeringen en rhythmisch-dynamische accent-verschuivingen,
soms het karakter van syncope's dragende. Het essentiëele verschil tusschen de Jazzen andere muziek zou dan in den graad van dynamiek liggen opgesloten. Het
rhythmisch-dynamisch
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element moge in de Jazzmuziek primair zijn, de melodie en andere elementen werken
dikwijls tot den uitwendigen Swingmede. Een bepaald melodisch verloop kan zeer
wel het dynamisch Swing-effect van een gegeven rhythmische figuur versterken,
onderstrepen, terwijl een ander het tegen zal werken.
De Jazzmuziek kent verschillende specifieke, deels technische hulpmiddelen voor
den Swing: de intonatie* en wat daarmee samenhangt. Daardoor wordt op tal van
wijzen het rhythmisch-dynamisch reliëf onderstreept, waardoor iedere noot, iedere
notengroep, iedere phraseering qua plaatsing en voordracht, den indruk maakt even
noodzakelijk als vanzelfsprekend te zijn. Iedere klank neemt de hechtste en tevens
‘gemakkelijkste’ evenwichtspositie in te midden van een wonderlijk wel
uitgebalanceerd geheel. Het noodzakelijke is tevens het meest natuurlijke, het meest
logische, en alles komt ‘uit 's harten drang’. Deze logica van strict-muzikalen aard
vormt een der grootste aantrekkelijkheden der authentieke Jazzmuziek voor wie haar
taal heeft leeren verstaan. Deze taal is allerminst gemakkelijk te leeren, zij vereischt
meer inspanning en overgave dan men wellicht zou meenen. Haar geest en stylistische
mentaliteit behoort geleidelijk te worden geassimileerd; de juiste geestesinstelling
is noodig, teneinde de waarden der Jazzmuziek zuiver te kunnen apprecieeren. Veel
van wat den onvoorbereiden luisteraar op het eerste gehoor onbenullig toeschijnt,
zal dan op den duur blijken terdege gefundeerd te zijn en muzikalen zin te hebben:
en veel, van wat hij aanvankelijk voor Jazz hield - geen positieve eigenschappen der
waar-
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achtige Jazzmuziek te bezitten. De goede Jazzmuziek zal tal van onvoorziene
verrassingen en .... zelfs openbaringen rijk blijken te zijn. De hier besproken ‘muzikale
logica’ vormt een der belangrijkste criteria bij de beoordeeling van een Jazzprestatie:
de algemeene homogeniteit van het geheel, de waarde der diverse phrasen, haar
onderlinge proporties, rhythmisch (e.a.) verband, de verhouding tusschen ‘beweging’
en ‘rust’, behooren, evenals ook de tot uitdrukking gebrachte ideeën en emoties, te
worden gewogen. Maar de Swing zelf impliceert juist, deze ‘muzikale logica’, die
immers het kenmerk is van alle waarachtige muzikale inspiratie, als hoedanig wij
juist den Swing, in zijn innerlijke beteekenis, hebben leeren kennen. Een
‘goed-geïnspireerde’ phrase zal zich juist het meest logisch ontwikkelen, het meest
harmonisch van structuur zijn. Zoo zien wij, dat de Swing het specifieke kenmerk
èn de positieve waarde der Jazzmuziek in zich vereenigt. Vandaar, dat de Swing en
daarmede de zuiverheid der Jazzmuziek als zoodanig, een doorslaggevende
waardemeter dezer muziek is. De Swing is in Jazzmuziek een specifieke uiting van
haar muzikale waarde. In een taal, die men gebrekkig beheerscht, kan men geen
belangrijke litteratuur voortbrengen. Een muzikale prestatie, die de Jazzwegen
bewandelt, zich op de Jazzprincipes instelt, als Jazzmuziek bedoeld is, maar in Swing
tekort schiet is daarmede veroordeeld. P.

[Symphonie]
Symphonie, een werk voor orkest, meestal bestaande uit: een meer of minder snel
deel in sonate-vorm, soms voorafgegaan door een langzame inleiding; een langzaam
deel, Andante of Adagio, een Menuet of een Scherzo; een finale, soms een
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Rondo, ook wel in andere vormen. Hoewel stijl en sfeer van de moderne symphonie
wezenlijk verschillen van die der huidige operamuziek, is indertijd de kunstsoort,
die door Haydn, Mozart, Beethoven, Bruckner en Mahler met voorliefde beoefend
werd, ontstaan als bastaard van het theater. Men bracht de in het theater gegroeide
zgn. Italiaansche Ouverture* of Napolitaansche Sinfonia (het woord beteekent
oorspronkelijk slechts samenklank) als autonoom muziekstuk naar de concertzaal
over, zooals tegenwoordig nog Ouverturen van Weber, Mozart, e.a. op de programma's
van onze symphonie-orkesten voorkomen.
Daarna werden de tot dusver in elkaar vervloeiende onderdeelen, Allegro, Andante,
Allegro, onderling zelfstandig: de moderne symphonie was geboren. De eerste meester
in dit
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genre was de Italiaan Giovanni Battista Sammartini. Artistiek was deze
concertsymphonie echter nog gebonden aan den luchtigen Italiaanschen
opera-stijl.Eerstin Duitschland kreeg zij, door thans zelden gespeelde meesters als
Stamitz, C.Ph.E. Bach, Joh. Christian Bach en Georg Matthias Monn, een dieper
geestelijken inhoud, naar de mentaliteit van den Noordeling. Doch er was een genie
als Franz Joseph Haydn* voor noodig, om de symphonie stoffelijk en geestelijk tot
een classiek meesterwerk te maken. Door Beethoven is de symphonie eerst tot een
persoonlijke, algemeen menschelijke bekentenis geworden.

[Symphonisch gedicht]
Symphonisch gedicht, een programmatisch* orkestwerk. Liszt*, SaintSaëns* en
Strauss* zijn de belangrijkste componisten in dit genre.

[Syncope]
Syncope, accent-verschuiving.

T.
[Tamboerijn]
Tamboerijn, bellentrom met zeer lagen rand en slechts één vel. In den rand zijn
metalen plaatjes los aangebracht, die rinkelen wanneer het instrument geschud wordt
of men met de knokkels op het vel slaat.

[Tamtam]
Tamtam, in de Europeesche muziek een groote, vrijhangende gong van onbepaalde
toonhoogte. De lang nadreunende klank is zeer dramatisch. Wie haar bronzen timbre
hoorde in Berlioz' Damnation*, in Mahler's ‘Lied von der Erde’ (VI)* zal dat nooit
vergeten.

[Tango]
Tango, een Argentijnsche dans in langzame 2/4 maat met het karakteristieke
begeleidingsrhythme: een zestiende, een achtste, een zestiende, twee achtsten. Het
gebruikelijke Tango-orkest bestaat uit viool, gitaar, accordeon, piano en contrabas.
De Tango werd in 1911 als Societydans in Europa ingevoerd. Een zeer mooie Tango
is het duet ‘In einer Zeit, die jetzt vergangen ist’ uit de ‘Dreigroschenoper’ van Kurt
Weill.

[Tarantélla]
Tarantélla, een Napelsche dans van uiterst snel tempo in 3/8 of 6/8 maat.
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[Tásto sólo]
Tásto sólo, voorschrift in een continuo*-partij, dat alleen de genoteerde noten
gespeeld moeten worden, dus geen geïmproviseerde accoorden.

[Te Déum]
Te Déum, eerste woorden en daardoor naam van een Gregoriaanschen lofzang (z.o.).
Vroeger werd het in vrome traditie toegeschreven aan Sint Ambrosius (vandaar:
Ambrosiaansche lofzang). Het is zeker niet van Ambrosius, doch waarschijnlijk van
Nicetas, bisschop van Remesiana in Dacië (4e eeuw). Het Te Deum kan
Gregoriaansch*, a cappella (Pa-
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lestrina), of voor soli, koor en orkest (Purcell, Händel*, Berlioz, Verdi, Bruckner*,
Diepenbrock* e.a.) worden uitgevoerd. Men zingt het op feestdagen en bij
dankdiensten.
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur (U, God, loven wij, U, o Heer,
belijden wij). Te aeternum Patrem omnis terra veneratur (U, Eeuwigen Vader, brengt
het gansche aardrijk hulde), Tibi omnes Angeli, tibi caeli et universae potestates (U
loven al de Engelen, al de hemelen en alle machten): Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant. (U roepen de Cherubijnen en Seraphijnen
onophoudelijktoe): Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (Heilig, Heilig,
Heilig, de Heer, God der Heerscharen). Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae
tuae (Vol zijn hemelen en aarde van den luister uwer heerlijkheid). Te gloriosus
Apostolorum chorus (U prijst het roemrijk koor der Apostelen): Te Prophetarum
laudabilis numerus (U het lofwaardig getal der Propheten), Te Martyrum candidatus
laudat exercitus (U het schitterend leger der Martelaren). Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia (Over het gansche aardrijk belijdt U de heilige Kerk),
Patrem immensae majestatis(Vader van onmetelijkemajesteit), Venerandum tuum
verum, et unicum Filium (Uwen aanbiddelijken, waren en eenigen Zoon),Sanctum
quoque Paraclitum Spiritum (Alsook den H. Geest, den Trooster). Tu Rex gloriae,
Christe (Gij zijt de Koning der glorie, o Christus). Tu Patris sempiternus es Filius
(Gij zijt de eeuwige Zoon des Vaders), Tu ad liberandum suscepturus hominem, non
horruisti Virginis uterum (Gij, om ons te verlossen mensch geworden, Gij hebt den
schoot eener Maagd niet geschroomd). Tu devicto mortis aculeo,

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

720
aperuisti credentibus regna coelorum (Gij hebt, na den angel des doods overwonnen
te hebben, voor de geloovigen het hemelrijk geopend). Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris (Gij zit aan de rechterhand Gods, in de heerlijkheid des Vaders).
Judex crederis esse venturus (Wij gelooven dat Gij eens als Rechter zult komen). Te
ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti (Wij smeeken
U dan, kom uw dienaren te hulp, die Gij door uw kostbaar Bloed hebt vrijgekocht).
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria nume{problem}ari (Laat ons eens voor eeuwig
met uw Heiligen in de glorie opgenomen worden). Salvum fac populum tuum Domine,
et benedie haereditati tuae (Maak uw volk zalig, o Heer, en zegen uw erfdeel). Et
rege eos, et extolle illos usque in aeternum (En bestuur het, en verhef het tot in
eeuwigheid). Per singulos dies benedicimus te (Dag aan dag prijzen wij U), Et
laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi (En wij loven uwen Naam
altoos, en immer en in eeuwigheid). Dignare Domine die isto sine peccato nos
custodire (Gewaardig U, o Heer, ons dezen dag zonder zonden te bewaren). Miserere
nostri, Domine, miserere nostri (Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer). Fiat
misericordia tua Domine super nos, quemadmodum speravimus in te (Kome uw
erbarming, o Heer, over ons, gelijk wij onze hoop gesteld hebben op U). In te Domine
speravi: non confundar in aeternum (Op U, o Heer, betrouw ik: ik zal niet te schande
worden tot in eeuwigheid). Témpo, tijd (I.), de snelheid, waarmee een stuk gespeeld
wordt. In de 18e eeuwnam men als normaal tempo, Andante, den polsslag (80 per
minuut); Adagio en Vivace of Presto waren
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niet zulke uitersten, als zij sedert de 19e eeuw beteekenen. Door de uitvinding van
den metronoom* konden alle tempi nauwkeurig bepaald en aangegeven worden. Zie
ook rubato.

[Teneraménte]
Teneraménte, teeder.

[Tenor]
Tenor, hooge mannenstem. In de opera onderscheidt men verschillende typen. De
helden- of dramatische tenor (Fr.: fort ténor), een krachtige stem, die de hooge tonen
meestal alleen fortissimo zingt: Raoul in Meyerbeer's ‘Les Huguenots’, de groote
Wagnerpartijen. De lyrische tenor of ténor de demi-caractère, een warmer en soepeler
stem, b.v. Faust in Gounod's opera, Rodolfo uit Puccini's ‘Bohème’. De ténor léger,
voor beminnelijke speelrollen, b.v. Almaviva uit Rossini's ‘Barbier’. De ténor comique
of trial (zoo genoemd naar een beroemd zanger uit de 18e eeuw), vooral voor partijen
van de opéra comique; Ravel karakteriseert aldus Torquemada uit ‘L'heure espagnole’.
De haute-contre of ténorino, zeer hooge en lichte tenorstem, als in ‘L'Enfance du
Christ’, van Berlioz.

[Tenúto]
Tenúto, gehouden. Dit voorschrift wordt meestal als tegenstelling met staccato
gebruikt, gelijktijdig daarmee of vlak erna: de betreffende noten moeten in hun volle
waarde aangehouden. Zie bijv. het Largo uit de pianosonate opus 2 no. 2 van
Beethoven.

[Terzet]
Terzet, een werk voor drie solostemmen, in den regel met begeleiding.

[Tetrachord]
Tetrachord, vier op elkander volgende tonen.

[Thema]
Thema, een muzikale zin, die het uitgangspunt is voor een compositie (fuga, canon,
Passacaglia) of voor een onderdeel van sonate, symphonie, enz. Vaak bestaat een
thema uit een voor- en een nazin, elk van vier maten, doch hierop zijn tal van variaties
mogelijk. De grens tusschen een kort
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thema en een lang motief* is moeilijk aan te geven.

[Timbales]
Timbales, pauken* (Fr.).

[Timbre]
Timbre, klank (Fr.). De timbres der verschillende instrumenten*, veroorzaakt door
de uiteenloopende mengsels van boventonen*, zijn in de artikelen hierover beschreven.
Voor het genieten van orkestmuziek is het van groot belang, deze timbres goed te
kennen. Wij raden den leek aan zich te oefenen in het herkennen van de orkestkleuren
afzonderlijk en als geheel (coloriet*). Een goed hulpmiddel hierbij is de gramofoon
(H.M.V. C 1311/2, Col. 4921/2).

[Timpani]
Timpani, pauken (I.).

[Tirána]
Tirána, een Spaansche dans uit de 18e eeuw in 3/8 maat met het karakteristieke
rhythme: een achtste rust, een achtste met een punt, een zestiende, twee achtsten en
een achtste rust. In de Zeven Spaansche volksliederen van Manuel de Falla vindt
men een gezongen Tirana.

[Toccáta]
Toccáta, een virtuoos stuk voor toetsinstrumenten als klavier en orgel, met veel
passagewerk (snelle loopjes). In den bloeitijd van dit genre, Bach en zijn voorloopers,
werd de Toccata vaak gevolgd door een fuga. Schumann schreef een zelfstandige
Toccata (opus 7), Debussy besluit met zulk een stuk zijn ‘Pour le piano’.

[Toucher]
Toucher, de aanslag van een pianist.

[Tranquíllo]
Tranquíllo (kw), rustig.

[Transponeeren]
Transponeeren, een compositie in een anderen toonaard spelen.

[Transponeerende instrumenten]
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Transponeerende instrumenten, instrumenten, die meestal anders klinken, dan hun
partij aangeeft: piccolo, Engelsche hoorn, klarinet, trompet, hoorn, contrabas. Bij de
meeste blaasinstrumenten vergemakkelijkt dit, dat een musicus soms verschillende
leden van één familie vlak na elkaar moet bespelen: men noteert nl. de grepen op het
instrument en
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niet de werkelijke tonen. Zoo klinkt de Bes-klarinet een heele toon lager, de Engelsche
hoorn een kwint lager dan het notenbeeld aangeeft, enz. Bij piccolo* en contrabas*
vermijdt men hierdoor veel hulplijntjes.

[Travestie]
Travestie, o.a. in de opera een rol, waarbij een ‘verkleede’ vrouw als jongeman
speelt, b.v. Cherubin in Mozart's Figaro.

[Trémolo]
Trémolo, snel herhalen van een toon of van een accoord, vooral op klavier (de vingers
trommelen snel) en strijkinstrumenten (vlug heen en weer bewegen van den
rechterpols).

[Treurmarsch]
Treurmarsch, een marsch die gespeeld wordt bij begrafenissen of rouwplechtigheden.
Het vormschema is als van elken marsch*: A-B-A. De hoekdeelen staan in mineur,
het middendeel meestal in den parallel* of het majeur van den hoofdtoonaard. De
bekendste treurmarschen zijn die uit Beethoven's derde symphonie en uit Chopin's
piano-sonate opus 35.

[Trial]
Trial, een soort tenor*.

[Triangel]
Triangel, een tot een gelijkzijdigen driehoek gebogen stalen staafje, dat vrij hangt
en met een ijzeren staafje aangeslagen wordt; de toonhoogte is onbestemd. Zeer
spaarzaam gebruikt kan hij blijdschap suggereeren, of het effect hebben dat de zon
plotseling doorbreekt: de zevende maat voor het slot van het tweede bedrijf van
Wagner's Siegfried, in de finale van Mahler's vierde symphonie bij de woorden ‘wir
tanzen und springen’ en in het Adagio daarvan (pag. 96 studie-part.). Genoegelijker
is zijn klank in de finale van Beethoven's negende*. Misbruikt, doet de triangel
triviaal aan.

[Trio]
Trio, oorspronkelijk een alternatief*, geïnstrumenteerd voor drie instrumenten, b.v.
twee hobo's en een fagot (zie o.a. het Menuet van Bach's eerste Brandenburgsche
concert), ter-
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wijl de hoekdeelen door het geheele orkest worden gespeeld. In Menuet Scherzo en
marsch, is sinds lang Trio de officieele naam voor het middendeel, onafhankelijk
van de instrumentatie.

[Tripelconcert]
Tripelconcert, een concert* voor drie solo instrumenten. Beethoven's opus 56 is
voor piano, viool en cello.

[Tripelfuga]
Tripelfuga, een fuga* met drie thema's.

[Trómba]
Trómba, trompet (I.).

[Trombóne]
Trombóne, bazuin* (I.).

[Trom, trommel]
Trom, trommel, familienaam van een groep slaginstrumenten. De kleine trom bestaat
uit een korte metalen cylinder, aan beide uiteinden overtrokken met een vel. Het vel
dat bespeeld wordt is strakkergespannen, dan het andere, waarlangs een dikke snaar
loopt, die meetrilt en het karakteristieke geruisch veroorzaakt. De kleine trom wordt
geslagen met twee houten stokken, waarvan de einden knopvormig zijn. De roertrom
of roffeltrom, met een houten cylinder, grooter dan de kleine trom en zonder snaar,
daardoor doffer van klank. De Jazztrom heeft een zeer kleinen cylinder en één vel.
De groote trom is belangrijk grooter dan de genoemde kleine trommen, haar klank
zwaarder, lager en doffer; de cylinder kan van hout of van metaal zijn. In het
symphonie-orkest plaatst men haar meestal op een schraag, soms legt men haar plat,
wat het timbre beïnvloedt. De groote trom wordt bespeeld met een stok, waarvan de
leeren knop met paardenhaar is gevuld. De toon is onbestemd, in tegenstelling met
die van de pauken*. Tot voor kort was het gebruik van deze trommels nogal
eenvoudig: dramatisch roffelt de kleine trom bij de woorden ‘Verschwunden ist der
Kranz’ in Egmond's slot-monoloog (Beethoven's tooneelmuziek); dit mar-
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OPERA VI

‘Don Giovanni’ van Mozart, Kerkhofscène (II 3); tooneelbeeld van Alfred Roller voor de opvoeringen
van de Weensche Hofopera onder Mahler.

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

*50
OPERA VII

‘Tristan und Isolde’ van Wagner (I 2); staande Jacques Urlus als Tristan.
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tiale effect heeft Strawinski aan het begin van de ‘Danse de la Ballerine’ uit
Petroesjka* komisch gebruikt. Beethoven combineerde militairement de groote trom
met bekkens en piccolo* in de finale van de Negende*. Wagner verkreeg door de
roertrom het wilde geruisch van de Walkürenritt. In de moderne muziek is een ware
cultus van de verschillende trommen ontstaan. Zoo geeft Strawinski (zie plaat) in de
partituur van ‘L'histoire du soldat’* uitvoerige aanwijzingen over de verschillende
trommen en tromstokken (vilten, kapok-vulling, houten knoppen); men bestudeere
vooral de Marche triomphale uit dit werk en Milhaud's ‘La Création du monde’, in
het bijzonder de fuga daarvan.

[Trompet]
Trompet, een koperen blaasinstrument waarvan de buis zoo gewonden is, dat de
verschillende stukken evenwijdig aan elkaar loopen. De buis van de trompet is kleiner
dan die van den hoorn, de toon daardoor hooger. De oude natuurtrompet kon alleen
de boventonen* van den grondtoon geven; eerst door de uitvinding van het ventiel*
werd het mogelijk, alle chromatische tonen te produceeren. Het timbre van de trompet
is eenzijdiger dan dat van den hoorn. Het oorspronkelijke signaal-karakter heeft
Beethoven in zijn Fidelio* (II l) en in zijn Leonore-Ouverturen* gebruikt. De
visionnaire macht van het pianissimo hoort men o.a. in het Allegretto van Beethoven's
zevende (Eulenburg pag. 95 e.v.). Het lage registerleent zich uitstekend voor het
oproepen van een daemonische sfeer: het noodlot-motief uit Bizet's Carmen. Hoe
lyrisch de trompet kan zijn, heeft reeds Wagner geweten blijkens de solo
(Avondmaalsthema bij ‘Sehr zart’) in het voorspel van Parsifal ♪. Deze lyriek is door
het
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hedendaagsche gebruik van de verschillende dempers nog expressiever geworden:
‘Liebeslied’ uit de Dreigroschenoper van Kurt Weill. Verfijnd feestelijk zijn de
fanfaren voor gedempte trompetten in Debussy's ‘Fêtes’ (pag. 42 kl. part.).
De trompetten komen in verschillende grootten (stemmingen) voor; tegenwoordig
gebruikt men meestal die in Bes en F. Voor werken van Bach en Händel heeft men
thans hooge zgn. Bachtrompetten in D of F (sopranino). De Thebaansche trompet
liet Verdi voor zijn opera Aida bouwen; zij staat in Bes en in As en heeft slechts één
ventiel. De bastrompet heeft de lengte van de buis van een hoorn, doch een nauwer
klankbeker; Wagner schreef haar voor in zijn Nibelungen, Strawinski in de Sacre,
Strauss in Elektra.

[Tróppo]
Tróppo, teveel; non troppo niet teveel.

[Tsjaikofski, Peter Iljitsj]
Tsjaikofski, Peter Iljitsj (7 Mei 1840-6 Nov. 1893). Zijn vader was bij zijn geboorte
directeur van een metaalgieterij te Wotkinsk en werd in 1858 leider van het
technologisch instituut te Petersburg. Ofschoon Tsjaikofski reeds jong zeer muzikaal
bleek, kreeg hij toen geen geregeld muziekonderwijs. In 1850 kwam hij op de
Rechtsschool te Petersburg, een instituut voor het opleiden van ambtenaren. Hoewel
hij toen pianoles had en in een kerkkoor meezong vonden zijn leeraren zijn aanleg
niet bijzonder. Hij moet zich echter in dien tijd hebben laten ontvallen: ‘over tien
jaar ben ik een groot componist’. In 1863 nam Tsjaikofski, die sedert 1859 als beambte
op het ministerie van financiën had gewerkt, ontslag uit den staatsdienst en werd hij
leerling van het juist opgerichte Petersburgsche

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

727
conservatorium; hij had toen o.a. les in compositie van Anton Rubinstein. Bij het
verlaten van dit instituut, met een prijs voor compositie die hij verwierf door een
cantate op Schiller's ‘An die Freude’, was zijn vriend en medeleerling Hermann
Laroche de eenige, die in hem ‘het grootste muzikale talent van het huidige Rusland’
besefte (1865). Een jaar later benoemde het conservatorium te Moskou hem tot
theorieleeraar, welk ambt hij elf jaar vervulde. Meer en meer wijdde hij zich aan het
componeeren; zijn beste werk uit dezen tijd was de ouverture ‘Romeo en Julia’
(1869). In 1877 trouwde hij; het huwelijk was zoo ongelukkig (‘Nog enkele dagen
langer en ik was gek geworden’), dat het reeds na enkele weken ontbonden werd.
Tsjaikofski gaf zijn betrekking aan het conservatorium op en vertrok naar het
buitenland (Zwitserland, Italië), financieel hiertoe in staat gesteld door een rijke
bewonderaarster, Mevrouw von Meck, volgens de opdracht van de vierde symphonie
‘mon meilleur ami’; zij betaalde zijn schulden en gaf hem een jaargeld van 6000
roebel. Tsjaikofski heeft haar nooit gésproken, slechts enkele keeren uit de verte
gezien, doch dertien jaar lang zeer vertrouwelijk met haar gecorrespondeerd (zie
vierde symphonie en Debussy, leven). Wel staakte Mevrouw von Meck in 1890 deze
uitkeering, doch reeds sedert 1888 ontving Tsjaikofski een jaarlijksche toelage (3000
roebel) van den Tsaar, zoodat hij tot zijn dood ruime inkomsten had; helaas kon hij
niet met geld omgaan. Afwisselend woonde Tsjaikofski bij zijn zuster, op de
verschillende landgoederen van mevrouw von Meck tijdens haar afwezigheid, in
Zwitserland en Italië. Teekenend voor zijn
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schuwheid is zijn uitspraak: ‘Het samenzijn met menschen is slechts dan aangenaam,
wanneer het tot geen gesprek verplicht.’ Pas in 1887 kon hij zoover zijn verlegenheid
overwinnen, dat hij als dirigent van eigen werk optrad, eerst in Moskou, daarna in
bijna alle groote steden van Europa. Negen dagen voor zijn dood voltooide hij zijn
zesde symphonie. Hij stierf aan de cholera, die hij zich door onbegrijpelijke
lichtzinnigheid óf uit levensmoeheid op den hals haalde door het drinken van besmet
water.
Klavierconcerten. Men speelt alleen het eerste in bes klein opus 23, dat eigenlijk
in Des groot staat. Het zeer virtuoze stuk vermengt de prachtigste melodieën met de
grootste banaliteiten (H.M.V. DB 1731/34). Veel hooger staat het zelden uitgevoerde
tweede concert in G groot opus 44. Tsjaikofski's biograaf Richard Stein vermoedt,
dat de nagelaten opera 75 en 79 samen één concert vormen, het derde in Es groot.
Vioolconcert in D groot opus 35 (1878). Dit prachtige werk is gecomponeerd in
twee weken. Het werd door de leidende violisten van dien tijd onspeelbaar geacht.
De Weensche recensent Hanslick oordeelde o.a.: ‘Tsjaikofski's vioolconcert brengt
ons voor de eerste maal op de gedachte, of er niet muziekstukken zijn, die kunnen
stinken’. I De orkestviolen zetten alleen in met een kopmotief en maken dan
toespelingen op het eerste thema, in afwisseling met de hobo's, die het kopmotief
vervormen. Na een korte cadens van den solist brengt deze het eerste thema zelf
(moderato assai). Weer een cadensje en nu het eerste thema in accoordspel van den
solist, met kleine varianten. Een neventhema, rijk aan triolen, dan snelle loopjes
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op het solo instrument telkens afgewisseld door een fanfare-achtig nevenmotief van
het orkest, een korte cadens en nu het meditatieve tweede thema (con molto espr.).
Na een vurigen dialoog tusschen solist en orkest de beruchte moeilijke passages met
dubbelgrepen. Pompeus zet de doorwerking in met het eerste thema voor tutti;
verderop weer gevaarlijke dubbelgrepen, waar de solist het eerste thema omspeelt.
De cadens staat, ongewoon, vóór de reprise, die met een levendige coda besloten
wordt. II Canzonetta. Na een korte, weemoedig plechtige inleiding der houtblazers
laat de solist con sordino de hoofdgedachte hooren, een volksliedachtige melodie,
ondanks de motieven en omspelingen als van vogels. Het beknopt middendeel is iets
pathetischer van sfeer. Bij de terugkeer der hoofdmelodie arabesken in de houtblazers.
III Wat een overmoed van het orkest! Als een zigeuner improviseert daarna de solist,
en nu volgt een vormschema A-B-A-B-A. A (tempo 1) is afgeleid van de overmoedige
inleiding, B (poco meno mosso) speelt solistisch ten dans boven doedelzakkwinten
der celli; in de herhalingen wordt A thematisch verwerkt (Odeon 8737/40)
Casse-Noisette. Het ballet ‘De Notenkraker’ ontleende zijn inhoud aan het sprookje
‘Nuszknacker und Mausekönig’ uit ‘Die Serapionsbrüder’ van E.T.A. Hoffmann.
De kleine Marie krijgt van haar oom met Kerstmis een houten notenkraker, een
potsierlijk manneke. Marie's broertje heeft hem in een ommezien stuk gemaakt,
zoodat het komische kereltje met een verband om in het poppebed wordt gelegd. Als
iedereen reeds slaapt, komt Marie nog even naar den zieke kijken. Zij maakt dan een
nachtelijken veldslag der muizen
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mee. Daarbij verandert de notenkraker in een jongen mooien prins, die Marie naar
zijn tooverslot ontvoert, waar de fee Dragée (oftewel Suikerboon!) hoofd der
huishouding is. Zij laat de elfen allerlei dansen doen. Wanneer de wekker afgaat,
merkt Marietje, dat zij alles gedroomd heeft. De concert-suite uit deze balletmuziek
bestaat uit: Ouverture miniature, Marche, Danse de la fée Dragée, Danse Russe
(Trepak), Danse Arabe, Danse Chinois, Danse des Mirlitons, Valse des Fleurs.
Tsjaikofski is in dit werk niet alleen een kostelijk melodievinder en instrumentator,
maar tevens een directe wegbereider tot de Strawinski van Petroesjka (H.M.V. DB
2540/2).
Ouverture 1812. Zij is een gelegenheidswerk, geschreven voor de inwijding van
de Verlosserskerk te Moskou, die in 1881 gebouwd werd ter herinnering aan
Napoleon's Russischen veldtocht. Men wilde de Ouverture uitvoeren op het plein
voor de kerk, vandaar de groote orkestbezetting, die aan het slot nog een afzonderlijk
ensemble van blazers (Banda) vraagt, plus kerkklokken en kanonschoten; het gebeier
wordt in de concertzaal toevertrouwd aan buisklokken, het geschiet laat men weg.
Het stuk heeft sonate-vorm, met een lange inleiding en een lange coda. De introductie
schijnt voor te stellen het psalmodieerend bidden der geloovigen om redding van
den invallenden vijand. Heviger wordt de benauwenis, verbeeld door een angstige
melodie der hobo en wilde passages der celli. Het krijgsrumoer nadert: gedempte
fanfaren der houtblazers, gedreun van den militairen trommel. Even lijkt het weg te
trekken, dan brandt de strijd los. Het symbool der Franschen is natuurlijk de
Marseillaise. Hier klinkt de Tsjaikofski,
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wiens muziek zoo geschikt bleek voor het illustreeren van opstandige Russische
films. Het zal wel om den gangbaren bouw zijn, dat de componist een rustig, helaas
ook banaal, tweede thema laat optreden, en tevens de expositie herhaalt.
Programmatisch genomen weet de ontleder evenmin raad met de Slavische melodie
kort voor het beslissend gevecht. Duidelijker is de bedoeling van de coda op het luid
voorgedragen motief van de inleiding, nu dankgebed der overwinnaars, temeer daar
de Russische nationale hymne zich in de militaire fanfaren mengt, die het pompeuze
stuk afsluiten. (H.M.V. DB 1663/4).
Romeo en Julia. Deze Ouverture-Fantasie staat nog vrijer tegenover het werk van
Shakespeare, dan de symphonie van Berlioz*: zij volgt niet nauwkeurig het verloop
van het drama, doch geeft slechts enkele episoden ervan weer. De sombere klank
van lage klarinetten en van fagotten, waarmee het stuk begint, vertegenwoordigt het
noodlot, dat over deze gelieven hangt. Na een korten overgang door de strijkers geven
de fluiten, omrankt door harp-accoorden, de weemoedige melodie van Romeo's
liefde, die nog tweemaal, telkens zachter, herhaald wordt; dan laat het noodlots-motief
zich weer hooren, thans drukker omspeeld door de strijkers. Het Allegro giusto
beteekent de familieveete tusschen de Montagues en de Capulets, waaraan Romeo
en Julia ten gronde gaan. Eerst dan schildert de muziek de lieflijke Julia met een
innige, lange melodie voor Engelsche hoorn en gedempte altviolen, in haar geheel
herhaald door fluiten en hobo's. Andermaal treedt het gekrakeel der twistenden op,
in wanverhouding met de hoofdgedachte van
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het drama. Jammer is ook, dat Julia's prachtige melodie nu tot een lawine van klank
aanzwelt, waarbij koper, pauken en groote trom niet gespaard worden. Dan volgt het
zwijgen van Romeo's dood. Als gezant van het noodlot klopt de pauk, triest herinnert
de fagot aan Julia's lieflijkheid, de houtblazers geven een korten treurmarsch en het
lijkt alsof het tafereel versterft in den minnezang der violen boven plechtige accoorden
der harp. Maar het ietwat theatrale slotwoord is een rhythmisch tutti (Col. LX 55/6).
Vierde symphonie (1877). In een brief aan Mevrouw von Meck gaf Tsjaikofski
dit programma. ‘I De inleiding is tevens de kern van de geheele symphonie; zij bevat
de hoofdgedachte (hoorns en fagotten). Deze stelt het noodlot voor, de fatale macht
die den drang naar het geluk steeds weer verhindert zijn doel te bereiken, die er
jaloersch voor zorgt, dat welbehagen en rust niet de overhand hebben, dat de hemel
niet vrij wordt van wolken; een macht, die als het zwaard van Damokles voortdurend
boven ons hoofd zweeft en onophoudelijk de ziel vergiftigt; deze macht is
overweldigend en onoverwinnelijk. Er blijft daarom niets anders over, dan zich aan
haar te onderwerpen en moedeloos te klagen (Moderato con anima, unisono van
violen en celli). Het gevoel van neerslachtigheid en hopeloosheid wordt steeds sterker
en schroeiender. Is het niet beter, zich van de werkelijkheid af te wenden en zich aan
droomen over te geven (Moderato assai, klarinet solo)? Welk een vreugde geeft de
teedere droom! Een stralend, geluk belovend wezen zweeft voor mij en wenkt mij
toe (Ben sostenuto der violen). Het opdringerige eerste motief klinkt nog slechts in
de
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verte. Meer en meer wordt de ziel omsponnen door droomen. Al het duistere en
vreugdelooze is vergeten. Geluk! Geluk! Geluk! Doch neen, het zijn slechts droomen,
die door het noodlot weer worden verstoord. Zoo is ook het geheele leven een
voortdurende wisseling van sombere werkelijkheid en ijle geluksdroomen. Een haven
is er niet: je wordt door de golven heen en weer geslingerd tot de zee je verslindt. II
Andantino in modo di canzona. Het tweede deel toont het leed in een ander stadium.
Het is het droefgeestige gevoel dat iemand bekruipt, wanneer hij 's avonds alleen
thuis zit, moe van zijn werk. Het boek, dat men begon te lezen, is uit de handen
gegleden; een zwerm herinneringen duikt op. Hoe treurig, dat zooveel reeds voorbij
is. En toch is het heerlijk, terug te denken aan voorbije jaren. Men betreurt het verleden
en heeft niet den moed, den lust een nieuw leven te beginnen. Men is levensmoe.
Men zou terug willen blikken, menige herinnering willen opfrisschen. Men denkt
aan de vroolijke uren, toen het jonge bloed nog bruiste en voldoening vond in het
leven. Men denkt ook aan treurige oogenblikken, aan onherstelbare verliezen. Dat
alles ligt al ver, ver weg. Treurig is het en toch zoet, over het verleden spijtig te
mijmeren. III Scherzo:pizzicato ostinato. In het derde deel komt geen bepaald gevoel
tot uiting. Het geeft grillige arabesken, ongrijpbare figuren, die in de verbeelding
opdoemen, wanneer men wijn heeft gedronken en wat beneveld is. De stemming
lijkt vroolijk noch treurig. Men denkt aan niets; men laat zijn fantasie gaan, die zich
vermeit in de wonderlijkste sprongen. Plotseling komt in de herinnering het beeld
van een dronken boertje, een oud straat-
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liedje. In de verte hoort men militaire muziek voorbij trekken. Het zijn de
onsamenhangende beelden, die bij het inslapen in ons brein ontstaan en verdwijnen.
Met de werkelijkheid hebben zij niets te doen: zij zijn onbegrijpelijk, bizar,
verbrokkeld. IV Allegro con fuoco. Wanneer je in jezelf geen vreugde vindt, kijk
dan om je heen. Ga naar het volk. Zie hoe het de kunst verstaat vroolijk te zijn, hoe
het zich geheel aan zijn opgewekte gevoelens kan overgeven. Nauwelijks heb je
jezelf vergeten, nauwelijks had je tijd om op te gaan in de vreugde van anderen, of
het onvermoeibare noodlot kondigt zich reeds aan. Je medemenschen storen zich
weinig aan je. Zij kijken je in het geheel niet aan, zij merken niet in het minst, dat je
eenzaam bent. O, wat hebben zij een pret, wat zijn zij gelukkig! En je wilt nog
beweren, dat alles in de wereld duister en somber is? Er is dus nog geluk, eenvoudig,
natuurlijk geluk. Verheug je over het geluk van anderen en.... je kunt nog leven.’
(H.M.V. DB 1793/7).
Vijfde symphonie (1888). Ook deze symphonie is een zelfportret; de poging een
‘Per aspera ad astra’ te geven mislukte door de grootendeels zwakke finale. I De
langzame inleiding, met den aangrijpenden klank van het laagste register der
klarinetten, mediteert somber over het noodlot. Allegro con anima zingen klarinet
en fagot een lied van voorbij geluk, dat naar den aard der Slaven steeds wilder wordt.
Ook een breed lyrisch neventhema in de violen slingert heftig tusschen lust en onlust.
Molto più tranquillo geven de violen een visioen van geluk, zooals alleen door veel
leed gewonnen kan worden (tweede thema). In de doorwerking kruisen deze sferen
elkander, waar-
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aan het eerste thema nieuwe stemmingen toevoegt: het lied van voorbij geluk wordt
nu eens grotesk door de fagot, krijgt dan weer een strijdbaar karakter, als tegen het
slot van het eerste deel, waar het echter in korten tijd moedeloos vervloeit. II Andante
cantabile. Ook hier hoort men de tegenstelling van een betreurd geluk en het
onverbiddelijke noodlot. Zeldzaam zangerig klagen beurtelings hoorn, hobo en
klarinet: ‘Het leven had zoo heerlijk kunnen zijn’, waarbij een dramatisch citaat van
het noodlots-motief uit de langzame inleiding van het eerste deel de verklaring geeft,
waarom het geluk voorbij ging. III Valse. Het melodieuze stuk, dat in het Trio de
allure van een Scherzo heeft, is wel heel bekoorlijk, doch vertegenwoordigt de
positieve zijde van het leven te oppervlakkig. IV Dit bezwaar geldt nog meer voor
de finale, die alleen imponeert, waar het noodlots-motief uit de inleiding van I een
plechtig of overwinnend karakter aanneemt, als bij het begin en tegen het einde.
Grootendeels is deze poging tot aanvaarding van het leven leeg en uiterlijk (H.M.V.
D 1511/16).
Zesde symphonie (1893). Zij is algemeen bekend als de ‘Pathétique’, gelijk Tsjaikof
ski's broer Modest haar doopte. Tsjaikofski zelf schreef er over, dat hij dezen
‘sluitsteen van mijn oeuvre’ beschouwde als ‘het beste, want het oprechtste van al
mijn werken’. I Het kreunend motief der fagotten van de langzame inleiding komt
letterlijk overeen met enkele maten uit Beethoven's pianosonate opus 106. De
hoofdgedachte van het Allegro non troppo, voorgedragen door de altviolen, neemt
dit motief over en gaat er nerveus op door. De melancholieke stemming wordt
daardoor opgewonden, tot de
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violen con sordini het tweede thema brengen, dat de incarnatie lijkt van resigneerenden
weemoed; in enkele maten wijzigt deze meesleepende melodie zich van intimiteit
tot hymnische verhevenheid. In doorwerking en reprise wisselen wanhoop en
weemoed elkander pathetisch af. De korte coda, op een ostinaat basmotief, geeft een
vredig, vaag religieus slot. II Allegro con grazia. Dit liefelijk intermezzo dankt zijn
eigenaardig zwevend karakter aan de consequent volgehouden 5/8 maat, voor de
kunstmuziek een novum, in de Russische volksmuziek echter eeuwen oud. III Het
Scherzo combineert gelijktijdig een Tarantella* (12/8) met een opgewekten marsch
(4/4). Het geheel heeft elfen-sfeer, gekruid door koddige koboldkreten. Aan het slot
neemt de snelle, pittige marsch de overhand. IV Tsjaikofski noemde definale een
Requiem. Adagio lamentoso klagen de violen over een onontkoombare smart. Hoewel
deze vertwijfelde uitbarsting nog terug keert, domineert in dit ontroerende afscheid
van het leven de ‘lenigend vrome’ melodie der violen, die aan het einde door den
canonischen samenzang tot een berustend Amen wordt (H.M.V. D 1923/7).

[Túba]
Túba, een laag koperen blaasinstrument, stammend van de oude signaalhoorns der
Romeinen, tegenwoordig met drie, vier of vijf ventielen*. Van deze familie worden
in het symphonie- en opera-orkest de bastuba en contrabastuba gebruikt, die de
meeste componisten niet nader aanduiden; in Wagner's Ring is uitdrukkelijk de
contrabastuba voorgeschreven. De tenortuba wordt in de kunstmuziek zelden gebruikt;
men vindt haar in enkele werken van Richard Strauss, o.a. ‘Ein
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Heldenleben’, ‘Don Quixote’ en in Strawinski's ‘Sacre’ (‘Cortège du Sage’!). De
tuba dient meestal als fundament of voor versterking daarvan: begin voorspel
Meistersinger, slot zesde symphonie van Mahler. Een der weinige karakteristieke
soli geeft de scène van den berenleider in het laatste deel van Strawinski's Petroesjka*.
Wagner liet voor zijn Nibelungen de zgn. Wagner-tuba's bouwen, tenor en bas, om
de gigantische schildering van de Godenwereld; zij hebben een eenigszins andere
mensuur* dan de gewone tuba's. Bruckner gaf door deze Wagnertuba's aan het Adagio
van zijn zevende symphonie een veredelden orgelklank.
Tot de familie van de tuba's behoort
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ook de Sousaphoon, een contrabastuba van afwijkend model: rondgewonden als de
Helikon van het militaire orkest, doch grooter en met een reusachtigen klankbeker;
het instrument werd gebouwd voor de kapel van Sousa, den bekenden componist
van militaire marschen.

[Tubular bells]
Tubular bells, buisklokken* (E.); zie ook klokken.

[Tútti]
Tútti, allen; zie concerto grosso.

[Tyrolienne]
Tyrolienne, een aan de Ländler* verwante rondedans en wel een Fransche nabootsing
daarvan; zij heeft als karakteristiek rhythme: twee kwarten, een achtste met een punt
en een zestiende. Rossini schiep door het ‘Choeur Tyrolien’ in het derde bedrijf van
zijn ‘Guillaume Tell’ een locaal coloriet.

U.
[Úna córda]
Úna córda, aanwijzing voor het gebruik van het linker pedaal* van het klavier.

[Unisóno]
Unisóno, letterlijk: één van klank: alle stemmen spelen of zingen hetzelfde; bij een
unisono in een koorwerk kan de begeleiding anders zijn. Een der machtigste
unisono-effecten is het slot van koor Nr. 67 (‘ich bin Gottes Sohn’) uit Bach's
Matthäuspassion. Vergelijk ook het begin van het voorlaatste Prestissimo in de finale
van Beethoven's negende.

V.
[Variatie]
Variatie, verandering. De variatie is een muzikale vorm, waarbij een thema telkens
veranderd wordt, doch steeds zoo, dat men het kan herkennen. Deze veranderingen
ontstaan door wijzigingen van de harmonieën of van de melodie. Melodische variaties
kan men bereiken door rhythmische veranderingen, door enkele noten door andere
te vervangen of door het tusschenvoegen van nieuwe noten.

[Velóce]
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Velóce (tsj), snel, meestal bedoeld als zeer snel.

[Ventiel]
Ventiel, onderdeel van moderne koperen blaasinstrumenten. Het ventiel werd in
1813 uitgevonden en vijf jaar later gepatenteerd. Het dient om den grondtoon van
een blaasinstrument te verlagen; door drie ventielen kan men bij trompet en hoorn
de lacunes tusschen de boventonen* opvullen, zoodat op deze instrumenten alle
chromatische* to-
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nen beschikbaar zijn. Drukt men een ventielknop neer, dan wordt een zijbuisje
ingeschakeld, daardoor de lengte van de buis vergroot en de grondtoon verlaagd,resp.
met een halven, een heelen en anderhalven toon.

[Verdi, Giuseppe]
Verdi, Giuseppe (10 Oct. 1813-27 Jan. 1901). Zijn vader had een herberg te Roncole,
een dorp bij Busseto (Parma). Reeds op zijn elfde jaar werd de jonge Verdi organist
van de dorpskerk. De eerste die zijn aanleg besefte was de koopman en
muziekliefhebber Antonio Barezzi te Busseto; deze nam hem in zijn zaak en hielp
hem in alle opzichten. Op kosten van de stad Busseto en van Barezzi werd Verdi in
staat gesteld te Milaan muziek te studeeren (1832). De leider van het conservatorium
wilde hem niet als leerling aannemen, officieel omdat hij ouder was dan de statuten
eischten, waarschijnlijk ook wijl hij geen vertrouwen in Verdi's talent had. Verdi
nam toen drie jaar les bij den opera-dirigent Lavigna, een man uit de practijk, wiens
catechismus Mozart's ‘Don Giovanni’ was. In 1833 stierf Provesi, organist van de
kathedraal te Busseto; Verdi volgde hem, zijn eersten leermeester, op. Twee jaar
later trouwde hij met Margherita Barezzi, de oudste dochvan zijn beschermer. Reeds
in 1840 nam de dood haar en hun beide kinderen weg. Een jaar daarvoor had Verdi
als opera-componist gedebuteerd; in verband hiermee ging hij in Milaan wonen. Het
vriendelijk succes van dezeneersteling, ‘Oberto’, was oorzaak, dat hij met den
machtigen impresario Merelli een gunstig contract sloot voor een reeks te schrijven
opera's. Nadat Verdi zestien opera's had geschreven, waardoor hij zich in Italië een
goeden naam ver-
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wierf, componeerde hij de drie werken, waaraan hij zijn eersten wereldroem dankte:
‘Rigoletto’ (1851), ‘Il Trovatore’ en ‘La Traviata’ (1853). In 1849 berichtte Verdi,
die op het door hem zelf aangelegde landgoed Sant' Agata bij Busseto was gaan
wonen, aan Barezzi: ‘In mijn huis leeft een vrije, onafhankelijke vrouw, die evenals
ik van een eenzaam leven houdt; zij heeft een vermogen, dat haar beschut tegen nood.
Welke rechten ik op haar, zij op mij heeft? Wie weet, of zij mijn vrouw is of niet?
Zoo ja, wie weet, wat de bijzonderen redenen zijn en de gedachten, die een officieele
bekendmaking verhinderen? Wie weet, of dit goed is of slecht? Waarom zou het niet
goed kunnen zijn? En indien het slecht was, wie heeft het recht ons te veroordeelen?’
Deze vrouw was de zangeres Giuseppina Strepponi, waarmee Verdi in 1859 wettelijk
trouwde; hij overleefde haar vier jaar. Na ‘Traviata’ volgde een inzinking; van de
zeven opera's uit de periode 1855-'70 hebben alleen ‘Un ballo in maschera’ (1859)
en ‘La forza del destino’ (1862) zich kunnen handhaven. In 1870 kreeg Verdi van
den vicekoning van Egypte opdracht ‘Aida’ te schrijven als feeststuk voor de opening
van het Suez-kanaal tegen een honorarium van 100 000 francs; zij is van de ernstige
opera's zijn meesterwerk, al merkt men den invloed van Wagner's ‘Lohengrin’. Twee
jaar later ontstond het ‘Requiem’ ter herinnering aan den dichter Alessandro Manzoni,
waarna nog slechts twee opera's volgden: ‘Otello’ (1887) en de lyrische comedie
‘Falstaff’, de lachende philosophie van den tachtigjarige; de libretti voor deze opera's
schreef de componist Boito. Men noemt ‘Falstaff’ soms Verdi's
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muzikaal testament; deze beteekenis echter hebben de ‘Quattro pezzi sacri’ (1898),
waarvan het ‘Stabat Mater’ en het ‘Te Deum’ de belangrijkste zijn.
Aida (1870). De handeling speelt ‘ten tijde der Farao's’. I 1 In het paleis te Memphis
ontmoet de veldheer Radamès den opperpriester Ramfis; deze heeft zoo juist Isis,
de schutsgodin van het land, geraadpleegd, wie het Egyptische leger aan zal voeren
tegen de invallende Ethiopieërs en maakt een toespeling, dat Radamès de uitverkorene
is. Ramfis gaat den uitslag mededeelen aan den koning, Ramadès denkt zich de
overwinning in, waartoe zijn liefde voor Aida hem zal bezielen: ‘Celeste Aida’; in
deze romance huldigt hij de schoonheid van deze slavin van prinses Amneris.
Niemand weet, dat Aida, tijdens den laatsten oorlog gevangen genomen, de dochter
is van den Ethiopischen koning Amonasro. Met den scherpen blik der liefde bemerkt
Amneris de opgewondenheid van Radamès; ook vermoedt zij de heimelijke gevoelens
van den veldheer voor haar slavin. Amneris veinst medelijden met Aida en ontlokt
haar de bekentenis, dat zij zoowel om haar vaderland als om een wanhopige liefde
treurt. Omgeven door zijn hofhouding en de priesters nadert de koning; hij kondigt
aan, dat Radamès den veldtocht tegen Ethiopië zal leiden. Allen gaan naar den tempel
van Fthà, waar zij om de overwinning zullen bidden. Aida blijft alleen achter met
haar tegenstrijdige gevoelens: ‘Ritorna vincitor’ (Keer als overwinnaar terug), ook
zij wenscht het Radamès toe, doch dit beteekent de nederlaag van haar vader. Zij
smeekt de goden om medelijden: ‘Numi, pietà’ (merkwaardige ontleening aan Elsa's
‘Einsam in
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trüben Tagen’ uit ‘Lohengrin’). 12 In den tempel van Fthà vereeren de priesteressen
den god met zang en dans. Ramfis en Radamès bidden om de overwinning. II 1 In
een zaal van het paleis laat Amneris zich tooien voor het feest van Radamès'
overwinning; Moorsche knapen dansen om haar te verstrooien. De prinses tobt over
de betrekkingen tusschen den veldheer en Aida. Zij ontlokt haar slavin het geheim
van haar liefde met het valsche bericht, dat Radamès gedood werd, waardoor de
Ethiopische haar smart verraadt. Amneris openbaart trotsch haar gevoelens en beveelt,
dat Aida getuige moet zijn, hoe zij den terugkeerenden held zal huldigen. II 2 Bij
een der poorten van Thebe posteeren zich de koning, Amneris en hun gevolg,
waaronder Aida. De beroemde triomfmarsch met de Thebaansche trompetten begeleidt
den intocht van Radamès, die door het volk en de priesters toegezongen wordt. De
veldheer knielt voor Amneris en ontvangt van haar den zegekrans. Aida ziet onder
de gevangenen haar vader Amonasro; deze loochent echter, dat hij de koning van
Ethiopië is. Tegen den wil der priesters laat Radamès de gevangenen vrij. Alleen
Amonasro moet als gijzelaar in Egypte blijven. Radamès zal als belooning voor zijn
overwinning met Amneris trouwen en troonopvolger worden. III. Priesters en
priesteressen geleiden Amneris naar den tempel van Isis bij den Nijl, waar zij den
nacht voor haar huwelijk zal doorbrengen. Nadat de stoet naar binnen is gegaan komt
Aida om Radamès te ontmoeten voor een laatst vaarwel. Zij hoopt vergetelheid te
vinden in haar vaderland: ‘Oh patria mia’. Aida ontmoet echter eerst haar vader;
deze weet
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zijn dochter over te halen, Radamès een militair geheim te ontlokken, daar het
Ethiopische leger reeds op weg is naar Egypte. Dan komt Radamès; hij wil met Aida
vluchten en verraadt den eenigen veiligen weg. Nu weet Amonasro genoeg; hij maakt
zich bekend aan Radamès, doch voor het drietal kan vertrekken, treedt Amneris naar
voren en houdt hen tegen. Amonasro wil de Egyptische prinses dooden, Radamès
werpt zich tusschen hen en wordt gevangen genomen; Amonasro en Aida ontkomen.
IV I In een zaal boven den kerker van Radamès is Amneris in zelfstrijd. Zij houdt
nog steeds van Radamès (‘Io l'amo sempre’) en zij wil hem redden, wanneer hij haar
liefde beantwoordt. Radamès, die naar de rechtszaal wordt gevoerd, wijst dit af. De
priesters veroordeelen Radamès als verrader van zijn vaderland: hij zal in een gewelf
onder den tempel van Fthà ingemetseld worden. IV 2 Het tooneel is horizontaal in
tweeën verdeeld: beneden wacht Radamès den hongerdood, boven versperren priesters
den toegang. Aida echter is vóór hem heimelijk naar binnen geslopen: zij volgt hem
in den dood. Verdi gaf hun afscheid van het leven muzikaal zoo ontroerend weer,
dat Mahler er een der aangrijpendste melodieën voor zijn ‘Kindertotenlieder’ aan
ontleende (‘e qui lontana da ogni umano sguardo’). Priesters en priesteressen bezingen
de grootheid van Fthà, Amneris klaagt bij den ingang van het graf.
Rigoletto (1851). I 1. De vervloeking, waarmee de Ouverture begint
(correspondeerend met het duet tusschen Rigoletto en Sparafucile: I 2) gaat over in
de balmuziek van het eerste tooneel. De hertog van Mantua, een gewetenlooze
vrouwenjager, laat zich tijdens een feest in
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zijn slot inlichten door een hoveling over een mooi meisje, dat hij in de kerk zag.
Niemand wist wie zij was, maar speurders zijn er achter gekomen, waar zij woont
en dat zij elken nacht bezocht wordt door een man. De vlindernatuur van den hertog
blijkt uit diens aria ‘Questa o quella’: hij voelt zich als een zon, omgeven door veel
sterren. Terwijl de gasten een Menuet dansen, maakt de hertog het hof aan de gravin
Ceprano, wier man dit verstoord moet dulden. Rigoletto, de mismaakte hofnar, drijft
hiermede spot, tot een der hovelingen hem doet schrikken: men kwam er achter, dat
hij de man is, die het meisje uit de kerk bezoekt. Een verstooten hoveling, Monterone,
wiens dochter het slachtoffer werd van den vorst, wil den hertog hierover ter
verantwoording roepen; ook hij wordt door Rigoletto gehoond en het antwoord is
de vervloeking van een treurenden vader. I 2. Rigoletto is op het punt het huis binnen
te gaan, waar zijn dochter Gilda woont; hij mompelt ‘De oude man vervloekte mij’
(de begeleiding geeft dezelfde accoorden als het begin van de Ouverture). De
sluipmoordenaar Sparafucile biedt hem zijn diensten; het liefst doodt hij zijn
slachtoffers in zijn herberg, waar zijn zuster Maddalena, een gewezen danseres, als
lokvogel helpt. Rigoletto is echter niet van hem gediend. De vervloeking van
Monterone vervolgt den nar voortdurend. Hij gaat door een deur in den muur van
den tuin, waar zijn dochter hem tegemoet komt. Gilda vraagt hem om opheldering
over haar afkomst: zij heeft haar vader en haar moeder nooit gekend, doch Rigoletto
wenscht haar niet in te lichten. Hij waarschuwt haar, zich met niemand in te laten:
‘Deh non parlare al misero’ (Spreek nooit met
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een arme over het verloren geluk). Als Gilda medelijden toont met zijn leed, bekent
hij haar, dat zij zijn dochter is. Rigoletto smeekt het dienstmeisje van Gilda, Giovanna,
steeds zijn dochter te bewaken: ‘Ah! veglia, o donna’. Rigoletto hoort buiten stappen;
hij loopt het straatje in om te kijken wie er was, de hertog glipt binnen en verbergt
zich. Rigoletto neemt teeder afscheid en gaat heen. Gilda heeft wroeging, dat zij haar
vader haar eigen geheim niet vertelde: zij maakte kennis met een jongen man (zij
weet niet, dat het de hertog is), dien zij geregeld in de kerk zag. Zij vergeet echter
alles, wanneer de hertog haar zijn liefde betuigt: ‘E il sol dell' anima’ (De liefde is
de zon van de ziel) en ontroerd stemt Gilde met hem in. De hertog gaat het huis
binnen en Gilda uit haar geluk: ‘Caro nome che il mio cor’ (Geliefde naam in mijn
hart). Eenige hovelingen hebben het plan, het vermeende liefje van Rigoletto te
ontvoeren en stellen zich verdekt op bij den tuinmuur. Zij ontmoeten echter Rigoletto,
die door angstige voorgevoelens gedreven terug keerde, en maken hem wijs, dat zij
de gravin Ceprano, die aan den anderen kant van de straat woont, gaan schaken.
Opgelucht biedt Rigoletto zijn diensten aan; hij wordt gemaskerd en merkt door de
duisternis te laat, dat hij mee hielp aan de ontvoering van zijn dochter: de vervloeking
van Monterone ging in vervulling.
II. In een zaal van zijn paleis tobt de hertog over het verdwijnen van Gilda. Zijn
stemming slaat om, wanneer hij van zijn hovelingen hoort, dat zij haar voor de grap
schaakten en naar het paleis brachten. In zijn opwinding laat de hertog zijn zakdoek
vallen, wanneer hij zich naar Gilda spoedt; de hovelingen vragen
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zich af, waarom de stemming van den hertog zoo plotseling veranderde. Zij hoonen
Rigoletto, die schijnbaar vroolijk neuriënd (‘Larà, larà’) zijn dochter zoekt. De
hertogin laat door een page vragen, waar haar gemaal is en uit het spottend antwoord
van de hovelingen maakt Rigoletto de waarheid op. Hij wil Gilda redden, de
hovelingen houden hem tegen: vergeefs tracht hij hen eerst door dreigen, dan door
smeeken voor zich te winnen. Wanneer Gilda binnentreedt, hoopt Rigoletto eerst,
dat alles slechts een grap was, doch Gilda biecht hem haar liefde ‘Tutte le feste al
tempio’ (Wanneer ik op feestdagen in de kerk bad, zag ik een jongeman). Terwijl
de nar de wraak van den hemel aanroept, smeekt Gilda God om vergiffenis.
III. In zijn herberg buiten Mantua poetst Sparafucile zijn wapens. Rigoletto
neemtGilda mee naar dit duister oord, om haar de ontrouw van den hertog te bewijzen,
van wien zij nog steeds houdt. Zij hoort, dat de hertog wijn en een kamer bestelt en
hoe cynisch hij over de Vrouw denkt: ‘La donna è mobile’ (De vrouw is ongedurig
als een veer in den wind). De lichtzinnige vorst, gekleed als cavalerie-officier, is
naar de herberg gelokt door Maddalena, op verzoek van haar broer Sparafucile, en
de sluipmoordenaar vraagt nu zijn verdere orders aan Rigoletto. De situatie tijdens
het beroemde kwartet is zoo: in de herberg tracht de hertog met Maddalena te
minnekoozen, Gilda spiedt met Rigoletto door een spleet van den muur en overtuigt
zich, dat de hertog haar ontrouw is. De nar beveelt zijn dochter in mannenkleeding
naar Verona te gaan, waar hij zich den volgenden dag bij haar zal voegen. Dan geeft
Rigoletto aan Sparafucile geld, om den hertog te
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vermoorden. Daar er noodweer dreigt besluit deze in de herberg te overnachten;
nogmaals neuriet hij zijn cynisch lied over de Vrouw en voor het uit is valt hij in
slaap. Maddalena is verteederd door de schoonheid van den man en smeekt haar
broer hem niet te dooden; zij wil hem zelfs zijn moordloon vergoeden. Gilda komt
uit liefde voor den hertog terug en besluit zich voor hem op te offeren; tijdens het
losbrekende onweer vermoordt Sparafucile haar en volgens afspraak doet hij het lijk
in een zak. Rigoletto wil uit wraak den vermoorde zelf in de rivier werpen en sleept
den zak naar den oever. Wanneer hij den hertog zijn cynisch lied ‘La donna è mobile’
hoort zingen, ontdekt hij, dat de verkeerde vermoord werd. Hij snijdt den zak open
en ziet zijn stervende dochter, die hem haar offer uit liefde biecht.
La Traviata (1853). (Naar den roman ‘La dame aux camélias’ van Alexandre
Dumas Jr.) Voorspel. De lichtzinnige Violetta Valery, bijgenaamd ‘La Traviata’ (De
verdoolde) geeft een feest. Men wacht nog met het aan tafel gaan op enkele late
gasten. Onder hen is ook een nieuwe, de jonge Alfred Germont, die door zijn vriend
Vicomte Gaston aan Violetta wordt voorgesteld. Gaston vertelt Violetta, dat Alfred
tijdens haar laatste ziekte nog bezorgder over haar was, dan haar beste vrienden; de
jonge vrouw is daardoor meer getroffen dan zij wil laten merken. Zij vraagt hem een
toast uit te brengen en Alfred lanceert een drinklied: ‘Libiamo ne' lieti calici’ (Laten
wij den kelk drinken, dien de schoonheid ons biedt). Uit een aangrenzende zaal hoort
men een wals en Violetta stelt haar gasten voor wat te dansen. Zij zelf voelt zich niet
geheel wel en
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blijft met Alfred achter, die haar smeekt zich meer in acht te nemen. Hij bekent de
jonge vrouw, dat hij reeds sedert een jaar van haar houdt: ‘Un di felice’ (Op een
gelukkigen dag verscheent gij plotseling voor mij), doch Violetta waarschuwt hem,
dat de vrijheid haar boven alles gaat. Toch schenkt zij Alfred een camelia en vraagt
hem terug te komen, wanneer de bloem verwelkt is. Ook de andere gasten nemen
afscheid. Violetta geeft zich over aan de gevoelens, die Alfred in haar wekte: ‘E
strano!’ (Het is vreemd! Zijn stem trof mijn hart). Zij weifelt tusschen haar liefde
voor Alfred en haar verlangen naar vrijheid en genot. Van buiten klinkt nogmaals
de liefdesbekentenis van Alfred en na een innerlijken tweestrijd volgt zij haar nieuwen
minnaar.
II 1. Op een landgoed dicht bij Parijs leven Violetta en Alfred geheel voor hun
liefde. Violetta's dienstmeisje Annina komt terug van de stad, waar zij de laatste
juweelen van haar meesteres verkocht. Alfred verwijt zich zijn zorgeloosheid en
vertrekt dadelijk, om te trachten geld te krijgen. Daardoor vindt zijn vader Violetta
alleen; de oude Germont berispt haar, dat zij zijn zoon op den slechten weg bracht.
Hij wordt echter getroffen door haar onbaatzuchtige liefde en doet een beroep op
haar edelmoedigheid: door Alfred's gedrag dreigt de verloofde van zijn dochter zich
terug te trekken ‘Pura siccome un angelo’ (Rein als een engel is de dochter, die God
mij schonk) en Violetta, in het laatste stadium van tering, belooft terwille van het
meisje afstand te doen van zijn zoon:‘Dite alla giovine’ (Zeg aan het meisje); zij
smeekt den ouden Germont, na haar dood niet slecht over haar te denken: ‘Morrò la
mia memoria’.
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Na het vertrek van den ouden Germont schrijft Violetta een brief aan haar ouden
minnaar, Baron Douphal, dien zij aan Annina geeft. Dan neemt zij in een tweeden
brief afscheid van Alfred, Ongelegen keert deze echter terug; Violetta verzekert hem
nog eens voor het laatst haarliefde. Terwijl na haar vertrek Alfred haar brief leest,
treedt zijn vader binnen, die hem vraagt naar het ouderlijk huis mee te gaan. Doch
Alfred vindt een uitnoodiging voor Violetta van haar oude vriendin Flora, weer eens
in Parijs te komen, en hij besluit, zich op de vermeende ontrouw van zijn minnares
te wreken.
II 2. Bij Flora wordt feest gevierd. Haar vriendinnen hebben zich als zigeunerinnen
verkleed, wat het optreden van het ballet motiveert: koor ‘Noi siamo zingarelle’ (Wij
zijn zigeunermeisjes); ook een paar heeren doen mee aan de verkleedpartij: koor van
de Spaansche stierevechters ‘Di Madride noi siam’ (Wij zijn uit Madrid). Iedereen
is verwonderd, dat Alfred zonder Violetta op het feest verschijnt en uit de hartstocht
waarmee hij gaat kaarten begrijpt men, dat er iets mis is, vooral wanneer Violetta
gearmd met Baron Douphal binnentreedt. Douphal doet mee aan het spel en in korten
tijd verhuizen zijn bankbiljetten naar Alfred. De baron weigert verder te spelen,
Alfred beleedigt hem en daagt hem uit tot een duel. Violetta smeekt Alfred te vluchten;
deze roept zijn gewezen minnares toe, dat hij vergat haar te betalen en werpt het
gewonnen geld haar voor de voeten. De oude Germont treedt binnen en vertelt Alfred
de waarheid over het vertrek van Violetta.
III. Het voorspel van het derde bedrijf gaat door op de eerste maten van de
Ouverture. Annina waakt bij
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Violetta, die juist wakker wordt. De dokter waarschuwt Annina, dat haar meesteres
nog slechts enkele uren heeft te leven. Voor de zooveelste maal leest Violetta den
brief van den ouden Germont, waarin staat dat de baron in het duel werd gewond en
Alfred naar het buitenland vluchtte, maar spoedig bij Violetta zal komen, om haar
vergeving te vragen (melodrama; in het orkest de melodie van ‘Un di felice’ uit I).
Violetta weet echter, dat het te laat is; berustend neemt zij afscheid van het leven:
‘Addio del passato’ (Vaarwel verleden). Men hoort van buiten het gezang van
carnaval-vierders. Opgewonden waarschuwt Annina, dat Alfred haar dadelijk komt
bezoeken. De jonge man beseft niet den ernst van den toestand en stelt haar voor,
samen Parijs te ontvluchten: ‘Parigi, o cara’. Violetta geeft zich even over aan dien
zoeten waan. Annina moet haar kleeden, doch het valt haar te zwaar: ‘Dio! morir si
giovine’ (O God, zoo jong te sterven). Te laat wil de oude Germont Violetta als zijn
schoondochter erkennen: kort nadat Violetta aan Alfred een medaillon met haar
portret geeft, constateert de dokter haar dood.
Il Trovatore (1853) I 1. Het duel. In een zaal van het slot van graaf Luna wachten
soldaten en bedienden op de terugkomst van hun meester, die als elken nacht om het
kasteel van gravin Leonore dwaalt. Een van hen, Ferrando, houdt hen uit den slaap,
door de familie-geschiedenis van den graaf te verhalen (‘Di due figli’): de vader van
den tegenwoordigen graaf Luna had twee zonen, waarvan er één ontvoerd werd door
een oude zigeunerin; later vond men het onherkenbaar geworden lijkje. Maar de oude
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graaf kon niet gelooven, dat zijn kind gestorven was en bezwoer bij zijn dood zijn
overgebleven zoon, naar zijn broer te blijven zoeken; de soldaten vervloeken de oude
heks.
I 2. In den tuin van haar kasteel vertelt gravin Leonore aan haar vertrouwelinge
Ines, hoe zij den troubadour Manrico lief kreeg, wiens gezang in stille nachten haar
ontroerde: ‘Tacea la notte placida’. Vergeefs smeekt Ines haar, Manrico te vergeten:
Leonore wil liever sterven. Nadat de beide vrouwen naar binnen zijn gegaan, dringt
graaf Luna tot in den tuin door, om Leonore te zien. Tot zijn ontzetting hoort hij het
minnelied van Manrico: ‘Deserto sulla terra’ (Eenzaam ben ik op aarde). Het gezang
lokt Leonore weer naar buiten; zij houdt in de duisternis graaf Luna voor Manrico
en verzekert hem haar liefde. Zij bemerkt haar vergissing, wanneer Manrico verschijnt,
doch de graaf weet nu voldoende: hij daagt zijn medeminnaar uit. De mannen haasten
zich met getrokken zwaarden weg.
II 1. De zigeunerin. In de bergen legeren zigeuners om een vuur. Een van hen is
Azucena, wier moeder het zoontje van den ouden graaf Luna ontvoerde. Zingend
gaan de mannen aan het smeden. Somber vertelt Azucena aan Manrico, hoe haar
moeder verbrand werd: ‘Stride la vampa’ (De vlam loeide); als steeds smeekt zij
hem, haar moeder te wreken, die men beschuldigd had, dat zij het zoontje van graaf
Luna betooverde. Verbitterd beschrijft de zigeunerin den laatsten gang van haar
moeder: ‘Condotta ell' era in ceppi’ (Geboeid werd zij weggeleid), wier laatste woord
was: ‘Wreek mij’. Toen haar moeder stierf zag Azucena naast zich een kind staan;
zij meende,
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dat het de zoon was van den graaf en wierp het in de vlammen. Te laat bemerkte zij,
dat het haar eenige jongen was. Nu eerst hoort Manrico, dat hij niet de zoon is van
Azucena. Maar hij kan niet vergeten, wat de zigeunerin voor hem deed: zij redde
hem voor kort, toen hij stervend op een slagveld lag. Azucena verwijt Manrico, dat
hij graaf Luna in het duel spaarde, en ook de troubadour betreurt dit nu: ‘Mal
reggendo’. Een bode brengt het bericht, dat Leonore non wil worden, daar men haar
in den waan bracht, dat Manrico in het duel viel. Vergeefs tracht Azucena Manrico
te weerhouden, naar zijn geliefde te gaan. II 2. In een kruisgang van het klooster stelt
graaf Luna zich met zijn soldaten op, om Leonore te ontvoeren, want nog steeds
heeft hij naar lief: ‘Il balen del suo sorriso’ (De glans van haar glimlach is als een
ster). Reeds slaat de klok voor de plechtigheid, men hoort de nonnen zingen. Wanneer
de stoet met Leonore en Ines door der kruisgang gaat, treedt graaf Luna hen in den
weg: hij eischt dat Leonore met hem za! huwen. Op het juiste oogenblik snelt Manrico
te hulp. Leonore werpt zich in zijn armen, het komt tusschen de makkers van den
troubadour en de soldaten van den graaf tot een gevecht, waarbij Luna ontwapend
wordt. Manrico vlucht met Leonore.
III 1. De zoon van de zigeunerin. Graaf Luna belegert het kasteel Castellor,
waarheen Manrico met Leonore ging. Het is een ‘Frischer fröhlicher Krieg’, te
oordeelen naar het opgewekt soldatenkoor. Ferrando brengt het bericht, dat men een
zigeunerin gevangen 'heeft genomen, die door de linie trachtte te sluipen. Als Luna
haar, Azucena, verhoort, vertelt zij van haar leven: ‘Giorni
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poveri vivea’ (Ik bracht mijn dagen in armoede door). Uit een en ander maakt de
graaf op, dat hij met de zigeunerin te doen heeft, die voor vijftien jaar zijn broertje
in de vlammen wierp; hij beveelt dat zij verbrand moet worden. III 2. In het kasteel
maakt men alles gereed om de belegering te weerstaan; Manrico benoemt zijn vriend
Ruiz tot leider. Uit de slotkapel hoort men het orgel spelen. Ruiz ziet in de verte, dat
Azucena naar den brandstapel wordt gebracht; Manrico beveelt hem, allen te
verzamelen voor een uitval en meer naar de eischen van de opera dan van de situatie
heeft hij even tijd voor een aria: ‘Di quella pira’ (Van gindschen brandstapel zie ik
het vreeselijke vuur); hij wil zijn moeder redden of met haar sterven.
IV 1. De straf. In een torenkamer van Luna's slot ligt Manrico geboeid. Het gelukt
Leonore en Ruiz tot hem door te dringen; zij troost hem met haar trouwe liefde:
‘D'amor sull' ali’ (Op de vleugelen der liefde). Uit de kapel klinkt reeds het ‘Miserere’;
Manrico troost de vertwijfelde Leonore, dat hem de eeuwige rust wacht. Wanneer
de graaf den kerker betreedt, verbergt Leonore zich. Luna deelt Manrico mede, dat
hij onthoofd, Azucena verbrand zal worden. Leonore smeekt om genade voor den
troubadour; ten einde raad belooft zij zich aan den graaf te geven, indien Manrico
vrij wordt gelaten. Luna stemt hierin toe; zij drinkt het gif uit haar ring en verlaat
met den graaf het vertrek. IV 2. Manrico mag van Azucena in haar kerker afscheid
nemen. Reeds voelt zij de koude van den dood en in haar verdwazing hoopt zij zich
te warmen aan den brandstapel. Manrico kalmeert de oude vrouw; zij waant zich
weer een jonge moeder, die haar kind in slaap
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zingt: ‘Ai nostri monti’ (Wij keeren naar onze bergen terug). Leonore maant Manrico,
ijlings te vertrekken; zij wil den troubadour niet zeggen, tegen welken prijs zij zijn
vrijheid wierf, doch daar hij haar vervloekt, biecht zij hem de waarheid. Wanneer
de graaf merkt, dat hij bedrogen is, beveelt hij, dat Manrico toch gedood zal worden.
Nauwelijks is de bijl gevallen of Azucena triomfeert over haar wraak: graaf Luna
vermoordde zijn eigen broeder.

[Vergrooting]
Vergrooting, een variant op een thema of motief, waarbij alle noten van de
oorspronkelijke melodie evenveel langer worden; vooral in canon en fuga wordt het
thema in de vergrooting (resp. verkleining*) toegepast.

[Verisme]
Verisme, een richting in de Italiaansche opera, die zich spitste op het weergeven van
de werkelijkheid (naturalisme), b.v. Leoncavallo's ‘Pagliacci’, Mascagni's ‘Cavalleria’,
Puccini's ‘Tosca’. Dit zwelgen in moord, twist en marteling, waarop het verisme
neerkwam, is te verklaren als reactie op de ethiek van Wagner.

[Verkleining]
Verkleining, het tegenovergestelde van vergrooting*.

[Verschiebung (mit)]
Verschiebung (mit), voorschrift voor het gebruik van het linksche pedaal* van een
klavier.

[Versieringen]
Versieringen, korte noten of notengroepjes, waarmee een melodie opgesmukt kan
worden. Men noteert ze door kleine noten of door speciale teekens. Eerst ongeveer
1800 werden deze teekens bij de verschillende componisten en in de verschillende
landen uniform. Vóór dien tijd was de notatie van de versieringen (ornamentiek*)
individueel verschillend, hielden de componisten zich zelfs niet consequent aan hun
persoonlijk sy-
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steem. Voor het hedendaagschgebruik van de 18e eeuwsche klaviermuziek (Bach,
Couperin, Rameau, e.a.) is de eenige oplossing, dat deskundigen deze publiceeren
met uitgewerkte versieringen.

[Vibraphoon]
Vibraphoon, een modern slaginstrument, dat alleen in dansmuziek wordt gebruikt.
Het bestaat uit een reeks kleine buisklokken (zie klok), waardoor een stang loopt,
die metalen schijfjes met iets kleiner diameter dan van elke bijbehoorende buis rond
laat draaien, waardoor de lucht in de buizen, na het aanslaan met een omwoelden
stok, langer natrilt. Het timbre van de vibraphoon doet denken aan dat van de celesta*,
doch is zoetelijker.

[Vibráto]
Vibráto, bevend. Op strijkinstrumenten is een matig vibrato gewenscht; men bereikt
het door een lichte, gelijkmatige beweging van de linkerhand. Voor bijzondere
effecten staat soms voorgeschreven: non vibrato. Vibrato bij het zingen is meestal
een ongewenscht, soms niet bewust middel, om het doode timbre van een stem een
schijnglanste geven. Zie ook bazuin.

[Vibrato in Jazz]
Vibrato in Jazz. De blaasinstrumenten worden in Jazz met veel geprononceerder
vibrato bespeeld dan in de classieke muziek toelaatbaar zou zijn. Dit vibrato kan van
zeer uiteenloopenden aard zijn, zoowel in snelheid (frequentie) als in breedte
(amplitudo) en hangt in zeer sterke mate af van stijl en persoonlijkheid van den speler.
Het vibrato is in Jazz een der voornaamste technische hulpmiddelen voor de
intonatie*, welke op haar beurt nauw verbonden is met den Swing*.
P.

[Vif]
Vif, levendig (Fr.)

[Vióla]
Vióla, altviool*.

[Vióla d'amóre]
Vióla d'amóre, een 18e eeuwsch strijkinstrument, dat tot de familie
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van de gamba* behoort en ongeveer even groot is als onze altviool*. Zij heeft zes
of zeven snaren boven, en zeven tot veertien snaren onder den toets (zie viool); de
laatste dienen alleen voor den resonans en geven het instrument een glanzender toon.
In Bach's Johannespassion komen twee obligate viole d'amore voor (nr. 31 en 32).
Meyerbeer gaf haar een belangrijke obligate partij in de Romance van Raoul uit ‘Les
Huguenots’ (I.). Hindemith schreef een concert voor viola d'amore.

[Vióla pompósa]
Vióla pompósa, een kleine violoncel*.

[Violoncel]
Violoncel, afgekort: cello, een laag strijkinstrument van nagenoeg denzelfden bouw
als de viool (de rand is naar verhouding breeder), doch belangrijk grooter. De
stemming is die van de altviool, echter een octaaf lager: C, G, d, a. De violoncello
piccolo of viola pomposa is een iets kleiner cello met vijf snaren (C, G, d, a, e1). De
cello heeft in het orkest nu eens een melodische, dan weer een begeleidende functie.
Een droomerige melodie als het tweede thema van Brahms' tweede symphonie ligt
haar evengoed als het elegische ‘Le Cygne’ uit ‘Le Carnaval des animaux’ van
Saint-Saëns, en het ridderlijke van Egmond (de cantilene bij het Allegro van
Beethoven's Ouverture), of het daemonische van Samiel's motief in Weber's
Freischütz. Wel deelt zij vaak haar heroïsche taak met de hoorns: begin van Strauss'
Heldenleben, eerste thema van Bruckner's zevende symphonie. Ridderlijk grotesk
treedt de cello als leidinstrument* op in Strauss' Don Quixote; hoe dit van huis uit
dwepend timbre oergeestig kan zijn merkt men in de Sérénade uit Debussy's
cellosonate. Een beroemd geval van divisi* der celli geeft het cellokwintet, waarmee
Ros-
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sini's Ouverture ‘Guillaume Tell’ opent; in ‘La Mer’ (studiepart. pag. 19) verdeelt
Debussy de zestien gewenschte instrumenten in vier groepen.

[Viool]
Viool, het hoogste strijkinstrument van het moderne orkest, dat tevens in de
kamermuziek groote beteekenis heeft. Het corpus bestaat uit een gewelfd voor- en
achterblad, verbonden door den ‘rand’ met ronde schouders; ongeveer in het midden
is het instrument smaller, zoodat de strijkstok voldoende ruimte heeft bij het bespelen
van de hoogste en de laagste snaar. Aan dit corpus is de hals bevestigd, die eindigt
in de krul. De snaren worden gespannen tusschen het staartstuk, onder aan het corpus,
en de schroeven, die in de krul geklemd zijn; zij loopen over een flauw gebogen kam.
De stemming is: g, d1, a1, e2, Men bespeelt het instrument door de snaren met de
vingers van de linkerhand stevig op den toets (het zwarte deel van den hals) neer te
drukken en ze met een strijkstok in trilling te brengen, die aan de rechterhand is
toevertrouwd, of door de snaren met de vingers van de rechterhand te tokkelen
(pizzicato); pizzicato met de vingers van de linkerhand, waarvan enkele dan tevens
de snaren moeten afknijpen, komt zelden voor (Tzigane van Ravel).
In het orkest van symphonie en opera zijn de violen verdeeld in twee partijen;
eerste en tweede violen. De eerste violen hebben vooral een melodische functie. Wij
verwijzen alleen naar een enkele passage, waarbij de eerste violen begeleidend
optreden: tremolo in de inleiding van Wagner's Walküre, gebroken accoorden in
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het Trio van den treurmarsch uit Beethoven's Eroica. De hoogte van de violen leent
zich voor visionnaire effecten: het begin van het voorspel Lohengrin (divisi); de
laagte voor rouw: het begin van den treurmarsch uit Beethoven's Eroica. Van de
tallooze mogelijkheden noemen wij slechts enkele uitersten: het vogeltje in ‘Petit
Poucet’ uit Ravel's ‘Ma mère l'Oye’, ezel en kippen in ‘Le carnaval des animaux’
van Saint-Saëns en ‘Des Helden Gefährtin’ uit Strauss' ‘Ein Heldenleben’. Den
gevaarlijken sordino (demper), meestal een goedkoope rouwdrager, heeft Debussy
in ‘Ibéria' als Nocturnetimbre bij uitnemendheid aangewend (pag. 61 studiepart.); in
hetzelfde werk hoort men het pizzicato als gestyleerden gitaarklank (pag. 88). Een
meesterlijk gebruik van het flageolet* geven de inzetten van Mähler's eerste
symphonie (‘Wie ein Naturlaut’) en van het feërieke Scherzo uit Berlioz' ‘Roméo et
Juliette’. Een zeer apart effect bereikte Mahler in het tweede deel van zijn vierde
symphonie, door de stemming van de soloviool te veranderen (alle snaren een toon
hooger dan normaal), zoodat het instrument ‘wie eine Fiedel’ klinkt.

[Viváce (tsj), vívo]
Viváce (tsj), vívo, levendig.

[Vleugel]
Vleugel, een hamerklavier* in vleugelvorm, waarbij de snaren in een horizontaal
vlak loopen. De omvang van den vleugel is iets grooter, het timbre voller dan van
de piano*.

[Vocalise]
Vocalise, het zingen alleen op klinkers. Debussy schreef het voor in de Nocturne
‘Sirènes’, Caplet* in zijn Septet voor strijkkwartet en zang.

[Vólta]
Vólta, keer: la seconda volta, de tweede keer.
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W.
[Wagenaar, Dr. Johan]
Wagenaar, Dr. Johan (geb. 1 Nov. 1862). Een harmonica ‘met heele en halve tonen’
was het eerste muziekinstrument van den eenvoudigen Utrechtschen jongen; een
contrabassist van het U.S.O. hoorde hem erop spelen en wees de ouders op het talent
van hun zoon. Dus kreeg hij een piano en een viool en werd hij op zijn 13de jaar een
der eerste leerlingen der toen juist opgerichte Muziekschool van Toonkunst, waar
hij les had van M.W. Petri (piano), G. Veerman (viool) en, drie jaar later, van Richard
Hol in compositie. Door den voor zijn tijd zeer modernen Hol raakte de jonge
Wagenaar vertrouwd met veel in ons land toen weinig bekende muziek, o.a. van
Berlioz en César Franck. Nadat hij in 1885 het Toonkunstdiploma voor piano en
orgel had gehaald, werd hij onmiddellijk aangesteld als pianoleeraar aan de
Utrechtsche Muziekschool; in dat jaar nam hij nog orgelles van Samuel de Lange en
werd hij begeleider en tweede violist van het U.S.O. Hoe snel ging van nu af zijn
loopbaan omhoog: leeraar in theorie en compositie aan de Toonkunstschool (1887),
dan organist van den Dom (1888). Ondanks al deze werkzaamheden vond Wagenaar
nog tijd tot componeeren. Zijn eerste succes als scheppend kunstenaar dankte hij aan
de humoristische cantate ‘De Schipbreuk’ (z.o.), die reeds beroemd was vóór de
eerste uitvoering (1889), zoowel door den lof der medewerkenden als door Wagenaar's
koddige convocaties voor de repetities in den trant van ‘De Schoolmeester’, als:
‘Voor geld kan er niemand in, al zou hij ook schatten
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bieden. Alleen zij, die zich verbinden tot een jaarlijksche donatie van een millioen
hebben ten allen tijde vrij entrée zelfs al is er niets te doen.’ Met het stichten van den
‘Muzikale Kring’ (1893) vormde Wagenaar een groep van leerlingen en vrienden,
waardoor hij jaren lang grooten invloed uitoefende op het Stichtsche muziekleven;
voor dezen Kring schreef hij een reeks komische werken: ‘Ode aan de Vriendschap’
(1897), de opera's ‘De Doge van Venetië’ (1899) en ‘De Cid’ (1914) en het koor
‘Jupiter Amans’ (1924). En met het Utrechtsche a cappella koor, dat hij sinds 1896
dirigeerde, gaf hij prachtige uitvoeringen van oude meesterwerken in den Dom. Na
den dood van Richard Hol (1904) volgde hij zijn vereerden leermeester op als
directeur der Muziekschool en als dirigent van het Toonkunstkoor. De ernstige kant
van zijn scheppend talent bleek o.a. uit de Ouvertures voor Rostand's ‘Cyrano de
Bergerac’ (1905), ‘De getemde feeks’ en ‘Driekoningenavond’ van Shakespeare
(1909 en 1928), het symphonisch gedicht ‘Saul en David’ (1906) en de Symphonietta
(1917).
Als erkenning van wat hij jarenlang voor het Utrechtsche muziekleven beteekende
kwam zijn benoeming tot Dr. h.c. aan de hoogeschool aldaar (1916). Drie jaar later
volgde hij Mr. Henri Viotta op als directeur van het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag, waardoor zijn belangrijk werk voor het landelijk muziekleven, met name
de examens, zich nog uitbreidde; een reeks Nederlandsche en Belgische ordeteekenen
heeft dit officieel gewaardeerd. In 1937, 75 jaar oud, doch niet ‘der
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dagen zat’ nam hij ontslag als directeur van het Kon. conservatorium.
Ouverture Cyrano de Bergerac. Voor in de partituur waarschuwt de componist:
‘Deze ouverture heeft slechts betrekking op de hoofdpersoon (Cyrano) uit de comédie
héroique van Rostand en op zijn karaktereigenschappen’. Misschien dat daardoor de
muziek forscher uitviel, dan de wat weeke poëzie. Met welk een élan zetten de
strijkers unisono het thema in, dat Cyrano's heldenmoed uitbeeldt, al valt het op, dat
dit muzikaal portret van den ouden Franschman gelijkenis heeft met den ‘Don Juan’
van Richard Strauss. Na dit Allegro con brio een lyrisch Andante, dat Cyrano's
gevoelens voor liefde en poëzie weerspiegelt. Nogmaals verwantschap, nu met
bepaalde melodische wendingen uit de ‘Symphonie fantastique’ en de ‘Damnation
de Faust’ van Berlioz. En het thematisch symbool voor Cyrano's trouw behoort
zonder twijfel tot de bloedgroep Bruckner-Mahler. In de motieven voor het optimisme
en de ridderlijkheid van den held en voor diens humor is Wagenaar het
oorspronkelijkst, hoort men ook meer onzen landsaard. Kundig en met fantasie zijn
deze bestanddeelen saamgevoegd.
Ouverture De getemde feeks. Een inzet met blijspelsfeer. Dan blaast het koper het
stoere thema van Petrucchio. Bitse motiefjes der houtblazers vertegenwoordigen de
snibbige Katharina. Nu wordt de liefde bezongen door de strijkers. De doorwerking
geeft den strijd tusschen de gelieven. Een apotheose door de melodie der minne, een
uitgelaten coda, en wij zijn in de stemming voor Shakespeare's ‘The taming of the
shrew’.
De Schipbreuk. Deze ‘humo-
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ristische cantate voor soli, gemengd koor, piano, slag- en storminstrumenten’ op een
gedicht van ‘De Schoolmeester’ is grootendeels een persiflage van zekere excessen
in den Italiaanschen operastijl der 19de eeuw. Banale of onbenullige beweringen
hebben, hier met opzet, ernstige muziek, zooals in de basaria van den stuurman (K.U.
p. 30), die ‘bedenkelijk naar den meridiaan keek, alsof hij wou zeggen: Daar is een
luchtje aan’, een soort treurmarsch met dramatisch zoemkoor en dan geijkte
woordherhalingen en veranderingen, drievoudige verzekering van den solist: ‘Ik heb
het land’ en drievoudige beaming door het koor: ‘Hij heeft het land’. Aan dwaze
klemtonen geen gebrek; luister slechts naar de muzikaal zeer gelukte wals (K.U. p.
20); ‘De natuur was op den óceaan bizonder mooi’. Zij zijn het zotst, waar zij door
rhetorische coloraturen en cadensen aangedikt worden, gelijk in de beschrijving van
den kapitein (K.U. p. 47): ‘die een ánker droeg op zijn réchterarm, benevens een
verhevenheid op zijn linkeroog’.
Ook de tegenstelling van spreken en zingen wordt herhaaldelijk in het ootje
genomen, bijv. door het pathetisch recitatief ‘In dit plechtig oogenblik laat de kapitein
den stuurman komen en vraagt hem ronduit’, gevolgd door het prozaïsch parlando
‘Of hij ook altemet iets van een storm heeft vernomen’ (K.U. p. 69). Het slagwerk
geeft hier en daar een koddige onderstreping; zoo krijgt de pruim van den stuurman
(K.U. p. 49) een slag op den grooten trom en woedt de geheele batterij bij het koor
‘De oceaan, zonder er doekjes om te winden, staat nu op het punt het schip met man
en muis te ver-
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slinden’. Verrast herkent men soms varianten van volks- en kinderliedjes, als ‘A is
een aapje’ bij ‘Wees daarom gedurende de les zeer attent’ (K.U. p. 13).

[Wagner, Wilhelm Richard]
Wagner, Wilhelm Richard (22 Mei 1813-13 Febr. 1883). Een half jaar na zijn
geboorte stierf zijn vader, die te Leipzig politie-griffier was, een eenvoudig doch
veelzijdig ontwikkeld man. Kort daarop hertrouwde zijn moeder met den tooneelspeler
Ludwig Geyer, te Dresden, een mislukt universeel genie; deze stierf reeds in 1821.
Wagner kwam toen als ‘Sängerknabe’ op de Kreuzschule te Dresden, wat voor zijn
muzikale ontwikkeling van belang was (1822). In de zes volgende jaren had hij vooral
liefde voor de litteratuur (Homeros, Shakespeare) en schreef hij verschillende
treurspelen. Na de verhuizing van de familie naar Leipzig (1828) kwam hij op het
Nikolai-gymnasium, waar men hem een klas lager plaatste; dit verbitterde hem: ‘Ik
werd lui en slordig’. In dat jaar hoorde hij voor het eerst een symphonie van
Beethoven; diens Egmont-muziek deed hem besluiten componist te worden. Terwijl
hij het gymnasium afliep leerde hij tevens viool en piano spelen, waarvoor hij weinig
talent bleek te hebben; als philologisch student (1831) nam hij les in theorie en
contrapunt bij Theodor Weinlig, cantor der Thomasschule, die hem na een half jaar
volleerd verklaarde. Hoewel Wagner sedert 1829 veel componeerde is van de werken
ontstaan voor 1838 niets van blijvend belang gebleken. In 1834 begon Wagner zijn
muzikale loopbaan als muziek-directeur van het stedelijk theater te Magdeburg. Twee
jaar later werd het opera-gezelschap ontbonden en
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volgde Wagner zijn verloofde, de tooneelspeelster Minna Planer, naar Koningsberg,
waar zij een engagement had gekregen; zij trouwden in den herfst van dat jaar.
Maandenlang wachtte Wagner op zijn aanstelling tot muziekdirecteur en kort nadat
hij benoemd was ging het theater failliet. In 1837 werd Wagner dirigent van de opera
te Riga, waar hij ook de abonnementsconcerten leidde.
Toen hij deze betrekking verloor (1839) ontvluchtte hij zijn talrijke schuldenaren
en reisde over zee via Londen naar Parijs; in Boulognesur-Mer leerde hij Meyerbeer
kennen, die hem veel aanbevelingsbrieven meegaf. Hier ging hij om met Heine,
Liszt, Berlioz. e.a., wat voor zijn artistieke ontwikkeling van groot belang is geweest.
De Parijsche tijd was de vernederendste van zijn leven: met het maken van
arrangementen van minderwaardige werken, het schrijven van chansons en
dagbladartikelen verdiende hij net genoeg, om niet te verhongeren. Toch voltooide
hij toen ‘Rienzi’ (1840) en componeerde hij ‘Eine Faust-Ouverture’ en ‘Der Fliegende
Holländer’ (1841); tot dit werk werd hij geïnspireerd door de stormachtige zeereis
naar Londen. Plotseling kwam de wending: ‘Rienzi’ en ‘Der Fliegende Holländer’
werden te Dresden opgevoerd; het succes bezorgde hem het ambt van Koninklijk
Saksisch hofkapelmeester (1843). Door zijn invloed en zijn succes kon hij bewerken,
dat het stoffelijk overschot van Weber* naar Dresden werd overgebracht. Hier maakte
hij ‘Tannhauser’ af (1845), ontwierp ‘Lohengrin’ (voltooid 1848) en ‘Meistersinger’
en hield zich bezig met de stof van den ‘Nibelungen’ (1845). Zijn deelnemen aan
den mislukten opstand van Mei 1849 noodzaakte
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hem te vluchten; zijn zwerftocht eindigde in Zürich. Van componeeren kwam de
eerste jaren niet; wel ontstonden toen aesthetische beschouwingen (o.a. ‘Oper und
Drama’) en het pamflet ‘Das Judentum in der Musik’, waarin Wagner zich schromelijk
ondankbaar tegen Meyerbeer toonde. Financieel werd Wagner in dezen tijd van
verschillende kanten ondersteund, o.a. door de moeder van Ritter (zie Strauss).
In 1852 maakte Wagner kennis met de familie Wesendonk. De man, twee jaar
jonger dan Wagner, was zeer vermogend, zijn vrouw Mathilde (geb. 1828) zeer
idealistisch en kunstzinnig van aanleg: ‘een onbeschreven blad’ volgens Wagner.
Deze was toen juist begonnen met het componeeren van de ‘Nibelungen’ (het eerste
ontwerp dateert van 1848; de muziek van ‘Das Rheingold’ is uit de jaren 1853-'54):
‘Wat hij 's morgens schreef, placht hij 's middags op mijn vleugel voor te dragen en
te keuren. Het was het uur tusschen 5 en 6; hij zelf noemde zich de schemerman. Het
kwam dan voor, dat iets hem niet bevredigde en hij naar iets anders zocht. Eenmaal
was dat het geval bij den opbouw van het Walhalla-motief. Ik zei: Meester, dat is
goed! Hij echter: neen, het moet nog beter worden! Hij liep eenigen tijd Qngeduldig
in mijn salon heen en weer, snelde toen plotseling weg. Den volgenden middag
verscheen hij niet, ook den tweeden en derden bleef hij weg. Eindelijk komt hij heel
stil en ongemerkt binnen, gaat achter den vleugel zitten en speelt het heerlijke motief
precies als eenige dagen daarvoor. Wel, vroeg ik. Ja, ja! U heeft gelijk, ik kan het
niet beter maken!’; aldus Mathilde Wesendonk. Dat deze vrouw ook de Muze was
van den ‘Nibe-
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lungen’ blijkt uit de initialen boven het voorspel van ‘Die Walküre’ (gecomponeerd
1854-'56)’: ‘G(esegnet) S(ei) M(athilde)’. Voor een hartstochtelijke natuur als Wagner
is deze door Mathilde's wil platonisch gehouden verhouding een bron van het hoogste
geluk, de grootste bezieling en de diepste ellende geweest, zooals uit zijn brieven
blijkt: ‘Wanneer men de liefde aan offers meet, dan is zeker niemand zoo bemind
geworden; .... Daar ik in mijn leven nooit het eigenlijke geluk van de liefde genoten
heb, wil ik voor dezen schoonsten aller droomen een gedenkteeken oprichten, waarin
van het begin tot aan het einde deze liefde zich geheel verzadigen zal: ik heb een
“Tristan und Isolde” ontworpen’. En toen in 1857 Wagner den tekst van Tristan had
voleindigd, schreef hij in zijn dagboek: ‘Den 18en September voltooide ik het gedicht
en bracht je de laatste acte, je geleidde mij naar den stoel voor de sofa, omarmde mij
en zei: “Nu heb ik geen wensch meer”. Op dezen dag, op dit uur werd ik opnieuw
geboren. Tot daar was mijn voorleven, nu begon mijn naleven. Alleen in dat
wonderlijke oogenblik leefde ik. Je weet, hoe ik het genoot? Niet opbruisend
stormachtig, in een roes, doch plechtig, geheel vervuld, mild verwarmd, vrij, als
eeuwig voor mij uitstarend’. Het verblijf van Wagner te Londen als dirigent in den
zomer van 1855 loste voorloopig de conflicten op, die deze vriendschap met zich
bracht. Toen Wagner terug keerde, wist Mathilde haar man zelfs ertoe te brengen,
voor hun vriend een landhuisje in de nabijheid van hun villa te verbouwen. Hier
componeerde Wagner de liederen op teksten van Mathilde, begon aan de muziek
van Tristan en ontwierp ‘Parsifal’.
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Bezig met het tweede bedrijf van ‘Siegfried’ verloor hij nl. den moed verder te gaan,
daar hij begreep dat gewone theaters den ‘Nibelungen’ niet konden opvoeren. Hij
hoopte met ‘Tristan’ een ‘praktikables opus’ te geven, dat ‘snel goede revenuën zou
afwerpen’! In het begin van 1858 werd Wagner's innerlijk conflict zoo ondragelijk,
dat hij voor een tijd naar Parijs ging. Nadat hij zijn zelfbeheersching herwonnen had,
keerde hij terug naar Zürich. Helaas verzweeg hij voor zijn vrouw (hun huwelijk was
reeds sedert het eerste jaar ongelukkig) de geregelde bezoeken van en aan Mathilde;
zenuwachtig door deze geheimzinnigheid en misleid door laster maakte Minna een
geëxalteerden brief van Wagner aan Mathilde open, wat haar tot een pijnlijke scène
met de vermeende minnares van haar man verleidde. De toestand was onhoudbaar
geworden; Wagner ging eerst naar Venetië, daarna naar Luzern, waar hij den Tristan
voltooide (1859).
Er volgden vijf jaren van zwerven. Wagner wilde propaganda maken voor zijn
werken en weer hielp Wesendonk hem, thans door de partituren van ‘Das Rheingold’
en ‘Die Walküre’ te koopen voor 6000 franc per stuk. Het grootste deel hiervan
verloor Wagner door drie concerten te Parijs, en de door Napoleon III bevolen
opvoering van ‘Tannhäuser’ aldaar werd een echec, daar Wagner weigerde in het
tweede bedrijf het gebruikelijke ballet in te voegen (1861). Hoewel hij van
verschillende kanten rijkelijk ondersteund werd had hij voortdurend geldgebrek; toch
is het niet te verontschuldigen, dat hij ‘Das Rheingold’ aan een uitgever verkocht,
ofschoon hij het eigendomsrecht reeds
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aan Wesendonk had overgedaan. In 1860 had Wagner amnestie gekregen. Het jaar
daarop schreef hij den tekst van de ‘Meistersinger’ (het eerste ontwerp was van 1845).
In Biebrich a.d. Rijn begon hij aan de muziek ervan (1862), doch hij moest den arbeid
herhaaldelijk om concertreizen onderbreken, o.a. naar Weenen waar de ‘Tristan’
opgevoerd zou worden, wat na 77 repetities niet doorging. In 1864, toen Wagner
door zijn verkwistende levenswijze voor de zooveelste maal in den hoogsten nood
was, werd hij naar München geroepen door koning Lodewijk II, die juist gekroond
was en hem onbeperkte gastvrijheid aanbood. Kort daarop werd onder leiding van
zijn jongen leerling Hans von Bülow ‘Tristan’ te München voor het eerst uitgevoerd
(1865); tengevolge van intriges moest Wagner enkele maanden later deze stad
verlaten. Hij vestigde zich idyllisch te Triebschen bij Luzern; Cosima von Bülow,
de dochter van Liszt*, die reeds in 1864 innerlijk haar lot verbonden had aan dat van
Wagner, verliet haar man en voegde zich bij hem (1866). In Triebschen voltooide
Wagner ‘Die Meistersinger von Nürnberg’ (1867) en ging hij voort met den
onderbroken ‘Nibelungen’; direct na het componeeren van het derde bedrijf van
‘Siegfried’ (1869) begon hij met ‘Götterdämmerung’, in 1871 legde hij de laatste
hand aan ‘Siegfried’. Het jaar daarvoor was Wagner getrouwd met Cosima en schreef
hij het ‘Siegfried-Idyll’.
Reeds in 1865 had Wagner het plan gemaakt, in München een monumentaal
‘Festspielhaus’ te stichten, waarvan echter niets kwam. In 1872 legde hij den eersten
steen van een ‘provisorisch Festspielhaus’ te Bayreuth. Door de een jaar vroeger
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opgerichte ‘Wagnervereenigingen’ werd het benoodigde kapitaal van 900000 mark
bijeengebracht, zoodat in 1876 het gebouw ingewijd kon worden met de eerste
volledige opvoeringen van ‘Der Ring des Nibelungen’, de Trilogie met een voorspel,
bestaande uit ‘Das Rheingold’, ‘Die Walküre’, ‘Siegfried’, ‘Götterdämmerung’,
waarin Wagner verschillende Germaansche sagen (o.a. uit de ‘Edda’ en het volksboek
‘vom gehörnten Siegfried’) tot een grootsch, persoonlijk geheel maakte. De eerste
verzen ervan ontstonden reeds in 1848, in 1853 begon Wagner met het componeeren
van ‘Das Rheingold’, dat van stijl het dichtst staat bij ‘Lohengrin’, en na vele
onderbrekingen werd ‘Götterdämmerung’ in 1874 voleindigd; deze cyclus
weerspiegelt dus een stylistische ontwikkeling van meer dan twintig jaar. Wagner's
laatste werk, het Bühnenweihfestspiel ‘Parsifal’ (ontworpen in 1857, gedicht in
1876-'77) werd gecomponeerd in 1877-'82. Hoewel de eerste uitvoering ervan (1882)
door Hermann Levi werd gedirigeerd, hadden de voorbereidingen zooveel van Wagner
gevergd, dat hij, sinds jaren aan hartvergrooting lijdend, rust zocht te Venetië, waar
hij het Palazzo Vendramin huurde; enkele weken later stierf hij aan hartverlamming.
Tegen de oorspronkelijke bedoeling in is het Festspielhaus te Bayreuth door de
erfgenamen uitsluitend voor Wagner's werken gereserveerd.
Lohengrin (1848). Vorspiel. Het was aanvankelijk de bedoeling van Wagner voor
‘Lohengrin’ een Ouverture te schrijven, bestaande uit de definitieve langzame,
inleiding, gevolgd door een Allegro. Van dit Allegro schreef hij enkele maten, die
thans dienen tot opening van het
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eerste bedrijf. Het langzame stuk noemde hij ‘Vorspiel’ (zie het artikel Ouverture).
Volgens Wagner geeft het weer, het nederdalen van den wonderdoenden Graal (zie
III 2). Het aangrijpende stuk dankt vooral zijn kracht aan de meesterlijke
instrumentatie. Het Graal-thema hoort men achtereenvolgens hoog in de in acht
partijen verdeelde violen, lager in de houtblazers, nog stoffelijker van de weeke
hoorns, stralend van trompetten en bazuinen, die het hoogtepunt vertegenwoordigen,
geaccentueerd door drie sacrale bekkenslagen: een der weinige uitbeeldingen van
het theologische ‘Tremendum’, het beven voor het Goddelijke. Dan verebt de muziek
in een milden afscheidszang der violen. Een zachte bekkenslag, ijle accoorden van
strijkers en houtblazers en het begin van het Graalmotief in de verdeelde violen zijn
den nagalm van het plechtig gebeuren.
I Op een weide aan den oever der Schelde bij Antwerpen heeft koning Heinrich
der Vogler zijn Brabantsche vazallen om zich verzameld; hij roept zijn krijgers op
voor den strijd tegen de Hongaren en houdt dan rechtsgeding. De koning verzoekt
den Brabantschen graaf Friedrich von Telramund de oorzaken van de veeten uiteen
te zetten, waarover hij hoorde. Friedrich verhaalt: jaren her vertrouwde de stervende
hertog van Brabant hem zijn kinderen Elsa en Gottfried toe. Eens trok Elsa met haar
broeder in het bosch en keerde zonder hem terug; vergeefs speurde men naar het
kind. Haar angstig gedrag bewees, dat zij schuldig was. Ontzet zag Friedrich af van
het huwelijk met Elsa, dat de gestorven hertog hem toegezegd had, en nam zich tot
vrouw Ortrud, dochter van Radbod, koning van Friesland. Nu
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klaagt hij Elsa aan wegens broedermoord en eischt hij voor zich, als naaste verwant
van den vorigen heerscher, de kroon van Brabant. Hij laat zich door zijn toorn
meesleepen en beschuldigt Elsa zelfs van heimelijk boeleeren. Elsa wordt opgeroepen
en ondervraagd, of zij bekent. Rustig verhaalt zij hoe zij ‘Einsam in trüben Tagen’
na een gebed droomde, dat een edele ridder haar troostte: ik zal voor U strijden.
Friedrich legt dit uit als een toespeling op haar boel en daagt dezen uit; de aanwezige
Brabantsche edelen verklaren, voor Friedrich te zijn. De koning beslist, dat een
Godsgericht uitspraak moet doen; Elsa stemt hierin toe en belooft haar voorvechter
de kroon van Brabant en, zoo hij wil, haar echtelijke liefde. Een heraut roept na
trompetgeschal den verdediger van Elsa's eer op, doch niemand treedt naar voren.
Nogmaals klinkt het signaal, Elsa smeekt God om redding, en zie, op de Schelde
nadert een praam met een ridder, getrokken dooreen zwaan. Het volk jubelt over dit
wonder en begroet den door God gezonden held. Als deze den oever betreedt, neemt
hij afscheid van den zwaan en zendt dezen terug, vanwaar hij kwam. Hij begroet den
koning en biedt zich als kampvechter voor Elsa aan. Indien hij overwint, wil hij haar
gemaal zijn; zij moet echter beloven, hem nooit naar zijn afkomst te vragen (‘Nie
sollst du mich befragen’; vergelijk ‘Eli lama’ uit Bach's Matthäuspassion). Elsa stemt
toe, en dan verklaart de ridder haar zijn liefde. Hij beschuldigt Friedrich van een
valsche aanklacht. Enkele edelen trachten Telramund te weerhouden van het
Godsgericht, doch met een ‘Liever dood dan laf’ neemt deze de uitdaging aan. De
koning bidt tot God, dat de strijd naar
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waarheid moge beslissen en slaat dan met zijn zwaard driemaal op zijn schild. De
onbekende ridder overwint Friedrich en spaart zijn leven, opdat hij boete kan doen.
Elsa jubelt haar dank, de ridder geeft aan haar onschuld de eer, Friedrich en Ortrud
uiten hun machtelooze woede, de koning en zijn volk prijzen de komst van den
onbekenden held.
II Op de treden van den Dom te Antwerpen toeven Friedrich en Ortrud; de man
wil vlieden, doch zijn vrouw zint op wraak. Hij verwijt haar, dat hij zijn eer verloor
door haar te gelooven, dat zij zelf zag, hoe Elsa haar broeder doodde. Ortrud echter
overtuigt hem, dat de vreemde ridder gestaald werd door duivelsche tooverkracht:
waarom anders zijn afkomst verzwegen? Nog is er hoop: Elsa moet verleid worden,
den ridder zijn geheim te ontlokken. Ook weet Ortrud, bekwaam in hekserij, dat de
tooverkracht verdwijnt, indien de vreemdeling slechts een vinger mist. Friedrich laat
zich overtuigen, dat hij door duivelskunst zijn eer verloor; samen zweren zij wraak.
Op het balcon van haar woning naast den Dom vertrouwt Elsa aan den stillen nacht
haar jong geluk toe. Ortrud beveelt Friedrich zich te verbergen om haar arglist met
Elsa te kunnen bedrijven. Zij wekt het medelijden van de jonge vrouw op en brengt
Elsa op de gedachte, haar onderdak te verschaffen. In den tijd, dat Elsa haar maagden
roept, smeekt Ortrud haar ontwijde goden Wodan en Freia om bijstand in deze heilige
zaak en om overwinning op de afvalligen. Als Elsa met haar dienstbaren tot Ortrud
komt, werpt deze zich deemoedig voor haar neer. De heidensche vrouw beantwoordt
Elsa's Christelijke vergevensgezindheid met list: zij biedt aan in de toekomst te zien,
of de

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

773
tooverkunst van den onbekenden ridder haar weldoenster geen onheil zal brengen.
Elsa, aanvankelijk verschrikt, spreekt de hoop uit, Ortrud te bekeeren; zij gaan in het
huis. Friedrich verlaat zijn schuilplaats; hij voelt zich machteloos de gebeurtenissen
te verhinderen en wenscht slechts, dat de schenders van zijn eer zullen ondergaan.
De dag breekt aan; van verschillende torens klinken fanfaren, het kerkplein loopt
vol. Een heraut maakt bekend, dat Friedrich Telramund door den koning verbannen
is en dat Elsa's toekomstige gemaal den titel van hertog weigerde en zich slechts laat
noemen: beschermer van Brabant; ook zal hij mee ten strijde trekken tegen de
Hongaren. Allen juichen om den door God gezonden held, behalve vier ontevreden
edelen; Friedrich voegt zich bij hen en betrekt hen in zijn plannen. Zij verbergen
zich, als Elsa, begeleid door Ortrud, en haar kamervrouwen naar den Dom schrijden.
Elsa wil de kerk binnengaan, doch wordt hierin door Ortrud verhinderd, die spot
over de onbekende afkomst van haar toekomstigen gemaal en dat hij door zwarte
kunst het Godsgericht won. Aldus beschuldigt ook Friedrich zijn tegenstander, die
in gezelschap van den koning ter kerke gaat. De ridder verklaart, dat zijn goede daad
het antwoord is op deze vragen; de koning, zijn vazallen en Elsa nemen hiermee wel
genoegen, maar kunnen voor zichzelf hun gedachten over deze geheimzinnigheid
niet bedwingen. Zelfs gelukt het Friedrich tersluiks Elsa's twijfel nog te versterken,
al verklaart zij kort daarop den vreemdeling, dat de liefde haar in hem doet gelooven.
Onder orgelspel, klokgelui en heilzangen betreden allen den Dom.
III 1 De instrumentale inleiding geeft
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de feestelijkheid weer van het huwelijksfeest. Van verschillende kanten komen Elsa
en haar vrouwen, de onbekende ridder vergezeld door den koning en diens hovelingen
het bruidsvertrek binnen; wie kent niet het beroemde bruidskoor, dat dan klinkt. Dra
zijn Elsa en haar gemaal alleen. Slechts een ding ontbreekt aan Elsa's geluk: zij kent
den naam van haar echtgenoot niet. Dit laat haar niet met rust; enkele keeren gelukt
het haar zich te bedwingen, doch eindelijk verliest zij haar bezinning en spreekt zij
de verboden woorden. Op hetzelfde oogenblik stort Friedrich zich met zijn trawanten
in het vertrek; Elsa reikt haar ridder haastig zijn zwaard en deze doodt met één slag
zijn belager; dan beveelt hij, dat zijn vrouw zich gereed moet maken, voor den koning
te verschijnen. III 2 Weer houdt koning Heinrich aan den oever van de Schelde
rechtsgeding. Friedrich's bondgenooten brengen op een baar diens verhulde lijk.
Achtereenvolgens komen Elsa met haar vrouwen en de ‘Beschermer van Brabant’,
vergezeld door zijn mannen. De ridder verdedigt zich, dat hij zijn belager doodde en
deelt mede, dat hij zich bekend zal maken (‘Gralserzählung’). In een ver, voor
menschen onbereikbaar land ligt de burcht Monsalvat. In het midden ervan een
tempel; daar wordt de Graal bewaard [volgens de legende de schotel van het Laatste
Avondmaal, waardoor de verrader Judas aangeduid werd (zie Bach's
Matthäuspassion), waarin ook het bloed van Jezus' speerwonde tijdens den kruisdood
werd opgevangen], de wonderdadige schaal, die elk jaar van een uit den hemel
dalende duif nieuwe kracht ontvangt. De uitverkoren ridders, die den Graal bewaken,
ontvangen van
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hem bovenaardsche macht, die zij in dienst stellen van waarheid en deugd. Toen de
koning der Graalridders, Parzifal, Elsa in gevaar wist, zond hij zijn zoon Lohengrin
tot haar redding. Elsa kent nu den naam van haar gemaal, doch heeft dezen daardoor
tevens verloren. Vergeefs smeekt zij Lohengrin te blijven; hij weigert uit
gehoorzaamheid aan den Graal. Wel voorspelt hij, dat de koning zijn strijd zal winnen.
Langzaam nadert de zwaan met den praam op de Schelde. Lohengrin geeft Elsa zijn
hoorn, zwaard en ring, die zij haar broeder Gottfried moet schenken, wanneer deze
weerkeert. Plotseling herkent Ortrud den zwaan aan een gouden ketting als Elsa's
broeder; reeds meent zij, dat haar goden triomfeeren, doch Lohengrin onttoovert den
vogel: Gottfried vangt zijn ontzielde zuster in zijn armen op.
Die Meister singer von Nürnberg (1867). Het ‘Vorspiel’ zet in strenge muzikale
architectuur (sonate-vorm*) de tegenstellingen van het drama grootsch tegen elkander.
De Meesterzangers trekken voorbij op de tonen van een pompeuzen marsch, gevolgd
door fanfaren, die Wagner met een rhythmischen variant ontleende aan een lied van
den Meesterzanger Heinrich Müglin. Als tweede thema een melodie uit Walther's
‘Preislied’ (III 1). In de doorwerking de beroemde episode, dat deze drie thema's
tegelijk gespeeld worden. I Het is de dag voor het Johannesfeest. De dienst in de
Catharine-kerk te Nürnberg wordt juist besloten met het zingen van een koraal. Op
de achterste bank zit Eva, de dochter van den goudsmid Pogner, met haar kamenier
Magdalena. Telkens moet zij achterom kijken, want daar staat de jonge ridder Walther
von Stolzing, die duidelijk laat
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merken, welk een grooten indruk het meisje op hem heeft gemaakt.Bij het uitgaan
van de kerk spreekt Walther haar aan en vraagt, na een verlegen inleiding, of Eva
verloofd is. Zij laat Magdalena vertellen hoe de vork in den steel zit, waarbij zij haar
aldoor in de rede valt: de winnaar van het prijszingen, dat den volgenden dag plaats
zal hebben, wordt volgens het voorstel van den ouden Pogner, tevens de man van
Eva, die hem kan weigeren, doch dan van het huwelijk afziet. Maar Walther weet
niets af, van wat er vast zit aan dat prijszingen en daarom vraagt Magdalena aan
David, den leerjongen van Hans Sachs, Walther de bepalingen der Meesterzangers
(de zgn. tabulatuur) uit te leggen. Terwijl David dit doet (hij haalt de eischen van de
tabulatuur en van het schoenmakersvak door elkaar) zetten zijn kornuiten alles klaar
voor den vrijen zangwedstrijd, die dien middag in de kerk plaats zal hebben. Reeds
komen de eerste gildeleden aanzetten: Pogner, Eva's vader, en de stadsschrijver Sixtus
Beckmesser. Sixtus hoopt den wedstrijd van den volgenden dag te winnen, maar is
bang, dat Eva hem niet als echtgenoot wenscht en vraagt haar vader om diens
tusschenkomst. Walther verzoekt Pogner, of hij tot het gilde toegelaten kan worden;
deze belooft zijn best voor den ridder te doen. Nogmaals spreekt Pogner zijn besluit
uit, dat de winnaar de hand van zijn dochter zal krijgen, indien deze haar aanstaat.
Vergeefs waarschuwt Hans Sachs hiertegen. Walther geeft zich dan op als mededinger
en wordt uitvoerig ondervraagd; hij vertelt, dat hij een leerling is van Walther von
der Vogelweide, den beroemden Minnezanger, en daarover schudt men bezorgd het
hoofd. Dan leest bakker Kothner de
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regels van de tabulatuur voor en gaat Beckmesser, die dezen keer als ‘Merker’ (jurylid)
op zal treden, achter het gordijn, waar zijn ambtelijke plaats is. Doch vóór Walther
zijn proeflied geheel heeft uitgezongen verschijnt Sixtus reeds en verklaart, dat
Walther het maximum fouten al lang bereikte. De Meesterzangers zijn het met dit
oordeel eens, behalve Hans Sachs, die getroffen werd door het lied en vindt, dat men
Walther uit moet laten zingen. Hij kan echter niets veranderen aan het algemeen
oordeel: ‘Versungen und vertan!’
II. Een straat in Nürnberg, waarin de huizen van Pogner en Sachs door een steegje
gescheiden zijn. David en de andere leerjongens zijn bezig, de luiken voor de
werkplaatsen van hun bazen te sluiten. Magdalena sluipt naar David om te hooren,
hoe het met Walther's proefzingen afliep. Zij lucht haar woede over het echec van
den ridder op den leerjongen, die daarom door zijn kornuiten uitgelachen wordt en
van Hans Sachs bovendien een standje krijgt over zijn brutaliteit. Pogner komt met
Eva van zijn avondwandeling thuis en spreekt met haar over het geluk, dat haar den
volgenden dag wacht. De goudsmid gaat naar zijn werkplaats en Eva heeft gelegenheid
om van Magdalena het nieuws over Walther te vragen. Het meisje kan het bericht
niet gelooven en besluit op Sachs te wachten, om hem uit te hooren. Eindelijk
verschijnt de oude schoenmaker. Hij is nog geheel onder den indruk van Walther's
lied: ‘Kein Regel wollte da passen, Und war doch kein Fehler drin. Es klang so alt,
und war doch so neu, Wie Vogelgesang im süszen Mai!’ Eva onderbreekt zijn gepeins,
maar gaat niet recht op haar doel af. Zij praat
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over nieuwe schoenen, over het feest van den volgenden dag, zij laat merken, dat zij
nog liever met Sachs, dan met Beckmesser zou trouwen en belandt ten slotte bij haar
eigenlijk onderwerp: Walther. Met schrik hoort zij het pessimisme van Sachs: ‘Denn
wer als Meister geboren, Der hat unter Meistern den schlimmsten Stand.’ Zij gaat
met Magdalena naar huis en verneemt van haar, dat Beckmesser van plan is Eva dien
avond een serenade te brengen. Gelukkig ontmoet zij Walther; hun eenige hoop lijkt
wel, samen te ontvluchten en aldus besluiten zij. Nadat de nachtwaker op zijn ronde
de straat gepasseerd is, treedt Eva uit het huis te voorschijn in de kleeren van
Magdalena, die in haar plaats Beckmesser's serenade moet aanhooren. Maar Sachs
heeft van uit zijn werkplaats het plan van de jongelui afgeluisterd en besluit, hun
overijld voornemen te verhinderen; hij opent de deur van zijn huis, zoodat zijn lamp
haar licht over de straat werpt, waardoor de jongelui niet ongemerkt kunnen
voorbijgaan. Dit dwingt hen, zich in een donker hoekje te verstoppen en daar de
serenade van Beckmesser aan te hooren. Ondertusschen plaatst Sachs zijn werktafel
voor de deur, begint de schoenen te lappen en een liedje te zingen, waardoor
Beckmesser overstemd wordt. Deze smeekt den ouden schoenmaker hem toch niet
te storen. Eindelijk sluiten zij een overeenkomst: Beckmesser zal zingen, Sachs mag
‘Merker’ zijn en bij elke fout met zijn hamer op de schoenzolen slaan; het wordt een
ware roffel, die de buren doet toestroomen. David meent, dat de serenade voor
Magdalena is bedoeld en Beckmesser dus zijn medeminnaar is; hij ranselt hem af en
dit leidt tot een algemeen
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gevecht (Prügelszene). Eva en Walter willen van het rumoer gebruik maken om te
ontvluchten, maar Sachs trekt den jongen ridder in zijn werkplaats en de oude Pogner
beveelt zijn dochter naar binnen te gaan. De nachtwaker zingt beverig zijn
waarschuwing, dat het elf uur is en dan wordt het stil in de straat.
III 1. Hans Sachs leest in zijn werkplaats bij het licht van de vroege ochtendzon
een foliant. David gaat naar zijn plaats, een beetje angstig om wat hij den vorigen
avond met Beckmesser uithaalde. Sachs laat hem zijn Johannes-versje zingen en dan
mag de jongen zich gaan kleeden voor het feest. Alleen gelaten bezint Sachs zich
over de dwaasheid der menschen (de beroemde ‘Wahnmonoloog’); hij wordt in zijn
overpeinzingen gestoord door Walther, die vertelt, dat hij een wonderlijk mooien
droom had. De schoenmaker verzoekt hem, dezen te vertellen in een lied: misschien
dat er een meesterlied uit voorkomt. Dan zingt Walther het zoo bekend geworden
‘Morgenlich leuchtend’, dat Sachs voor hem opschrijft, terwijl hij den ridder raad
geeft over den vorm, zoodat deze aan de eischen der Meesterzangers voldoet. Daarna
gaan beiden zich kleeden voor het feest. Onderwijl sluipt Beckmesser de werkplaats
van Sachs binnen; hij vindt Walther's lied, herkent het schrift van den ouden
Meesterzanger, en steelt het blad. Uit deze vondst concludeert Sixtus, dat Sachs ook
wil meedingen en hij komt pas tot kalmte, wanneer de schoenmaker dit ontkent. Hij
is dan zelfs zoo onbeschaamd, Sachs te laten beloven, dat deze zich niet zal doen
kennen als maker van het lied; hij verdwijnt, om het nog gauw uit zijn hoofd te leeren.
Dan komt Eva met haar nieuwe schoentje, dat
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knelt. Sachs zet zich ijverig aan het werk, om dit te verhelpen en Walther zingt zijn
jonge liefde uit in een vervolg op het lied, dat hij kort daarvoor maakte. Eva beseft,
wat Sachs voor haar deed en omhelst hem dankbaar. De oude schoenmaker is
aangedaan: ‘Von Tristan und Isolde kenn ich ein traurig Stück: Hans Sachs war klug
und wollte nichts von Herrn Markes Glück’ (het orkest speelt het motief van het
verlangen uit ‘Tristan’). Spoedig treft hij een vroolijker toon, roept Magdalena en
David en slaat den leerjongen met den gebruikelijken oorveeg tot gezel. Dan maakt
ieder zich op, naar de weide te gaan, waar het feest zal plaats vinden. III 2 De weide
aan de Peglitz, buiten Nürnberg, loopt vol feestelingen. Leerjongens en meisjes
dansen er op de muziek van de stadspijpers. De Meesterzangers komen, gilde na
gilde, en Pogner leidt Eva naar de eereplaats. Sachs wordt uitbundig begroet; hij
beantwoordt deze hulde met een toespraak over de beteekenis van het wedstrijdzingen.
De eerste, die naar den meestertitel dingt, is Beckmesser. De arme drommel is zoo
zenuwachtig, dat hij de woorden van het gestolen lied heelemaal verdraait; hij zingt
ze bovendien op de banale melodie van zijn serenade. Hij wordt van alle kanten
uitgelachen; in zijn woede beweert hij, dat Sachs hem er in heeft laten loopen, door
hem die rijmelarij op te dringen. Dan is de beurt aan Walther; hij is zoo bezield, dat
hij het lied van dien morgen nog mooier maakt. De stilte van de aanwezigen bewijst
reeds, dat dit ‘Preislied’ een meesterwerk is. Eva drukt Walther den winnaars kransop
het hoofd; Pogner wil hem ook de eereketting omhangen, doch de ridder weigert dit:
‘Will ohne Meister selig sein’.
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Sachs weet Walther echter over te halen, het gedenkteeken te aanvaarden: ‘Verachtet
mir die Meister nicht’. Allen stemmen tot slot in met de woorden van Sachs: ‘Ehrt
Eure deutschen Meister’.
Parsifal ♪. De Graal-sage, reeds in Lohengrin* verwerkt, inspireerde Wagner tot
zijn laatste drama, het ‘Bühnenweihfestspiel’ Parsifal.Wagner putte vooral uit het
epos van Wolfram von Eschenbach (± 1210), en verwerkte er ook andere legenden
in. Terecht oordeelde Guido Adler: ‘Wagner heeft, door een overvloed van symboliek
uitverschillendelegenden aan te wenden, zelf aanleiding gegeven tot het verwijt, dat
zijn drama tal van tegenstrijdigheden bevat. Hij is in de versmelting van miraculeuze
onderwerpen te ver gegaan.
Het voorspel* ontving van Wagner het motto: ‘Geloof, Hoop en Liefde.’ Voor de
beide eerste begrippen bezigde de componist melodieën uit I 2: ‘Nehmet hin’
(Avondmaalsthema), het Graalmotief (gedeeltelijk ontleend aan het Gregoriaansche
Gloria uit de Mis ‘Cunctipotens Genitor Deus’) en ‘Der Glaube lebt’ (geloofsmotief).
Het tweede onderdeel van het voorspel, bewogener dan het eerste, geeft een
doorwerking* van het Avondmaalsthema en gedeelten daarvan (wond- en
speermotief); het is een uitbeelding van de lijdende menschheid en het ontheiligde
heiligdom. Bij tooneeluit-voeringen gaat het voorspel na een verstilde voordracht
van het Avondmaalsthema zonder onderbreken over in de eerste scène; voor
concertgebruik gaf Wagner een afsluiting met het Graalmotief, de morgenwijding
uit I 1 (maat 25-32). I 1 In het woud van het Graalgebied (Noord Spanje) sluimeren
de bejaarde Graalridder Gurnemanz en zijn beide
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schildknapen. Van den Graalburcht klinkt het geschal der bazuinen, die plechtig den
morgen aankondigen. Dit wekt Gurnemanz en zijn gezellen; zij verrichten hun stil
gebed tot morgenwijding. Dan spoort Gurnemanz de knapen aan, naar de bron te
gaan, waar de zieke Graalkoning Amfortas pleegt te baden, want reeds naderen de
ridders, die hem voorafgaan. Gurnemanz vraagt de ridders, of de geneeskrachtige
kruiden van den nieuwen heelkundige Gawan verzachting van lijden gaven, hoewel
hij weet, dat slechts één Amfortas kan helpen. Dit gesprek wordt onderbroken door
een vrouw, die op een razend paard nader rent, de Graalbode Kundry: zij zocht tot
in Arabië naar een middel voor den zieken koning. Kundry geeft Gurnemanz den
balsem en valt dan uitgeput neer. De stoet, die Amfortas op een draagbed naar de
bron voert, gunt den zieke bij Gurnemanz een wijle rust. De koning roept om Gawan;
men meldt hem echter, dat deze reeds heen ging, teneinde naar nieuwe kruiden te
zoeken. Ook Amfortas weet, dat slechts één hem kan redden: ‘Durch Mitleid wissend,
Der reine Tor’, gelijk hem voorspeld werd. ‘De dood?’ vraagt hij zich af. Gurnemanz
reikt den koning Kundry's balsem en Amfortas belooft, ook dit middel nog te
gebruiken als dank voor haar trouw. De vrouw weert heftig deze erkentelijkheid af
en beveelt den ridders, den koning naar de bron te dragen. Terwijl de stoet verder
gaat, hoonen enkele achterblijvende schildknapen Kundry. Gurnemanz wijst hen
terecht: diende ooit één meer dan zij, zonder dankbaarheid te vragen? Zoo zij vervloekt
is, boet zij thans niet door daden, die elken ridder zouden sieren? Of zij onheil bracht?
Gurne-
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manz bezint zich: tegenspoed kwam steeds juist wanneer zij afwezig was. Reeds
Titurel, de vader van Amfortas kende haar; hij vond de vrouw slapend, toen hij den
Graalburcht bouwde; zij was als dood, gelijk ook Gurnemanz haar zag, kort na het
onheil, dat over Amfortas kwam. Geërgerd vraagt de ridder, waar Kundry toefde,
toen de speer aan den koning ontnomen werd. Hij geeft zich over aan de herinneringen
omtrent het verlies van dit reliek. Lang geleden trok Amfortas, gewapend met de
‘wunden-wunder-voller Heiliger Speer’, op tegen den boozen toovenaar Klingsor.
In de nabijheid van Klingsor's slot bezweek Amfortas voor een verleidelijke, mooie
vrouw, een trawante van den toovenaar, die de speer roofde en er den koning mee
verwondde. Dan verhaalt Gurnemanz over de relieken, die aan Titurel's hoede werden
toevertrouwd: de Graal (Lohengrin*, Gralserzählung III 2) en de speer, waarmede
de gekruisigde Heiland doorstoken werd (Joh. 19:34). Tot bescherming van deze
relieken bouwde Titurel den Graalburcht, wiens hoeders door den gewijden schotel
gesterkt worden tot goede werken. Titurel achtte Klingsor onwaardig Graalridder te
zijn. Deze verwierf zich toovermacht, door zich te verminken en aldus zijn zinnelijke
begeerte te dooden. Daarop veranderde hij het woeste gebied nabij dat van den
Graalburcht in een weligen tuin, waarin hij verleidelijke en slechte vrouwen bracht.
Reeds menig Graalridder kwam door hen ten verderve. Nadat Amfortas zijn
hoogbejaarden vader Titurel opvolgde als Graalkoning, trachtte hij Klingsor's macht
te knotten, doch viel zelf als slachtoffer van diens handlangsters. Zijn zwakheid be-
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rouwend smeekte Amfortas om een teeken, en ziet, op den wonderschotel schitterde
een wijle de spreuk: ‘Durch Mitleid wissend, Der reine Tor, Harre sein, Den ich
erkor.’ Nauwelijks hebben de knapen rondom Gurnemanz deze woorden herhaald,
of een wilde zwaan valt doodelijk gewond nabij hen neer. Eenige ridders leiden den
jongen jager (Parsifal), die dit kwaad bedreef, voor Gurnemanz, die hem toornig
ondervraagt. Hoe kon hij den trouwen vogel neerschieten, die het water wijdde?
Vanwaar komt hij? Wie is zijn vader? Hoe vond hij den weg? Zijn naam dan? Doch
de jongeling kan op dit alles geen antwoord geven. Dan beveelt Gurnemanz den
schuldige te zeggen, wat hij wèl over zich zelf weet. Parsifal verhaalt, hoe hij met
zijn moeder, Herzeleide, in het bosch leefde, dat hij zich een boog maakte, om de
wilde adelaren te verjagen. Gurnemanz uit zijn verwondering, dat de jonge edelman
niet betere wapenen bezit. Als Parsifal hierop zwijgt, spreekt Kundry voor hem: zijn
vader, Gamuret, stierf in een strijd, vóór het knaapje geboren werd. Om haar zoon
voor den heldendood te vrijwaren voedde Herzeleide den jongen dwaas in de wildernis
op, ver van alle wapentuig. Nu herinnert Parsifal zich, dat hij vele dagen en nachten
lang door wildernissen trok, slechts door zijn boog beschermd tegen mensch en dier.
Gurnemanz berispt hem: hoe kon hij zijn moeder dit leed aandoen? Dan verhaalt
Kundry, dat zij Herzeleide zag sterven, waarop de jongeling haar in zijn woede
aanvalt; ternauwernood kan Gurnemanz haar bevrijden. Bijna onmachtig stamelt
Parsifal: ‘Ik versmacht’ en Kundry reikt hem haastig water uit een bron,
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waarna zij in haar diepen slaap terug valt. Thans beseft Gurnemanz, dat Parsifal de
‘reine dwaas’ kan zijn, die aan Amfortas als redder voorspeld werd. Hij geleidt den
jongeling langs rotsen en door gangen naar den refter van den Graalburcht. (Door
een kunstige tooneeltechniek heeft deze scène-wisseling bij open doek plaats, terwijl
het orkest de plechtige ‘Verwandlungsmusik’ speelt; Col. L 2007). I 2 Parsifal ziet
verbaasd de Graalridders zich scharen tot het Avondmaal. Amfortas wordt
binnengedragen en op een rustbed gelegd. Voor hem staat een marmeren tafel, waarop
knapen het met purper verhulde schrijn plaatsen, waarin de Graal bewaard wordt.
Uit den koepel van de zaal klinken knapenstemmen: ‘Der Glaube lebt, Die Taube
schwebt Des Heilands holder Bote.’ Dan hoort men van verre de stem van Titurel,
die Amfortas maant tot het vieren van het Avondmaal. Vertwijfeld barst de
Graalkoning uit: ‘Wehe mir der Qual! Mein Vater, oh! noch einmal Verrichte du das
Amt.’ Titurel handhaaft echter zijn bevel: ‘Du büsz' im Dienste deine Schuld! Enthüllet den Gral!’ Amfortas weerhoudt de knapen hiervan: de aanblik van het
reliek, die allen sterkt, maakt zijn pijnen ondragelijk. Hij smeekt God om erbarmen:
moge de dood hem weder rein doen worden! Uit den koepel klinken jongensstemmen:
‘Durch Mitleid wissend, Der reine Tor’; nogmaals eischt Titurel het onthullen van
den Graal en nu eerst gehoorzaamt Amfortas. Terwijl knapen het reliek uit het schrijn
nemen, verneemt men uit den koepel het gezang: ‘Nehmet hin meinen Leib, Nehmet
hin mein Blut Um unsrer Liebe Willen!’ Een verblindende lichtstraal doet het heilig
vocht in den
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kristallen schotel purper gloeien en Amfortas zegent met den Graal brood en wijn.
De knapen plaatsen den schotel weder in het schrijn en deelen dan brood en wijn uit
onder de ridders. Gurnemanz wenkt Parsifal, mede aan te zitten, doch deze blijft star
en stom staan. Tijdens het maal klinken beurtzangen. Allengs verebt de extase van
Amfortas; op het oogenblik, dat de wond van den koning opnieuw begint te bloeden
maakt Parsifal een heftig gebaar, alsof zijn hart hem pijn doet. De knapen dragen
Amfortas heen, voorafgegaan door het schrijn. Mismoedig jaagt Gurnemanz Parsifal
weg en raadt hem barsch, de zwanen te ontzien. II 1 In een torenkamer van zijn slot
beidt Klingsor den naderenden Parsifal. Om den jongeling te verleiden heeft hij
Kundry van noode, die hij door reukwerk uit haar slaap wekt en tot zich dwingt.
Spottend verwijt hij haar, dat zij steeds bij de Graalridders toeft, zij, die reeds velen
van hen verleidde. Vergeefs trachtte zij te weerstreven, want Klingsor is haar meester,
wijl alleen hij tegen haar verleiding bestand is. Kundry klaagt over den vloek, die
haar noopte anderen tot zonde te bekoren. Doch Klingsor herinnert er haar hoonend
aan, dat zij alleen verlost kan worden door den man, die haar weerstaat: misschien
zal Parsifal haar redder zijn. Vanuit den toren ziet Klingsor, hoe Parsifal de
slotbewoners overwint. Reeds waant de toovenaar den jongeling in zijn macht, als
slachtoffer van Kundry. Plotseling verzinkt de toren. II 2 In den tuin van Klingsor's
slot spiedt Parsifal verbaasd rond. Hij ziet verleidelijke meisjes, met bloemen getooid,
die hem verwenschen, omdat hij hun geliefden wondde. Doch hun gevoe-
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lens veranderen, als Parsifal hun schoonheid prijst en aanbiedt hun speelnoot te zijn.
De meisjes wedijveren onderling, wie het minnespel met hem vermag te winnen, tot
Kundry's stem hen verjaagt en Parsifal roept. Nu herinnert hij zich, dat zijn moeder
hem eens zoo noemde. Verbaasd ziet Parsifal Kundry, thans een jonge en verleidelijke
vrouw. Zij verhaalt hem, dat zijn stervende vader hem Parsifal, d.w.z. reine dwaas,
noemde (Wagner aanvaardde deze foutieve etymologie van een beroemd Arabist),
zij spreekt over zijn jeugd met Herzeleide en hoe de moeder hem opvoedde ver van
mannen en wapenen en dat zij ten leste stierf uit smart over haar verloren zoon.
Ontzet klaagt Parsifal, dat hij door zijn dwaasheid zijn moeder doodde. Als laatste
groet van Herzeleide, als eerste groet der liefde kust zij Parsifal. Deze beseft echter
Kundry's onreinheid en verstoot haar. Pijn brandt in zijn hart, gelijk toen de wond
van Amfortas tijdens het Avondmaal opnieuw bloedde (I 2). Nu kent hij het zondig
begeeren, doch ook het wetende medelijden, nu begrijpt hij de klacht over het ontwijde
heiligdom en beseft hij zijn schuld, Amfortas niet gered te hebben. Nogmaals vleit
en liefkoost Kundry den ‘reinen dwaas’, waardoor hij de verleidster van den koning
herkent. Heftig beveelt hij haar, voor eeuwig van hem te wijken. Kundry verwijt
Parsifal, dat hij háár smart niet doorleefde: sinds eeuwen beidt zij hem, haar redder,
sinds zij den gekruisigden Heiland hoonde door haar lach. Voor één uur van Parsifal's
liefde aanvaardt zij echter een eeuwigheid van vervloekt zijn. Parsifal kent thans zijn
taak: ook tot haar heil werd hij gezonden, gelijk tot het heil van hen, die zij
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verleidde. Hij biedt de vrouw liefde en verlossing, indien zij hem den weg wijst naar
Amfortas. Kundry weigert aanvankelijk, naijverig op Parsifal's medelijden met den
zondigen Graalkoning. Dan stemt zij toe, één uur van liefde bedingend, waarop
Parsifal haar vervloekt. Nu roept Kundry om hulp. De bloemenmeisjes snellen toe,
Klingsor werpt de heilige speer naar Parsifal, het wapen zweeft boven het hoofd van
den ‘reinen dwaas’, zoodat deze het kan vatten en er het teeken des kruises mede
maakt. Plotseling verdort de tuin, de meisjes en Klingsor verdwijnen. Parsifal spoedt
zich naar zijn taak, nadat hij Kundry heeft toegeroepen: ‘Gij weet, waar gij mij
wedervinden kunt!’ Het voorspel van het derde bedrijf - waarover Debussy* mèt den
‘Charfreitagszauber’ oordeelde: ‘niets in de muziek van Wagner bereikt een sereener
schoonheid’ - is als een instrumentale paraphrase van ‘Das Bangen wuchs zur höchsten
Not’ (vers 1062; Col. L 2012). III 1 Uit een hut aan den zoom van het Graalwoud
treedt Gurnemanz. Hij leeft hier als kluizenaar; men ziet hem aan, dat vele jaren
voorbij gingen, sinds hij Parsifal uit den burcht verjoeg. Een dof gekreun lokte hem
naar buiten op dezen lentelijken morgen van Goeden Vrijdag. In het struweel bespeurt
hij Kundry, die er als levenloos ligt. Zij ontwaakt en verricht zwijgend het werk der
dienstbaarheid. Gurnemanz berispt haar: heeft zij geen woord van dank, dat hij haar
wekte uit haar doodslaap? De vrouw kreunt slechts: ‘Dienen’. Hoewel de kluizenaar
haar zegt, dat haar hulp niet van noode is, gaat Kundry toch naar de bron; uit haar
gang bespeurt men, hoe zij veranderde. Beiden zien in de verte een ridder naderen,
in
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‘Die Walküre’ van Wagner (I 2), tooneelbeeld van Alfred Roller voor de opvoeringen van de Weensche
Hofopera onder Mahler.
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‘Parsifal’ van Wagner, Avondmaals-scène (I 2).
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zware wapenrusting en met gesloten helm. Gurnemanz vraagt hem, of hij verdwaalde;
de ridder schudt ontkennend het hoofd. De oude man gaat voort: weet de vreemdeling
niet, dat hij op het gewijde Graalgebied toeft, waar wapenen niet oorbaar zijn, en dat
het Goede Vrijdag is? Snel de wapens afgelegd! De ridder voldoet aan dit bevel en
dan herkennen Gurnemanz en Kundry in hem den knaap, die jaren her den zwaan
doodde. Bij het zien van de heilige speer, eens aan Amfortas ontnomen, bevangt den
kluizenaar diepe ontroering. Rustig spreekt Parsifal zijn vreugde uit, dat hij den weg
naar het Graalgebied ten langen leste vond, na veel dolen en lijden, onder den ban
van een vreeselijke vervloeking (die van Kundry?). Doch nu kan hij de speer aan
Amfortas geven, wiens klacht hij eertijds niet begreep. Gurnemanz jubelt over deze
groote genade, dit heilig wonder. Want sinds Parsifal door hem verjaagd werd,
weigerde Amfortas het Avondmaal te vieren, namen de ridders slechts ongewijde
spijs tot zich, zoodat zij verkwijnden. Gurnemanz ontvluchtte den burcht nadat Titurel
stierf, wijl de aanblik van den Graal hem niet meer sterkte. Parsifal uit zijn ontzetting
over deze ellende, door hem veroorzaakt, daar hij niet besefte, dat hij uitverkoren
was, Amfortas te redden. Onmacht dreigt hem te bevangen; Gurnemanz en Kundry
geleiden hem naar de heilige bron, opdat hij gereinigd zijn verlossend werk kan
verrichten. Mat smeekt Parsifal, tot Amfortas gebracht te worden en Gurnemanz stelt
hem gerust: reeds bereiden de ridders zich tot den doodendienst voor Titurel, waartoe
Amfortas ten laatste male den Graal zal onthullen. Nadat Kundry Parsifal de voeten
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heeft gewasschen besprenkelt Gurnemanz hem met het heilig water. Dan stort Kundry
kostelijke zalf over Parsifal's voeten, Gurnemanz zegent hem het hoofd met het
gewijde vocht. Nu verricht Parsifal voor het eerst zijn heilig ambt: hij doopt Kundry.
(Het nu volgende gedeelte is de ‘Charfreitagszauber’, het oudste fragment en tevens
het muzikale hoogtepunt van het drama; Col. L 2013/4). Parsifal geraakt onder de
bekoring van de lente, die hem nimmer zóó liefelijk scheen: ‘Wie dünkt mich doch
die Aue heut so schön!’ Hoe kan op dezen dag van smart, bij de herdenking van 's
Heilands dood, de natuur aldus herleven en bloeien? Gurnemanz wijst Parsifal terecht:
de tranen van berouw der zondaren zijn een heilige dauw, die de beemden doet
gedijen, tot vreugde van alle schepselen. Voelt niet de mensch zich verlost door Gods
offer uit liefde? Parsifal ziet Kundry schreien van spijt om haar zonden; hij kust haar
teeder het voorhoofd. In de verte beginnen de middagklokken te luiden. Gurnemanz
biedt Parsifal zijn geleide aan. (Weer, als in I, wisselt het decor geleidelijk bij open
doek en wordt de illusie gewekt, alsof de personen door het woud en door gewelven
naar den Graalburcht schrijden.) III 2 In een wijdsche zaal van den burcht ziet Parsifal
van de eene zijde Graalridders den dooden Titurel binnendragen en op een katafalk
nederleggen, terwijl andere tempelieren den zieken Amfortas naar zijn rustbed
brengen. Tijdens deze plechtigheid beurtzangen van de ridders. Nadat allen hun
plaatsen hebben ingenomen smeekt Amfortas zijn gestorven vader den Verlosser te
bidden, dat de Graalridders nog eenmaal zijn zegen mogen ontvangen; voor zich zelf
wenscht hij de eeuwige
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rust. De tempelieren manen, dat de Graal onthuld moet worden. Weer verzet Amfortas
zich: hij rukt zijn gewaad open en beveelt de ridders hem te dooden: dan is zijn lijden
ten einde en zal de Graal weder lichten tot heil van zijn behoeders. Nu treedt Parsifal
naar voren; hij beroert met de heilige speer heelend de wond van Amfortas en zegent
den koning, wiens leed den ‘armen dwaas’ de kracht van het medelijden en de macht
der reinheid schonk. Dan gelast Parsifal den Graal te onthullen. Tijdens zijn gebed
gloeit het kostbaar Bloed en zweeft een duif om Parsifal's hoofd. Nauwelijks hoorbaar
murmelen allen: ‘Erlösung dem Erlöser’. Kundry geeft den geest, Amfortas en
Gurnemanz huldigen Parsifal; deze zegent met den Graal de ridderschaar (H.M.V.
D 1025/31, 1537/44).
Het wijding wekkende werk stelt tal van problemen. Amfortas een symbool van
de lijdende menschheid en Klingsor een tweede Satan, men kan het aanvaarden.
Kundry een Eva, een Herodias (die volgens de legende den dooden Johannes den
Dooper hoonde) èn een Maria Magdalena (traditioneele vermenging van Lucas 8:2
en Lucas 7:37) in één persoon, het lijkt weinig overtuigend. Waarom is Parsifal aan
het slot van II niet reeds bij machte Amfortas te verlossen? Waartoe Kundry's vloek
(II 2)? Welke verandering was noodig en voltrok zich in Parsifal, nadat hij Kundry
weerstond? Was hij na die jaren van smartelijke ervaring nog de ‘dwaas’, waarover
de prophetie sprak en is dit te rijmen met de voor velen stuitende nabootsing van den
Heiland in het laatste bedrijf?
Der Ring des Nibelungen ♪. Over het ontstaan zie Wagner, leven. De dramatische
bezwaren tegen deze
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dubbeltragedie van Wotan en Siegfried, van goud en macht tegenover liefde, zijn
ernstig. Het zwakste punt is wel Gutrune's tooverdrank (Götterdämmerung), die
psychologisch ongegrond is, het karakter van Siegfried wezenlijk verandert en aan
de dramatische perepitie de waarde ontneemt; daardoor is in het laatste deel
Brünnhilde de eenige waarlijk tragische figuur. Ook blijkt de macht van den ring
steeds te falen: hij wordt immers ontnomen aan Alberich (Rheingold 3), Fafner
(Siegfried II 2) en Brünnhilde (Götterdämmerung I 3). En waarom gaan de goden
onder, op het oogenblik dat de Rheintöchter den ring terug ontvangen? Over Wotan
gaf Wagner zelf een vernietigend oordeel (Siegfried III 1). Sommige episoden
(Walküre I, Siegfried III) zijn echter van geniale psychologie. Het is vooral door de
muziek, dat dit monumentaalste drama van onze toonkunst boeit.
Das Rheingold. 1 Op den bodem van den Rijn bewaken de Rheintöchter Woglinde
en Wellgunde spelend den goudschat van hun vader. Floszhilde, hun zuster, maant
hen tot grooter voorzichtigheid, doch laat zich zelf tot het spel verleiden. Aldus
dartelend vindt hen Alberich, beheerscher der Nibelungen (het dwergengeslacht, dat
zijn naam dankt aan koning Nibelung, d.w.z. zoon der duisternis). Vergeefs tracht
de verliefde dwerg hun gunst te winnen; steeds weer ontglippen hem de vlugge
vrouwen. Tijdens dit gestoei breekt het zonlicht door; het beschijnt den goudschat,
zoodat deze in vollen glans schittert. Verwonderd vraagt Alberich, wat ginds zoo
glinstert en de Rheintöchter verraden den dwerg in overmoedigen spot het geheim
van den schat: wie uit het
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goud van den Rijn een ring smeedt, heeft daardoor matelooze macht over de wereld.
Doch hiertoe is alleen in staat: ‘Nur wer der Minne Macht entsagt, Nur wer der Liebe
Lust verjagt’. Wellgunde meent, dat den schat geen gevaar dreigt: niemand, en zeker
niet deze bronstige dwerg, kan de liefde mijden. Sluw overweegt Alberich: ‘Der
Welt Erbe Gewänn' ich zu eigen durch dich! Erzwäng'. ich nicht Liebe, Doch listig
erzwäng' ich mir Lust?’ Hij vervloekt de liefde en rooft snel het goud, waarmee hij
vlucht. Geleidelijk verandert het water in wolken; deze vervluchtigen. 2 Men ziet
hoog op een rots, aan gindsche zijde van het Rijndal, een burcht; op een bergweide
aan dezen kant van het dal ontwaken Wotan, de oppergod, en zijn gade Fricka, godin
van het huwelijk. Wotan prijst den nauw voltooiden burcht, Fricka echter is bezorgd
over het loon, dat de bouwers van het slot, de reuzen Fasolt en Fafner, bedongen:
haar zuster Freia, godin der eeuwige jeugd. Wotan stelt Fricka gerust: nimmer meende
hij Freia aan de reuzen af te staan. Reeds snelt Freia toe, om bij Wotan bescherming
te zoeken, daar Fasolt haar dreigend tot zich riep. Wotan vertrouwt op de listigheid
van Loge, god van het vuur; deze ried hem het verdrag aan en stond in voor Freia's
vrijheid. Radeloos roept Freia haar broeders Donner, god van het onweer, en Froh
te hulp. Fasolt en Fafner verschijnen nu voor Wotan en vorderen hun loon. Als Wotan
weigert Freia af te staan, herinneren de reuzen hem er aan, dat de overeenkomst met
runen gegrift werd in de speer van den oppergod, doch deze hoont: het verdrag was
slechts scherts. Fafner fluistert Fasolt toe, waarom de goden Freia niet kunnen

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

794
derven: haar gouden appelen schenken hun eeuwige jeugd. De reuzen willen Freia
met geweld meevoeren, Donner dreigt hen, met zijn hamer (zinnebeeld van den
bliksem) het loon te voldoen, en Wotan moet de twistenden met zijn speer scheiden.
Dan verschijnt Loge; Wotan verwijt hem, dat hij het verdrag met de reuzen aanraadde.
De vuurgod wijst deze berisping af: hij wenschte den burcht voor Donner en Froh,
trachtte ook een ander loon voor de reuzen te vinden dan Freia. Lang zocht hij
vruchteloos, tot hij van de Rheintöchter vernam, dat de Nibelung Alberich terwille
van het Rijngoud de liefde afzwoer en den macht verleenenden ring smeedde. Dit
bericht wekt de hebzucht van allen, doch maakt hen tevens bevreesd: door den ring
kan Alberich de goden beheerschen. De reuzen zijn bereid afstand te doen van Freia
terwille van den ring, maar Wotan begeert dien boven alles en laat daarom toe, dat
Fasolt en Fafner Freia met zich voeren. De reuzen beschouwen de godin als pand:
verschaft Wotan hen niet vóór den avond den ring, dan vervalt Freia aan hen. Reeds
speuren de goden, dat hun kracht afneemt, daar zij de godin der eeuwige jeugd
ontberen en haar appelen verdorden: het einde van Wotan en de zijnen is nabij.
Plotseling besluit de oppergod het Rijngoud op zijn beurt te rooven. Met Loge spoedt
hij zich door een duistere kloof naar Alberich's woonstee, Nibelheim. 3 In een
onderaardsch gewelf van Nibelheim sleurt Alberich zijn broeder Mime naar een
aambeeld: zonder dralen moet Mime een gouden helm smeden, gelijk Alberich
beschreef. Dan blijkt, dat Mime de opdracht reeds vervulde, en het kunstig werkstuk
voor zich wilde behouden. Het is de Tarnhelm:
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wie hem draagt en een tooverspreuk zegt, wordt onzichtbaar of kan elke gewenschte
gestalte aannemen. Alberich beproeft aanstonds de magische kracht van den Tarnhelm
en ongezien geeselt hij Mime om diens voornemen tot diefstal. Door den Tarnhelm
voelt Alberich zich eerst recht beheerscher van de Nibelungen. Uit de verte klinkt
zwakker en zwakker zijn getier. Loge en Wotan vinden den kreunenden Mime; zij
bieden den mishandelden dwerg hun hulp. Doch Mime vreest, dat de goden
machteloos zijn tegenover Alberich's ring. Dwong zijn broeder niet alle Nibelungen,
steeds weer schatten voor hem te delven? Mime verhaalt dan over den Tarnhelm en
hoe hij zich daarmede van Alberich hoopte te bevrijden. Misschien gelukt het hem,
door list den ring te bemachtigen, nu hij nauwkeurig weet, hoe de Tarnhelm
aangewend moet worden. De goden hooren Alberich nader komen, terwijl hij de
Nibelungen tuchtigt, die goud en zilver naar de kloof torsen. Alberich wijst hen, waar
zij de schatten moeten stapelen en ziet eerst dan Wotan en Loge. Hij zendt Mime en
de Nibelungen heen om nieuwe schatten te delven en vraagt daarna de goden, wat
zij hier zoeken. Wotan vleit den dwerg: het gerucht van Alberich's macht drong tot
hen door en zij willen zich daarvan overtuigen. Nu blijkt Loge's listigheid: hij brengt
Alberich er toe, over den ring en den helm te spreken en houdt zich ongeloovig. In
zijn ijdelheid gekwetst zet Alberich den helm op en neemt hij de gestalte van een
reuzenslang aan. Loge geeft zich slechts half gewonnen en vraagt, of Alberich zich
ook in een padde kan veranderen. De dwerg bewijst het op slag. Gezwind plaatst
Wotan zijn voet op het kleine dier, Loge ont-
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neemt het den Tarnhelm, waardoor Alberich weer zichtbaar wordt, zich krommend
onder Wotan. De goden knevelen den dwerg en sleuren hem met zich. 4 Het tooneel
verandert snel in dat van 2: de weide en burcht aan weerskanten van den Rijn. Wotan
en Loge voeren Alberich met zich, terwijl zij hem bespotten. De dwerg raast woedend
over de list, waardoor hij bedwongen werd en dreigt met zijn wraak. Loge hoont
hem: tot vergelding is eerst kans, wanneer de dwerg den losprijs betaald heeft, de
schatten, die de Nibelungen voor hem vergaarden. Alberich troost zich zelf in stilte:
indien hij den ring behoudt, zal het gebeurde slechts een harde les voor hem zijn. Hij
roept de Nibelungen op en beveelt hun, de schatten te brengen. Nu waant Alberich
zich vrij; hij verlangt zelfs van Loge den Tarnhelm terug, doch de vuurgod werpt
dien bij den schat. Wotan eischt den ring van Alberich, waartegen de dwerg zich tot
het uiterste verzet, doch vergeefs. Beroofd van al zijn kostbaarheden vervloekt
Alberich den ring: ‘Wer ihn besitzt, Den sehre Sorge, Und wer ihn nicht hat, Den
nage der Neid!’ waarna hij vlucht. Van verschillende kanten komen Fricka met
Donner en Froh, Fasolt en Fafner met Freia. Reeds de nadering van de godin der
eeuwige jeugd schenkt den goden nieuwe kracht. Fricka wil haar zuster omhelzen,
waartegen de reuzen zich verzetten, want nòg is zij hun pand. Fasolt onderhandelt:
Freia gaat hem zoo ter harte, dat hij haar alleen wil afstaan, indien de opgestapelde
schat de godin aan zijn oog onttrekt. Zelfs de Tarnhelm en, om een laatste spleet te
dichten, de ring worden door de reuzen opgeëischt. Lang weigert Wotan den ring af
te staan. Fasolt dreigt zelfs, Freia weer
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mee te nemen. Dan verschijnt in een kloof de Wala (goddelijke prophetes) Erda; zij
waarschuwt Wotan voor den vervloekten ring. Zoo groot gevaar dreigt de goden, dat
Erda zelf tot hen komt, instede van dit als anders over te laten aan haar dochters, de
drie Nornen (schikgodinnen). Wotan wil Erda weerhouden, teneinde meer van haar
te vernemen; Froh en Fricka beletten hem dit en dringen aan, dat hij den ring afstaat.
Met moeite bedwingt de oppergod zich; eindelijk werpt hij den reuzen den ring toe,
opdat Freia den goden eeuwige jeugd zal schenken. Bij de verdeeling van de schatten
twisten de reuzen om den ring, tot Fafner zijn broeder Fasolt doodt, waarop hij met
den schat heen gaat. Eindelijk kunnen de goden den burcht betrekken (Eintritt der
Götter in Walhall; H.M.V. D 1319). Donner laat met zijn hamer een bliksemstraal
flitsen, waardoor een regenboog zich over het Rijndal spant tot een brug naar den
burcht, dien Wotan Walhalla noemt. Op het oogenblik dat de goden de brug betreden
hooren zij ver beneden zich de Rheintöchter klagen over het geroofde goud. Loge
hoont hen: de nieuwe glans der goden moet hen troosten over het verlies van den
schat. De Rheintöchter echter waarschuwen, dat het goud in de diepte van den stroom
behoort.
Die Walküre. [Inleiding. Tot beter begrip van I hier reeds het belangrijkste, van
wat in II verhaald wordt. Ontdaan over Erda's prophetie (Rheingold, 4) raadpleegde
Wotan andermaal de Wala. Zij voorspelde, dat slechts een held, geheel onafhankelijk
van de goden, niet door hen geholpen en uit vrije verkiezing, Fafner (Rheingold, 4)
den ring zou kunnen ontnemen. Daartoe verwekte
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Wotan, zich Wälse noemend, bij een aardsche vrouw het geslacht der Wälsungen:
tweelingen, een dochter Sieglinde en een zoon, die aan het slot van ‘Die Walküre’ I
van zijn zuster den naam Siegmund ontvangt; zij werden in hun jeugd van elkander
gescheiden. Voorts gewon Wotan bij Erda negen dochters, de Walküren, d.w.z. zij
die op het slagveld (Walstatt) uit de gesneuvelde strijders de dappersten kiezen
(küren) en naar Walhalla, het oord der gevallen helden, geleiden; ook van de Walküren
verwachtte Wotan hulp in den strijd tegen Alberich (Rheingold 4).] Het voorspel,
dat zonder onderbreken in I overgaat, beeldt een storm uit, die langzaam afneemt. I
1. Men ziet een ledige woonzaal met in het midden een machtigen esschenstam,
wiens kroon men boven de zoldering vermoedt. De deur gaat open, een uitgeputte
vluchteling wankelt naar binnen en werpt zich op een berenvel neer. Sieglinde komt
op het gerucht uit een neven vertrek: zij meende, dat haar man (Hunding) terugkeerde,
ziet den vreemdeling en laaft hem op zijn verzoek. De verkwikte gast hoort, in wiens
woning hij toevlucht vond. Hij verhaalt, dat hij voor zijn vijanden moest vlieden,
daar zijn speer en schild verbrijzeld werden, en ondanks zijn wonden ontkwam.
Nadat Sieglinde hem een honigdrank heeft gereikt, voelt hij zich gesterkt en wil hij
verder gaan, daar hij onheil brengt. Sieglinde weerhoudt hem echter: reeds lang
heerscht het onheil in haar huis. Zwijgend wachten beiden op den terugkeer van
Hunding, terwijl zij elkander meer en meer ontroerd aanzien. I 2. Eindelijk treedt
Hunding binnen. Sieglinde bericht hem, dat zij den gast verkwikte; zij ontvangt het
bevel, het maal op te dis-
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schen. Het valt Hunding op, dat de vreemdeling en Sieglinde op elkander gelijken
en hij vraagt zijn gast over diens lot. Deze verhaalt, hoe hij reeds jong zijn moeder
en zijn tweelingzuster verloor. De naam Wehwalt zou hem het best passen. Eens
kwam hij met zijn vader Wolfe van de jacht terug; zij vonden de moeder vermoord,
het meisje was geroofd. Jaren lang leefden Wolfe en zijn zoon Wölfling in het woud,
zich werend tegen hun vijanden. Tijdens een hevigen strijd werden zij gescheiden.
Sinds dien zwierf Wölfling alleen; waar hij kwam, vond of bracht hij onheil. Nu
vraagt Sieglinde, hoe haar gast zijn wapenen verloor en de vreemdeling, vertelt
verder: een jonkvrouw riep hem te hulp, daar haar magen haar wilden dwingen te
huwen met een man, dien zij niet beminde. In den fellen strijd lieten de jonkvrouw
en tal van haar verwanten het leven; Wölfling moest vluchten, nadat zijn wapenen
verbrijzeld werden. Somber antwoordt Hunding, dat hij zelf behoort tot de verwanten,
die Wölfling bestreed; het heilig recht der gastvrijheid moge dezen nacht gelden, de
volgende dag zal aan wraak gewijd zijn. Dan beveelt Hunding zijn vrouw, den
avonddrank te schenken, waarna hij en Sieglinde naar hun slaapvertrek gaan. I 3. De
vluchteling, alleen achter gebleven, herinnert zich: ‘Ein Schwert verhiesz mir der
Vater, Ich fänd' es in höchster Not.’ Vanwaar een wapen, nu hij weerloos in het huis
van zijn vijand vertoeft, nabij de liefelijke vrouw, in de macht van haar man? Het
haardvuur laait voor het laatst op, laat een plek op den esschenstam glinsteren en
verdooft. De vluchteling geeft zich over aan warme gevoelens jegens de gastvrouw.
Sieglinde treedt weer
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binnen: zij mengde bedwelmende kruiden in Hunding's drank, daar zij haar gast een
wapen wil wijzen. Het is slechts voor den sterksten held bestemd! Een vreemdeling
stiet het tot aan het heft in den esschenstam, terwijl jaren her Hunding met zijn
vrienden braste, nadat hij zich Sieglinde tegen haar zin tot vrouw gekwanseld had.
Velen reeds trachtten vergeefs het wapen uit den boom te rukken. Gelukt het den
gast, dan wint hij zich zwaard en vrouw. Vurig omhelst de vluchteling Sieglinde; de
deur springt open, de maan beschijnt het jonge paar. Geestdriftig bezingt Wölfling
de vereeniging van lente en liefde: ‘Winterstürme wichen Dem Wonnemond’. In
onbeteugelde verrukking uiten beiden hun liefde en geleidelijk worden zij zich bewust,
dat zij de tweelingen zijn, die Wälse (Wotan) zich won. Nu mag de vluchteling niet
meer Wehwalt heeten: Sieglinde schenkt hem een nieuwen naam, Siegmund.
Geestdriftig ijlt Siegmund naar den esch en rukt uit den stam het zwaard, dat hij
Nothung noemt: in den hoogsten nood vond hij het wapen, waarmede hij zich en zijn
bruid zal beschermen. Nu eerst spreekt Sieglinde vrij uit: ‘Die eigne Schwester
Gewannst du zueins mit dem Schwert!’ Siegmund aanvaardt hun door Wotan gewild
lot: ‘Braut und Schwester Bist du dem Bruder - So blühe denn Wälsungen-Blut!’ II
1. In een woest, rotsachtig gebergte beveelt Wotan zijn uitverkoren Walküre
Brünnhilde (d.w.z. de gepantserde strijdster) haar paard te zadelen, teneinde den
Wälsung (Siegmund) bij te staan in zijn strijd met Hunding. Juichend gaat Brünnhilde
heen, om hieraan te voldoen. Uit de verte waarschuwt zij Wotan, dat Fricka
(Rheingold, 2) met haar door twee rammen getrok-

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

801
ken wagen nadert; het wilde gegeesel toont aan, hoe vertoornd de godin van het
huwelijk is. Bij Wotan gekomen beklaagt Fricka zich als hoedster van den echt, over
wat Siegmund en Sieglinde misdeden. Wotan pleit voor de Wälsungen: de liefde
bracht hen tot elkander, onheilig is de eed, die zonder liefde vereenigt. Fricka spot,
of Wotan het heilig prijst, dat broeder en zuster elkander schandelijk beminnen.
Nogmaals beroept Wotan zich op de liefde der Wälsungen; hij raadt Fricka zelfs,
dezen bond uit genegenheid te zegenen. Nu barst Fricka onbeteugeld los: vergeefs
klaagt zij over ontrouw, sedert Wotan zelf echtbrekend de Wälsungen en de Walküren
(inleiding Walküre) verwekte. Wotan tracht Fricka rustig te verklaren, dat de goden
tot hun redding een held behoeven, die van hen geheel onafhankelijk is. Fricka kan
hem niet gelooven: schonk Wotan niet zelf aan Siegmund het zwaard? Nogmaals
eischt zij wraak: Wotan noch Brünnhilde mogen Siegmund terzijde staan. Daar is
de Walküre reeds met haar getuigd ros. Fricka laat Wotan zweren, zijn belofte te
houden, waarna zij heen rijdt. II 2. Bezorgd vraagt Brünnhilde, waarom haar vader
treurt. Dan biecht Wotan zijn euveldaden: hoe Loge hem verleidde, Alberich's ring
te rooven (Rheingold 1 en 2), over Erda's vermaning (Rheingold 4) en zijn bedoeling
met het verwekken van de Walküren (inleiding Walküre). Doch dit alles zou
tevergeefs zijn, indien Alberich den ring weer verwierf. Wel bewaakt Fafner de
schatten (Rheingold 4), doch hem kan Wotan den ring niet ontnemen, daar hij door
zijn verdrag gebonden is. Slechts één kan redding brengen: een held, onafhankelijk
van de goden,
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niet door hen geholpen en uit vrije verkiezing. Brünnhilde vraagt of Siegmund geen
uitkomst kan geven, doch Wotan verklaart, dat de Wälsung slechts mag vertrouwen
op zijn zwaard, gelijk Fricka eischte. Nu al ondergaat de god den vloek van den ring,
dien hij aanraakte, en hij wenscht nog slechts het einde. Reeds draagt een vrouw
(Grimhilde) in zich een zoon van Alberich (Hagen, Götterdämmerung I), die naar
Erda's prophetie bij zal dragen tot den ondergang der goden. Wotan beveelt Brünnhilde
verbitterd, Hunding terzijde te staan. De Walküre tracht haar vader hiervan af te
houden, doch hij dreigt haar met zijn toorn, indien Siegmund niet valt. Na Wotan's
vertrek neemt Brünnhilde bekommerd haar wapenen; terwijl zij treurt over wat Wotan
haar gebood ziet zij de Wälsungen naderen. Snel verbergt de Walküre zich achter
een rots. II 3. Siegmund dwingt Sieglinde te rusten. De vrouw is wanhopig: zij zal
haar broeder slechts schande en smaad aandoen en tegen Hunding met zijn gezellen
en zijn doggen kan Siegmund niet stand houden. Teeder laat Siegmund het hoofd
van de bezwijmde in zijn schoot rusten. II 4. Na een lang zwijgen treedt Brünnhilde
voor Siegmund; zij verkondigt hem den dood en troost den held, dat zij hem naar
Walhalla zal geleiden, waar zijn vader Walse hem wacht. Als Siegmund hoort, dat
Sieglinde niet met hem mag gaan, weigert hij Brünnhilde te volgen: nòg vertrouwt
hij op zijn zwaard. Brünnhilde deelt hem mede, dat Wälse het wapen zijn kracht
ontnam en toornig verwenscht Siegmund zijn vader om dit verraad. Brünnhilde
belooft, Sieglinde en haar nog ongeboren zoon te beschermen; Siegmund echter wil
zijn geliefde en zich zelf dooden. De
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Walküre weerhoudt hem daarvan en zegt den held uit medelijden haar bijstand toe.
II 5. Reeds hoort Siegmund het hoorngeschal van Hunding; hij legt zijn sluimerende
vrouw voorzichtig neer en ijlt den vijand tegemoet. Sieglinde droomt, dat haar huis
brandt en roept haar vader, haar moeder en Siegmund te hulp. Zij wordt gewekt door
een fellen donderslag en hoort in de verte den strijd tusschen haar man en haar broeder
en hoe Brünnhilde Siegmund aanvuurt. De krijgers naderen Sieglinde en op het
oogenblik dat Siegmund aan Hunding den beslissenden stoot kan geven, is Wotan
plotseling daar: de god verbrijzelt met zijn speer het zwaard Nothung, zoodat Hunding
zijn vijand kan dooden. Brünnhilde tilt Sieglinde op haar paard en brengt haar in
veiligheid. Wotan beveelt Hunding verachtelijk Fricka te melden, dat aan haar eisch
voldaan werd, doch de uitgeputte strijder valt stervend neer. Dan maakt Wotan zich
op tot de achtervolging van de ongehoorzame Walküre. III 1. In een woest bergland
ontmoeten de Walküren elkander, op weg naar Walhalla, gevallen helden met zich
voerend (Walkürenritt; H.M.V. D 1815). Brünnhilde is de laatste van hen; haar buit
is een vrouw: Sieglinde. Angstig verhaalt Brünnhilde, dat Wotan haar achtervolgt,
wijl zij Siegmund beschermde tegen den wil van haar vader; zij smeekt haar zusters,
Sieglinde te helpen redden, doch deze weigeren. Zelfs de uitgeputte vrouw verzet
zich hiertegen: zij wenscht slechts den dood. Als Sieglinde echter hoort, dat zij een
zoon draagt, verzoekt ook zij om bescherming. Brünnhilde geeft aan Sieglinde haar
paard Grane en raadt haar, naar het Oosten te trekken, waar Fafner den schat der
Nibe-
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lungen bewaakt: aldaar zijn de Wälsungen veilig voor Wotan's toorn. Brünnhilde
geeft Sieglinde de stukken van Siegmund's verbrijzelde zwaard Nothung; eens zal
Siegmund's zoon het wapen herstellen en er door zegevieren; daarom zij zijn naam
Siegfried. Sieglinde dankt en zegent haar beschermster en rijdt snel heen. Reeds
hooren de Walküren Wotan's stem. III 2. Brünnhilde verbergt zich tusschen haar
zusters, die vergeefs trachten den toorn van hun vader te stillen. Op Wotan's verwijt,
dat zijn uitverkoren dochter hem weerstreefde, treedt Brünnhilde naar voren en vraagt
haar straf. Verbanning is het vonnis: niet meer zal zij Walküre zijn, uit Walhalla
wordt zij verstooten. Hier, op den berg, moet zij weerloos slapen, tot een man haar
wekt, dien zij zal dienen. Wee haar zusters, indien zij Brünnhilde niet mijden! Angstig
vluchten de acht Walküren. III 3. Vergeefs pleit Brünnhilde, dat zij Wotan's
oorspronkelijke wensch vervulde. Werd de god niet zich zelf tot vijand, toen hij in
Fricka's eisch toestemde? Ten leste geeft Wotan toe: Brünnhilde deed, wat hij
begeerde, doch wat de nood der goden verbood. Nu verhaalt de Walküre, dat Sieglinde
gered werd en een zoon draagt, die eens het zwaard Nothung zal zwaaien en smeekt
dan, dat zij uit haar slaap slechts gewekt worde door een vrijen held, die het vuur
waagt te trotseeren, dat Wotan als hoeder van zijn dochter late ontbranden. In zijn
teeder vaarwel (Wotan's Abschied und Feuerzauber; H.M.V.D. 1225) staat de god
dezen wensch toe. Door een kus ontneemt hij de Walküre haar goddelijkheid; hij
bedt de insluimerende vrouw op een bemosten heuvel en dekt haar met haar schild.
Dan roept Wotan den
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vuurgod Loge aan; nadat hij driemaal met zijn speer op een rots heeft geslagen
ontspringt daaruit een vlammende stroom, dien hij met zijn wapen rondom Brünnhilde
leidt. Tenslotte dreigt de god: ‘Wer meines Speeres Spitze fürchtet Durchschreite
das Feuer nie!’ (H.M.V. D 1320/33).
Siegfried. [Stervend baarde Sieglinde (Walküre I en III) in het hol van Mime
(Rheingold 3) haar zoon Siegfried, dien de dwerg onder zijn hoede nam]. I 1. In zijn
hol, te midden van een woud, smeedt Mime op een aambeeld een zwaard, waarom
Siegfried hem vroeg. Mismoedig beklaagt hij zich, dat de schandelijke knaap het
beste wapen, dat hij ooit smeedde, spelend vernielde. Indien Mime er in mocht slagen
de stukken van Nothung (Walküre I en III) te voegen, hoe zou deze smaad daardoor
gewroken worden! Dan ook zou de dwerg zich den ring van Alberich (Rheingold 1
en 4) kunnen veroveren, dien Fafner (Rheingold 2 en 4) in de gedaante van een
reusachtigen draak bewaakt. Mismoedig hervat Mime zijn werk. Siegfried stoort
hem daarin: aan een touw sleurt hij met zich een wilden beer, dien hij plagend tegen
Mime ophitst. Eerst als de dwerg den knaap het beloofde zwaard toont, jaagt deze
het dier weg. Lachend vertelt Siegfried, dat hij den beer ving, teneinde Mime tot
spoed aan te zetten bij het vervaardigen van het wapen. De knaap beproeft het zwaard
en slaat het met één slag op het aambeeld in stukken. Schamper verwijt hij den dwerg,
dat hij met zulk stumperig tuig de reuzen moet bestrijden, waarover Mime zoo vaak
sprak. Mime laakt klagend de ondankbaarheid van zijn pleegkind: bracht hij het
hulpelooze wicht niet groot, smeedde hij voor den knaap
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niet een hoorn, zwoegde hij niet, terwijl de jongen rondzwierf? Siegfried verheelt
zijn afkeer niet en verbaast zich slechts, dat hij steeds weer tot zijn gehaten pleegvader
terugkeert. Langs omwegen vraagt hij, wie zijn moeder was. Ook kan Mime zijn
vader niet wezen: nooit verwekt een padde een visch. Mime ontwijkt dit gevraag,
liegt zelfs, tot Siegfried hem met den dood dreigt, indien hij de waarheid niet zegt.
In het nauw gedreven licht Mime zijn pleegzoon in: jaren her vond hij in het woud
een stervende vrouw; in het hol van den dwerg baarde zij haar zoon en noemde hem
Siegfried. De knaap vraagt dan naar de namen van zijn ouders en Mime licht hem
in: Sieglinde heette de moeder; doch den naam van den vader te zeggen, dat ontwijkt
de dwerg. Als de wilde jongen bewijzen verlangt, toont Mime hem de stukken van
het zwaard Nothung, die Sieglinde hem gaf. Nu eischt Siegfried, dat Mime voor hem
nog heden het wapen zal herstellen; dan zal hij met het zwaard de wereld intrekken.
Ongeduldig stormt de knaap naar buiten. Mime is echter vertwijfeld: hij weet, dat
hij onmachtig is te doen, wat Siegfried hem vroeg. I 2. Lang blijft de wanhopige
dwerg niet alleen: een forsche man betreedt zijn hol. Hij noemt zich Wanderer [later
blijkt hij Wotan te zijn] en stoort zich niet aan het verzoek, weer heen te gaan.
Wanderer stelt Mime een weddenschap voor: de dwerg mag drie vragen doen; kan
de Wanderer die niet beantwoorden, zoo boet hij met zijn hoofd. Mime aanvaardt
dit, om van den ongewenschten bezoeker ontslagen te raken en stelt als tegenpand
zijn haard. De eerste vraag van den dwerg is: welk geslacht huist diep onder de aarde?
De Wanderer
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verhaalt dan van de Nibelungen en hoe Alberich zijn tooverschatten won (Rheingold
1 en 3). Mime's tweede vraag luidt: welk geslacht woont op den rug der aarde? Weer
weet de Wanderer bescheid: hij bericht over de reuzen Fasolt en Fafner (Rheingold
2 en 4) en dat de laatste als draak den schat bewaakt. Nog heeft Mime een kans: welk
geslacht woont op de wolken? Doch de Wanderer staat niet beschaamd. Hij is
vertrouwd met de goden en hun verblijf Walhalla en weet, dat Wotan zich zijn speer
sneed uit den wereldesch en daarmede de aarde, alsook de Nibelungen en de reuzen
beheerscht. Weer verzoekt Mime zijn gast heen te gaan, doch deze eischt, naar
wedders gebruik, op zijn beurt drie vragen te stellen. Hoewel Mime aanduidt, dat hij
Wotan herkend heeft, stemt hij toe, in de hoop, zijn hoofd te redden. De eerste vraag
van den Wanderer is: jegens welk geslacht betoonde Wotan zich het slechts, hoewel
het hem het liefst was? Mime blijkt op de hoogte van de Wälsungen (zie inleiding
Walküre): Siegmund en Sieglinde en hun zoon Siegfried. De tweede vraag luidt: met
welk zwaard zal Siegfried Fafner verslaan, opdat de Nibelung, die den knaap
opvoedde, den ring zal verwerven? Vergenoegd overziet Mime verleden, heden en
toekomst: Wotan stiet het zwaard Nothung in den esch van Hunding's huis en
Siegmund won zich het wapen (Walküre I), doch het werd verbrijzeld door Wotan's
speer (Walküre III); een wijze smid bewaart thans de stukken ervan en Siegfried zal
eens den draak verslaan. Mime's blijdschap verdwijnt echter bij de derde vraag van
den Wanderer: wie zal het zwaard herstellen? Nu jammert de ‘wijze smid’; om zijn
onwetendheid en rustig licht
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Wotan hem in: ‘Nur wer das Fürchten Nie erfuhr Schmiedet Nothung neu’; aan hem
vervalt ook Mime's hoofd, dat de Wanderer weddend won. Wotan laat Mime ontdaan
achter; de verbijsterde dwerg heeft een visioen, dat Fafner als draak hem belaagt. III
3. Zoo vindt hem Siegfried, die terstond zijn zwaard verlangt. Mime kan niet anders,
dan het antwoord herhalen, dat de Wanderer zelf op zijn derde vraag gaf. Geleidelijk
herstelt hij zich echter. Dan beseft hij zijn eenige kans op redding: Siegfried te leeren,
wat vrees is. Hij liegt, dat Sieglinde hem liet beloven, haar zoon niet de wereld in te
laten trekken vóór deze wist, wat angst beteekent; heeft Siegfried nooit gesidderd
om de nachtelijke geluiden in het woud? De knaap ontkent dit. Mime weet dan raad:
Fafner kan hem bevreesd maken. Daartoe eischt Siegfried nogmaals zijn zwaard.
Als Mime andermaal zijn onvermogen bekent, besluit Siegfried zelf het wapen te
herstellen. Terwijl de knaap het vuur hoog doet oplaaien, wikt en weegt Mime: indien
Fafner Siegfried angst aanjaagt, kan deze voor den dwerg niet den ring rooven, blijft
de knaap echter onvervaard, dan heeft hij recht op Mime's hoofd. Onder het zingen
van een lied (‘Nothung, Nothung,Neidliches Schwert!’) smelt Siegfried de stukken
van het wapen. Ondertusschen overdenkt Mime, wat te doen. Hij twijfelt niet meer,
of Siegfried den draak zal verslaan; hoe kan de dwerg dan den ring verkrijgen? Hier
baat slechts list: den moeden overwinnaar een slaapdrank geven en hem dan met zijn
eigen zwaard dooden. Terwijl Siegfried, een tweede lied zingend (‘Schmiede, mein
Hammer, Ein hartes Schwertl’) het wapen smeedt, bereidt Mime den
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slaapdrank. Reeds vermeit hij zich in de verbeelding, hoe hij de geheele wereld zal
beheerschen. Doch op het oogenblik dat Siegfried met het herstelde zwaard het
aambeeld in tweeën splijt, tuimelt de verschrikte dwerg ter aarde. II 1. Diep in het
bosch, nabij het hol van Fafner, waakt de dwerg Alberich, beheerscher der Nibelungen
(Rheingold 1). In het zwakke maanlicht ziet hij een ruiter; nadert daar de lang verbeide
held, die Fafner zal overwinnen? Het is de Wanderer, in wien Alberich terstond
Wotan herkent. Woedend beschuldigt de dwerg den god, dat deze den ring nogmaals
wil rooven; Alberich waarschuwt Wotan: houdt deze zich niet aan zijn verdrag, dan
is het einde der goden nabij; verwerft de dwerg echter den schat, dan zal hij Walhalla
veroveren en de wereld beheerschen. Wotan verzekert rustig: reeds nadert Mime met
den held, die Fafner zal vellen; slechts de twee Nibelungen hunkeren naar den schat,
misschien zal Fafner den ring aan Alberich afstaan, wanneer deze hem waarschuwt,
voor wat hem bedreigt. Spottend dienstvaardig wekt Wotan voor Alberich den draak.
De dwerg stelt het monster voor, hem den ring te geven, om daarmede den naderenden
held te overwinnen, doch Fafner weigert. Hoonend raadt Wotan dan Alberich, met
Mime te onderhandelen, waarop hij heen gaat, achtervolgd door de schimpende
woorden van den Nibelung. Deze verbergt zich, wanneer Mime en Siegfried bij het
aanbreken van den dag het hol bereiken. II 2. Siegfried is verlangend, bevreesdheid
te leeren kennen en Mime doet daartoe een laatste poging; hij beschrijft het monster,
met zijn grimmigen muil, zijn giftige zeever, zijn zwiependen staart. Siegfried blijft
onvervaard en vraagt, of
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het monster een hart heeft. Mime be vestigt dit en de knaap besluit, den draak aldaar
met zijn zwaard te treffen. Dan zendt hij Mime heen, verstoord wijl de dwerg hem
niet kon leeren, wat vrees is. De eenzaamheid genietend vleit Siegfried zich onder
een linde; hij luistert naar het gesuizel van het woud (‘Waldweben’) en mijmert over
zijn gestorven moeder. Het gezang van een vogel herinnert er hem aan, dat Mime
eens beweerde, de taal van deze dieren te verstaan. Hij snijdt zich een riet en tracht
het getjilp na te bootsen, wat hem mislukt. Doch een vroolijke wijs op zijn hoorn
doet hem deugd. Dit geschal lokt den draak uit zijn hol. Het monster tart den knaap
en dreigt hem met muil en staart; Siegfried echter valt het onbevreesd aan en stoot
na een verwoed gevecht zijn zwaard in het hart van het beest. Stervend biecht Fafner,
dat hij zijn broeder om den schat vermoordde (Rheingold 4); hij waarschuwt Siegfried:
‘Der dich Blinden reizte zur Tat, Berät jetzt des Blühenden Tod.’ De jonge held trekt
het zwaard uit het doode lijf van den draak, wiens bloed zijn hand schroeit; hij brengt
haar ondoordacht naar zijn mond en kan daardoor plotseling de vogels verstaan. Een
van hen waarschuwt hem: nu behoort aan Siegfried de schat der Nibelungen, met
Tarnhelm (Rheingold 3) en ring (Rheingold 1). De knaap dankt het dier voor zijn
raad en daalt af in Fafner's hol. II 3. Mime en Alberich sluipen te voorschijn en
twisten over den schat. Alberich beroept zich erop, dat hij het goud roofde en den
ring smeedde; Mime stelt daar tegenover, dat hij den Tarnhelm vervaardigde en
Siegfried groot bracht, maar hij is bereid te deelen, wat zijn broeder spottend
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afwijst. De beide Nibelungen zijn diep teleurgesteld, als zij Siegfried zien terugkeeren
met ring en Tarnhelm. Mime hoopt echter nog steeds door den slaapdrank de schatten
in zijn bezit te krijgen. De dwergen verschuilen zich weer in het bosch. Siegfried
vraagt zich af, waartoe ring en helm dienen en weer waarschuwt de vogel hem: Mime
is trouweloos en verraderlijk. Daar is de dwerg reeds. Door het bloed van den draak
verneemt Siegfried (en ook de toeschouwer!) de booze gedachten van den Nibelung,
die waant den knaap te vleien en te verlokken tot het drinken van den slaapdrank.
Het loon van het verraad blijft niet uit: Siegfried doodt Mime met een slag van zijn
zwaard. Hij sleept het lijk in het hol, wentelt den dooden draak voor den ingang ervan
en strekt zich weer uit onder de linde. Hij voelt zich eenzaam en vraagt den vogel,
waar hij een goede gezellin kan treffen. Van het dier hoort hij over Brünnhilde, die
slapend haar bevrijder wacht (Walküre III); doch alleen wie onbevreesd is, kan door
het vuur gaan, dat de edele vrouw omringt. Juichend volgt Siegfried den vogel, die
hem naar Brünnhilde geleidt. III 1 Aan den voet van de Walkürenberg toeft sinds
jaren de goddelijke prophetes Erda (Rheingold 4) in ‘wetenden slaap’.
Wotan-Wanderer (Siegfried I) wenscht haar raad en wekt de Wala. De god bericht
over Brünnhilde's ongehoorzaamheid en straf. Erda verwijt Wotan, zelf oorzaak te
zijn van al het kwaad: ‘Der den Trotz lehrte, Straft den Trotz? Der die Tat entzündet,
Zürnt um die Tat? Der die Rechte wahrt, Der die Eide hütet, Wehret dem Recht,
Herrscht durch Meineid?’ Wotan houdt aan: kan zijn bezorgdheid over het einde der
goden, dat Erda propheteerde
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(inleiding Walküre) weggenomen worden? Erda weigert echter bescheid. Nu deelt
Wotan haar zijn besluit mede: de Wälsung (Siegfried) zal zijn opvolger zijn, daar
jegens hem, die vrees noch nijd kent, de vervloeking van Alberich machteloos is.
Brünnhilde, door Siegfried gewekt, zal den wereld verlossenden daad doen. III 2.
Nadat Erda weer in slaap gezonken is, nadert Siegfried den Wanderer, opgewekt
tegen den vogel sprekend, die hem geleidt. De Wanderer vraagt Siegfried, waarheen
hij gaat en deze verhaalt, dat hij naar een rots zoekt, waarop een vrouw sluimert,
omringd door vuur, dat de vogel zijn raadgever is sedert het bloed van den draak
hem de taal der dieren deed verstaan en hoe hij het monster versloeg met zijn zwaard.
Op de vraag van den Wanderer, wie het wapen maakte, antwoordt de held: ‘Ich weisz
allein, Dasz die Stücken mir nichts nützten, Schuf ich das Schwert mir nicht neu.’
Siegfried wil dan voort; kan de oude man hem den weg wijzen? De Wanderer belet
den knaap verder te gaan en bekent: door zijn macht werd de vrouw tot slaap
gedoemd; wie haar wekt maakt hem weerloos. Als Siegfried met geweld dreigt, strekt
de Wanderer zijn speer en waarschuwt: ‘Das Schwert, das du schwingst, Zerschlug
einst dieser Schaft: Noch einmal denn Zerspring' es am ew'gen Speer!’ Hierdoor
weet Siegfried, dat hij met den vijand van zijn vader te doen heeft; snel klieft hij met
zijn zwaard Wotans speer. De Wanderer geeft zich gewonnen en gaat heen. In de
verte ziet Siegfried het vuur, dat hij zocht; hij stort zich erin, terwijl hij zijn hoorn
laat schallen. Het tooneelbeeld verandert: III 3 Als aan het slot van ‘Die Walküre’
ligt Brünnhilde, gedekt
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door haar schild. Eerst ziet Siegfried het ros Grane, in diepen slaap, dan een liggende,
geharnaste gedaante. Hij opent behoedzaam den helm, breekt met zijn zwaard het
pantser open en bemerkt dan, dat de slapende een vrouw is. Haar aanblik doet hem
sidderen, leert hem wat vrees beteekent. Vergeefs tracht hij de slaapster te wekken;
eerst als hij haar kust opent zij haar oogen. Plechtig begroet Brünnhilde de zon, dan
dankt zij de goden, dat haar rust ten einde is. Samen prijzen zij Sieglinde, die den
redder baarde. De vrouw bekent, dat Siegfried haar reeds dierbaar was, vóór hij
geboren werd. Schuchter vraagt de man, of zij dan zijn moeder is. Brünnhilde ontkent
dit en betuigt, dat zij zich door haar liefde met Siegfried vereenzelvigde, toen zij
Wotan ongehoorzaam was. Siegfried ontgaat den zin hiervan; hij voelt slechts, hoe
het vuur, dat Brünnhilde bewaakte, thans in hem schroeit en hij smeekt: ‘O Weib:
Jetzt lösche den Brand! Schweige die schäumende Wut!’ Zijn hartstocht schrikt haar
af: zij voelt zich zwak en vernederd, daar haar pantser verbrijzeld, de goddelijkheid
haar ontnomen werd. Vergeefs smeekt Siegfried: ‘Erwache! Sei mir Weib!’ Schaamte
en angst strijden in haar met ontluikende liefde. Nòg zijn haar gevoelens moederlijk
en opofferend: ‘Ewig war ich, Ewig bin ich, Ewig in süsz Sehnender Wonne, Doch
ewig zu deinem Heil!’ Teeder vleit zij: ‘O Siegfried! Herrlicher! Hort der Welt!....
Zertrümmre die Traute dir nicht!’ Lang, afwisselend innig en vurig, dingt Siegfried,
eer Brünnhilde innerlijk afstand doet van haar goddelijkheid. Dan echter waarschuwt
zij, verschrokken over zich zelf: ‘Fürchtest du nicht, Das wild
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wütende Weib?’ Siegfried triomfeert: ‘Das Fürchten, das du Mich kaum gelehrt: Ich
Dummer vergasz es nun ganz!’ Eerst als Brünnhilde juicht: ‘Lachend lasz uns
verderben - Lachend zugrunde gehn!’ en zelfs den ondergang der goden oproept, nu
Siegfried voor haar de eeuwigheid beteekent, is beider huwelijk voltrokken: ‘Lachend
erwachst Du wonnige mir.’ (H.M.V. D 1530/5, 1690/4).
Götterdämmerung. Het ‘Voorspel’ bestaat uit twee tooneelen, beide ingeleid door
een kort orkeststuk, het geheel afgesloten door een groote instrumentale episode:
‘Siegfrieds Rheinfahrt’. De plaats van de handeling is aanvankelijk dezelfde, als die
aan het slot van ‘Siegfried’: de top van den Walkürenberg. Daar toeven de Nornen,
de drie schikgodinnen, die beurtelings het koord van het noodlot spinnen als
uitvoersters van wat Erda, hun moeder, droomt. De Norne van het verleden verhaalt,
dat eens Wotan van den wereldesch een tak brak, ten einde daaruit een speer te
snijden, en van de bron der wijsheid dronk. Doch de esch verdorde en de bron
verdroogde. De Norne van het heden bericht: nadat Wotan's speer verbrijzeld werd
(Siegfried III 2), in wier schacht met runen de verdragen gesneden werden, beval de
oppergod Walhalla's helden, den wereldesch te vellen. De Norne van de toekomst
propheteert dan: wanneer de wereldesch, wiens stukken Wotan rondom Walhalla
liet stapelen, zal branden, is het einde der goden daar. De eerste Norne vraagt: wat
gebeurde met Loge? De tweede Norne antwoordt: door de tooverkracht van zijn
speer bedwong Wotan den vuurgod en stelde hem tot wachter bij Brünnhilde's rots
(Walküre III). De
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derde Norne voorspelt: eens zal Wotan de splinters van zijn speer in Loge's borst
stooten; dan zal het vuur den wereldesch verteren. De eerste Norne herinnert eraan,
dat Alberich het goud van den Rijn roofde (Rheingold 1) en vraagt: wat gebeurt met
hem? De tweede Norne klaagt, dat de wrekende vloek van den dwerg ook aan het
koord van de goden knaagde. Als de derde Norne het koord verder wil spinnen,
breekt het in haar handen af: het eeuwig weten der Nornen is ten einde en met het
gloren van den dag vluchten de schikgodinnen naar hun moeder Erda. Nadat de zon
geheel gerezen is (tusschenspel van het orkest) treden Siegfried en Brünnhilde uit
hun rotswoning. De held, in wapenrusting, hunkert naar nieuwe daden. Voor zijn
vertrek geeft hij Brünnhilde als pand van zijn trouw den ring van den Nibelung
Alberich (Rheingold 1), dien hij Fafner ontnam (Rheingold 4, Siegfried II). Daarvoor
schenkt de vrouw hem haar paard Grane. Overmoedig juicht Brünnhilde: ‘Getrennt
- wer will uns scheiden? Geschieden trennt es sich nie!’ Na een blij afscheid vertrekt
Siegfried. Een uitvoerig tusschenspel voor orkest verbeeldt ‘Siegfrieds Rheinfahrt’
(H.M.V. D B 2860/1); het gaat zonder onderbreken over in I 1 In het paleis der
Gibichungen (nazaten van koning Gibich) zitten Gunther, koning van Bourgondië
en zijn zuster Gutrune [zoo heet in de Noorsche sagen de parallelle figuur van
Kriemhilde uit het Nibelungenlied] met hun halfbroeder Hagen, zoon van den
Nibelung Alberich (Walküre II) en koningin Grimhilde. Hagen uit zijn spijt, dat
Gunther en Gutrune ongehuwd zijn; uit eigenbelang raadt hij den koning, zich
Brünnhilde tot vrouw te kiezen, Doch
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slechts één kan door het vuur gaan, dat haar omringt: Siegfried, zoon van Sieglinde
en Siegmund (Walküre I en III); hem, den dapperen held die Fafner versloeg, wenscht
Hagen als echtgenoot voor Gutrune. Twijfelend vraagt Gunther, die niet weet van
Siegfried's huwelijk (Siegfried III), om welke reden de held voor hem Brünnhilde
zou werven, doch Hagen weet raad: de koning biede den held Gutrune's hand. Nu is
Gutrune ongeloovig: hoe zou zij Siegfried kunnen winnen? Weer wijst Hagen den
weg: heeft Gutrune in haar schrijn niet een minnedrank, die een man alle andere
vrouwen doet vergeten? Kort nadat de Gibichungen besluiten Hagen's raad op te
volgen, belandt de zwervende Siegfried bij hun paleis. Hagen herkent den held aan
zijn hoornsignaal; met Gunther treedt hij hem tegemoet. I 2. Siegfried biedt den
koning zijn vriendschap aan en Gunther aanvaardt haar: wat de Wälsung rondom
zich ziet, beschouwe hij als zijn eigendom. Siegfried zegt, daartegenover slechts zijn
zwaard te kunnen stellen, waarop Hagen hem aan den schat der Nibelungen herinnert.
Achteloos verklaart Siegfried, dat hij dien bijkans vergat; slechts den Tarnhelm nam
hij met zich. Eerst van Hagen hoort hij over diens tooverkracht (Rheingold 3).
Alberich's zoon vorscht voorzichtig verder en verneemt dan, dat Siegfried den ring
aan een vrouw schonk; terstond beseft hij, dat Brünnhilde deze vrouw is. Dan biedt
Gutrune den gast een welkomstdrank, het toovervocht dat doet vergeten, dat hij ooit
een vrouw beminde. Door haar schoonheid getroffen dingt Siegfried dra naar
Gutrune's hand; de zuster van den koning vlucht echter verlegen. Nu vraagt Siegfried
aan Gunther, of hij gehuwd is. De
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koning bekent, dat hij een vrouw bemint, die voor hem onbereikbaar is: zij huist op
een rots, omringd door vuur; slechts wie hier door breekt, verovert Brünnhilde. Even
is het, of Siegfried zich dien naam herinnert; dan biedt hij aan, Gunther's verlangen
te verwerkelijken, mits Gutrune zijn vrouw wordt. Hoe echter Brünnhilde te misleiden,
oppert Gunther? Siegfried weet raad: door den Tarnhelm zal hij de gestalte van den
koning aannemen. Dan drinken de Gibichung en de Wälsung bloedbroederschap en
zweren elkander hulp en trouw; Hagen echter neemt daaraan geen deel. Onverwijld
vertrekken de koning en zijn nieuwen bondgenoot. Hagen gaat niet met hen; van
hem hoort Gutrune, dat Siegfried heenging om haar tot vrouw te winnen. Alleen
gebleven vermeit de zoon van Alberich zich in het slagen van zijn toeleg: Gunther
en Siegfried zullen hem den ring verschaffen. I 3 Tijdens een tusschenspel voor
orkest verandert achter een hulpgordijn het tooneelbeeld. Op den Walkürenberg (zie
Voorspel) geeft Brünnhilde zich over aan haar herinneringen. Plotseling hoort zij in
de verte gerucht van paarden. Het is de Walküre Waltraute, die nadert. Zij verhaalt
haar zuster, dat zij slechts kwam uit vrees voor het lot der goden. Sedert Wotan
Brünnhilde ontbeerde, zwierf hij als Wanderer door de wereld; eerst onlangs keerde
hij terug met versplinterde speer. Hij liet den wereldesch vellen en de stukken ervan
rondom Walhalla stapelen. Nu zit hij zwijgend in zijn burcht en weigert de appelen
van Freia (Rheingold 1). Zijn raven zond hij als verspieders heen; angstig wacht de
vergadering der goden op hun tijding. Als in een droom sprak Wotan: indien
Brünnhilde den ring
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wedergaf aan de Rheintöchter, zouden goden en wereld verlost zijn van den vloek
(Rheingold 4). Eigenmachtig reed daarop Waltraute naar Brünnhilde, om haar tot
Wotan's wensch te bewegen. Brünnhilde weigert echter het minnepand van Siegfried
af te staan: Siegfried's liefde is haar meer waard dan het wel van wereld en Walhalla.
Haar zuster vervloekend ijlt Waltraute naar de goden terug. Terwijl Brünnhilde geniet
van den vredigen avondschemer hoort zij van verre Siegfried's hoorngeschal.
Verheugd gaat zij haar geliefden held tegemoet; tot haar ontzetting ziet zij echter
een vreemde (Siegfried nam door den Tarnhelm de gestalte van Gunther aan). Heftig
weigert Brünnhilde met den onbekenden man te vertrekken en dreigend houdt zij
hem den ring voor. Eindelijk ontneemt Siegfried, nog steeds in de gedaante van
Gunther, haar met geweld den ring. Verslagen laat de vrouw zich in de rotswoning
leiden, terwijl Siegfried zijn zwaard Nothung (Walküre I, Siegfried I) trekt: naar
oude zede zal het wapen liggen tusschen bruid en bruidwerver en aldus voor Gunther's
eer instaan. II 1. Voor het paleis der Gibichungen waakt Hagen bij het licht van de
maan. Zijn vader, Alberich (z.b.) vindt hem schijnbaar in slaap. De oude Nibelung
deelt zijn zoon mede, dat Wotan door den Wälsung werd verslagen en nu zijn einde
beidt. Roerloos vraagt Hagen: wie erfde de wereldmacht? Alberich antwoordt: wij
verwerven de heerschappij, indien wij eensgezind zijn. Siegfried kent niet de waarde
van den ring; het is zaak hem dien te ontnemen. Want Brünnhilde is wijs; mocht zij
den ring weergeven aan de Rheintöchter, dan zijn de Nibelungen voor eeuwig
verloren. Alleen Hagen
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kan zijn vader redden. Dubbelzinnig belooft de bastaard: ‘Den Ring soll ich haben:
Harre in Ruh'!’ II 2. Alberich gaat getroost heen, de dag breekt aan en plotseling
staat Siegfried voor Hagen: de Tarnhelm bracht hem tooversnel terug, Gunther en
Brünnhilde volgen. Dan vraagt Siegfried naar Gutrune en Hagen roept zijn halfzuster
tot hen. Siegfried deelt haar mede, dat hij zich haar als vrouw won, door Brünnhilde
voor Gunther te veroveren met behulp van den Tarnhelm, waarmede hij zich als den
koning kon voordoen. Met ontzag aanvaardt Gutrune Siegfried als man. Op haar
bevel blaast Hagen zijn stierenhoorn, om Gunther's mannen ten bruiloft te vereenigen.
II 3. Van alle kanten stroomen de onderdanen van den koning toe. Hagen deelt hen
mede, dat Siegfried Brünnhilde voor Gunther verwierf; dan beveelt hij hen, aan de
goden te offeren, waarna zij gespijsd en gelaafd zullen worden. Allen maken zich
op, den koning en zijn bruid te verwelkomen, die met hun boot landen; Hagen echter
houdt zich achteraf. II 4. Gunther stelt Brünnhilde voor aan zijn onderdanen en uit
zijn blijdschap, dat hij Siegfried en Gutrune als paar kan begroeten. Brünnhilde is
ontzet over het verraad van haar geliefde. Dan raakt zij verward: Siegfried draagt
den ring, dien Gunther haar ontnam. Zij vraagt den koning: indien hij den ring van
haar nam, vordere hij dien terug van Siegfried. Listig verklaart de Wälsung, dat hij
den ring buit maakte na zijn strijd met den draak. Nu begint Hagen zijn spel: indien
Gunther den ring ontving van Brünnhilde, moet Siegfried dien door bedrog verkregen
hebben. Brünnhilde echter begrijpt, dat zij het is, die bedrogen werd; uit wraak
verklaart zij openlijk,
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dat zij Siegfried huwde. Siegfried, nog steeds onder invloed van den
vergetelheidsdrank, ontkent heftig, dat hij zijn eed van trouw aan Gunther brak. De
Gibichungen smeeken hem, Brünnhilde's aantijging te weerleggen. Siegfried is bereid
zich door een eed te zuiveren en Hagent biedt zijn speer ter waarmaking aan. Bij de
spits van dit wapen zweert Siegfried: ‘Wo der Tod mich soll treffen, Treffe du mich;
Klagte das Weib dort wahr, Brach ich dem Bruder den Eid!’ Na hem zweert
Brünnhilde, eveneens bij de spits van Hagen's speer: ‘Deine Schärfe segn' ich, dasz
sie ihn schneide: Denn brach seine Eide er all, Schwur Meineid jetzt dieser Mann!’
Siegfried fluistert Gunther toe, dat de Tarnhelm hem blijkbaar slechts gedeeltelijk
vermomde en roept dan allen ten disch. II 5. Brünnhilde, Gunther en Hagen geven
hieraan geen gevolg. Smartelijk vraagt de vrouw zich af, welke list en tooverij hier
in het spel zijn. Hagen troost haar: met zijn speer, waarop beiden zwoeren, zal hij
Brünnhilde op Siegfried wreken, doch hoe? In haar toorn verraadt Brünnhilde: door
haar tooverkunst maakte zij Siegfried onkwetsbaar, uitgezonderd zijn rug, daar hij
nooit vluchtte. Nu weet Hagen, hoe hij den Wälsung kan dooden. Gunther blijft
twijfelen: pleegde Siegfried verraad? De koning bezwijkt echter, als Hagen hem
voorspiegelt, dat hij door Siegfried's dood den ring verwerft. Ook Gunther's
medelijden jegens Gutrune weet Hagen te sussen: de oorzaak van Siegfried's sterven
zal diens gade verheeld worden, door het te doen voorkomen, alsof op den jacht van
morgen een everzwijn den held doodde. Gunther en Brünnhilde zweren, dat Siegfried
zal vallen als zoenoffer voor hun
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beider smaad. Hagen waant zich reeds zeker van den ring, dien hij den gestorven
Wälsung denkt te ontnemen. Dan stroomt de bruidsstoet uit het paleis; Hagen dwingt
Brünnhilde aan Gunther's zijde Siegfried en Gutrune te volgen naar de offerplaats
van Fricka, de godin van het huwelijk. III 1. Een wild dal bij den Rijn. In de rivier
doen de Rheintöchter een reidans; zij roepen de zon toe, den held te zenden, die hen
het goud weer zal geven. Zij vernemen het hoorngeschal van Siegfried: de held
verloor zijn jachtgezellen uit het oog. De Rheintöchter verzoeken Siegfried om den
ring en herinneren hem aan den vloek, die er op rust; zij waarschuwen hem, dat hij
dienzelfden dag nog zal sterven, indien hij den schat niet aan hen afstaat, doch hij
weigert schertsend, waarna zij naar den bodem van den stroom terugkeeren. III 2.
Door middel van hoornsignalen vindt de jachtstoet de plaats, waar Siegfried belandde;
hier wordt rust gehouden. De Wälsung tracht den bedrukten Gunther op te vroolijken
door verhalen over zijn jeugd: hoe Mime hem groot bracht en hem leerde smeden,
over den strijd met Fafner, en hoe hij door het drakenbloed de taal der vogels leerde
verstaan, waardoor hij voor Mime gewaarschuwd werd, dien hij doodde (Siegfried
II). Nu laat Hagen den held een tooverdrank drinken, die de herinnering terug geeft;
Siegfried verhaalt dan, op welke wijze hij Brünnhilde bevrijdde (Siegfried III 2) en
haar liefde won. Dan acht Hagen het oogenblik van wraak gekomen: snel stoot hij
zijn speer in Siegfried's rug; met een laatsten groet aan Brünnhilde sterft de Wälsung.
Plechtig heffen Gunther's mannen hem op een schild en dragen hem heen.
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Tijdens de tooneelwisseling speelt het orkest de beroemde treurmuziek op de thema's
voor de Wälsungen (Sieglinde, Siegfried) en andere motieven (H.M.V. D 1092). III
3 In het paleis der Gibichungen (tooneelbeeld van I) maakt Gutrune zich bezorgd
over haar echtgenoot; booze droomen kwelden haar, zij ontwaakte door het
hoongelach van Brünnhilde. Haar voorgevoel wordt bevestigd. Hagen deelt haar
mede, dat Siegfried gedood werd door een everzwijn. Gutrune beseft echter de
waarheid en dan bekent Hagen trotsch, dat hij den meineed wreekte; hij eischt nu
naar heilig buitrecht Siegfried's ring op. Gunther wil zijn halfbroeder hiervan
weerhouden en wordt door dezen gedood. Hagen grijpt naar den ring, doch wijkt
ontzet achteruit, daar de handen van den doode zich dreigend verheffen. Dan treedt
Brünnhilde binnen den kring. Trotsch kondigt zij, als gemalin van den dooden held,
haar wraak aan. Nu eerst beseft Gutrune, dat Siegfried door haar tooverdrank zich
zijn huwelijk met Brünnhilde niet meer herinnerde. Op bevel van Brünnhilde stapelen
Gunther's gezellen een geweldige houtmijt, waarop Siegfried's lijk gelegd wordt;
anderen brengen het paard van den gestorvene. Nadat Brünnhilde den trouwen,
dapperen held herdacht heeft, neemt zij den ring en doet dien aan haar vinger: het
vuur moge hem reinigen van den vloek. Dan ontrukt zij een der omstanders zijn
fakkel, dien zij op den houtmijt werpt. Wotan's raven, rondom haar vliegend, beveelt
zij, hun heer te berichten, dat het einde der goden nabij is en op het ros Grane springt
zij in het vuur. Plotseling treedt de Rijn buiten zijn oevers, tot aan de houtmijt. De
Rheintöchter grijpen den ring, Hagen wil hen
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daarvan weerhouden en wordt door hen meegesleurd. De hemel kleurt rood door den
vuurgloed van het brandend Walhalla: de ondergang der goden is voltrokken (H.M.V.
D 1572/87).
Tannhäuser (1845). De Ouverture begint met het bekende pelgrimskoor (I 1),
voorgedragen door klarinetten, hoorns en fagotten; de celli zetten dit voort met het
motief van het berouw (‘Ach, schwer drückt mich der Sünden Last’). Nogmaals het
pelgrimskoor, nu in de bazuinen en omspeeld door stormachtige passages van de
violen. Het middendeel wordt beheerscht door motieven uit de Venusberg-scène:
het is, alsof een vlugge satyr voorbij flitst, er klinkt verlokkende dansmuziek, die
preludeert op de hymne aan Venus (‘Dir töne Lob’, I 1); nadat de klarinet den lokroep
van Venus ‘Geliebter komm’ (I 1) gepijpt heeft, wordt de dans van bacchanten en
satyrs wilder en wilder, tot plots de betoovering van den Venusberg verdwijnt. In de
oorspronkelijke lezing wordt de Ouverture besloten door een majestueuze zetting
van het pelgrimskoor; de Parijsche bewerking laat deze apotheose vervallen, en de
Venusbergmuziek over gaan in het eerste bedrijf. Wagner heeft bij de Ouverture een
uitvoerig programma gegeven; hij beschouwt als haar elementen: geest en
zinnelijkheid, God en natuur.
I 1. In een grot van den Hörselberg bij Eisenach huist vrouwe Venus met haar
vazallen. Aan haar zijde rust de ridder Tannhäuser; zij kijken naar het gestoei van
bacchanten en satyrs, die dra schuil gaan achter een dichten nevel. In de verte zingen
sirenen. Tannhäuser komt tot bezinning; het is alsof hij klokken heeft gehoord en
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hij vraagt zich af, hoelang hij reeds bij Venus vertoefde. Deze leidt hem af met het
verzoek, de aan haar gewijde hymne te zingen; de minnezanger legt al zijn extase in
het lied op de godin der liefde: ‘Dir töne Lob!’. Haar liefde overweldigt hem echter
en hij smeekt haar te mogen verlaten. Venus tracht Tannhäuser weer geheel voor
zich te winnen: ‘Geliebter komm’. Weer zingt de ridder zijn hymne, doch nu wil hij
haar roem aan zijn medemenschen verkondigen. Vergeefs tracht Venus hem te
weerhouden, zij dreigt den ridder met haar vloek, doch het is met haar macht gedaan,
wanneer Tannhäuser haar toeroept: ‘Mein Heil liegt in Maria!’ I 2. Door de
tooverkracht van Venus bevindt Tannhäuser zich dadelijk na het aanroepen van de
Moeder Gods in een liefelijk dal nabij den Hörselberg. Een herder speelt op zijn
schalmei en zingt het lied van Frau Holda. Uit de verte naderen zingende pelgrims:
‘Zu dir wall' ich mein Jesus Christ’. De herder wenscht hen een goeden tocht naar
Rome. Berouwvol herhaalt Tannhäuser een zin uit het pelgrimskoor: ‘Ach, schwer
drückt mich der Sünden Last’. Het geschal van jachthoorns brengt hem tot de
werkelijkheid terug. Het is de jachtstoet van den landgraaf van Thüringen, vergezeld
door enkele beroemde Minnezangers: Wolfram von Eschenbach, Walther von der
Vogelweide, Biterolf e.a. In den biddenden ridder herkennen zij Tannhäuser, met
wien zij in zoo menigen zangwedstrijd naar den prijs dongen. Zij vragen hem, vanwaar
hij na zoo langen tijd weerkeerde en of hij zich weer bij hen zal voegen. Eerst als de
rustelooze ridder van Wolfram hoort, dat Elisabeth, nicht van den landgraaf,
verkwijnde uit liefde voor hem
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besluit hij naar het Thüringsche hof te gaan.
II. Elisabeth heeft sedert Tannhäuser vertrok de zanghal van het slot gemeden; nu
de ridder echter terug is bezoekt zij blijde de plaats, waar hij menigen wedstrijd won:
‘Dich, teure Halle, grüsz' ich wieder’. Hier treffen haar Wolfram en Tannhäuser.
Elisabeth dankt Tannhäuser, dat hij kwam en vraagt, waar hij zoolang verbleef; zij
krijgt het ontwijkend antwoord, dat de ridder door een wonder weerkeerde. Uit hun
innigheid (‘Gepriesen sei die Stunde’) maakt Wolfram op, dat zijn eigen liefde voor
Elisabeth hopeloos is. Nadat de beide ridders zich verwijderd hebben, tracht de
landgraaf Elisabeth vergeefs tot de bekentenis van haar liefde te brengen. Op het
slotplein kondigen fanfaren van trompetten de komst aan der gasten, die den
zangwedstrijd zullen bijwonen; terwijl deze de zanghal binnentreden speelt het orkest
den bekenden marsch, die het koor overneemt: ‘Freudig begrüszen wir die Halle’.
Een tweede marsch weerklinkt, wanneer de zangers verschijnen. De landgraaf begroet
de kunstenaars en geeft als onderwerp van den zangwedstrijd op: ‘Könnt ihr der
Liebe Wesen mir ergründen?’. Het lot wijst Wolfram aan te beginnen en deze zingt:
‘Blick' ich umher in diesem edlen Kreise’; hij huldigt de vrouw als wonderbron van
dichterlijke bezinning, een bron die hij nimmer zal vertroebelen en slechts uit de
verte wil aanbidden. Allen vallen hem bij, behalve Tannhäuser, die zijn vriend
bestrijdt: ‘Wenn du in solchem Schmachten bangest, versiegte wahrlich wohl die
Welt!’. Vertoornd roept Biterolf de anderen toe, Tannhäuser met het zwaard te
overreden; de landgraaf
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weerhoudt hen daarvan. Nu heft Tannhäuser de hymne op Venus aan, zij het met
andere woorden; hij wordt door de omstanders vervloekt en zij willen hem te lijf.
Elisabeth plaatst zich voor hem: ‘Ich fleh' für ihn, ich flehe für sein Leben; reuvoll
zur Busze lenke er den Schritt!’. Dit wekt in Tannhäuser berouw; de landgraaf verbant
hem en raadt hem aan in Rome boete te doen. Juist gaat een tweede stoet pelgrims
voorbij; Tannhäuser sluit zich bij hen aan. III. De instrumentale inleiding beeldt
volgens den titel den pelgrimstocht van Tannhäuser uit. Men hoort er eenige
melodieën uit vorige bedrijven in: vlak na den inzet de bede van Elisabeth ‘Ich fleh'
für ihn’ (II) en fragmenten uit het pelgrimskoor, dat in het eerste bedrijf komt na het
gezang van den herder. In het dal bij den Hörselberg (zie I 2.) bidt Elisabeth voor
een Madonnabeeld. Van de hoogte daalt Wolfram neer: hij wist haar hier in gebed
te vinden, smeekend om het heil van Tannhäuser. In de verte zingen pelgrims hun
lied (het beroemde pelgrimskoor, dat ook in de Ouverture optreedt). Nadat Elisabeth
Tannhäuser vergeefs onder de begenadigden heeft gezocht, biedt zij zich bij Maria
als offer voor hem aan: ‘Allmächtige Jungfrau, hör' mein Flehen!’. Wolfram ziet
Elisabeth lang na; de dalende schemering en het opkomen van de avondster bezielen
hem tot een hymne aan de planeet, die voor hem het symbool is van onaardsche
liefde: ‘O du mein holder Abendstern’. Tijdens zijn naspel op de harp ziet hij een
afgematten pelgrim, in wien hij pas na eenigen tijd Tannhäuser herkent. Verdwaasd
vraagt deze den weg naar den Venusberg; het medelijden van Wolfram brengt hem
tot inkeer en hij verhaalt zijn weder-
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varen (Romfahrterzählung). Na een wanhopigen tocht bereikte hij Rome en smeekte
hij den Paus om vergiffenis, die hem geweigerd werd: ‘Wie dieser Stab in meiner
Hand nie mehr sich schmückt mit frisschem Grün, kann aus der Hölle heiszem Brand,
Erlösung nimmer dir erblüh'n!’ De dankliederen van de begenadigde pelgrims leken
hem hoon en verbitterd besloot hij tot vrouwe Venus terug te keeren. In zijn
vertwijfeling roept hij de Godin der liefde aan; als een visioen ziet hij de verleidster,
die hem lokt, doch Wolfram weerhoudt hem door de tooverkracht van Elisabeth's
naam. Het visioen van Venus lost in nevels op. Een stoet van pelgrims begeleidt de
baar, waarop de gestorven Elisabeth ligt: de Madonna heeft haar offer aanvaard.
Tannhäuser knielt bij de doode neer, smeekt om haar voorspraak en sterft. Een tweede
groep van pelgrims bericht, dat er in Rome een wonder geschiedde. De staf van den
Paus had zich met frisch groen getooid: ‘Der Gnade Heil ward dem Büszer beschieden,
Nun geht er ein in der Seligen Frieden!’.
Tristan und Isolde ♪ (1857-'59). Wagner heeft de Keltische sage over het geliefdste
minnepaar der middeleeuwen, o.a. beschreven door Gottfried van Straatsburg,
uitgekristalliseerd in een drama, waartoe hij door zijn liefdestragedie met Mathilde
Wesendonk (zie levensloop) en zijn persoonlijke verwerking van Schopenhauer's
philosophie geïnspireerd werd. Het ‘Vorspiel’, gebouwd op eenige der belangrijkste
leidmotieven* van het werk, geeft het liefdesverlangen en de liefdesextase van Tristan
en Isolde in een lang en machtig crescendo, gevolgd door een snel afnemen. Bij
tooneel-
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opvoeringen gaat het voorspel zonder onderbreking over in het eerste bedrijf; voor
de concertzaal componeerde Wagner een geschikt slot. I Op het voordek van een
schip, in een rijk getooide tent, toeven Isolde, de Iersche koningsdochter, en haar
kamenier Brangäne. Hoog in het want, onzichtbaar, zingt een matroos een minnelied
over zijn ‘Irische Maid’. Dit wekt Isolde uit haar gemijmer. Als zij van Brangäne
hoort, dat de kust van Cornwall in zicht is, breekt haar toorn los: waarom leerde haar
moeder, die tooverdranken wist te bereiden, haar niet over zee en storm te heerschen,
zoodat zij het schip kon laten vergaan? Verschrikt vraagt Brangäne, haar in vertrouwen
te nemen. De enge tent benauwt de opgewonden vrouw; Brangäne opent het
voorhangsel en nu ziet Isolde bij den achtersteven Tristan, en zijn wapenmakker
Kurwenal. Nog is Brangäne doof voor Isolde's verzuchting: ‘Mir erkoren, Mir
verloren: Todgeweihtes Haupt!’. De konigsdochter bespot tegenover haar kamenier
den held, omdat hij haar tijdens de reis meed; zij zendt Brangäne naar Tristan met
het bevel, bij haar te komen. Brangäne brengt dit eerst als verzoek over, doch wanneer
Tristan zich verontschuldigt, dat hij zelf het schip aan land moet loodsen, herhaalt
zij de vraag als bevel. Kurwenal beantwoordt dit met een lied, dat de overwinning
bezingt van Tristan op den Ier Morold, die in dezen strijd den dood vond. Brangäne
bericht de grievende afwijzing aan Isolde; deze klaagt, dat ook zij een lied zou kunnen
zingen: hoe jaren her een doodelijk gewonde, die zich ‘Tantris’ (anagram van Tristan)
noemde, door haar zorg genezing vond; hoe zij door den splinter uit zijn wond, die
in een kerf
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van Tristan's zwaard paste, in Tantris den dooder van haar verloofde Morold herkende;
hoe zij het wrekend wapen liet zinken, getroffen door den blik van den machtelooze.
Zwoer Tantris haar niet voor eeuwig dank en trouw? Toch keerde hij terug, om Isolde
ten huwelijk te werven voor zijn ouden oom Marke, koning van Cornwall, leenplichtig
nog wel aan Ierland! Hoe berouwt zij haar medelijden voor Tantris. Alleen door den
dood kan deze beleediging gewroken worden. Brangäne wil haar troosten: is het
smadelijk, te huwen met een edelen koning, die gediend wordt door verheven helden
als Tristan? Dan bekent Isolde, niet onbemind in de nabijheid van den verheven held
te kunnen leven. Nu weet Brangäne raad. Zij neemt uit een gouden schrijn een fiool
met minnedrank, die Isolde's zorgzame moeder samenstelde, doch haar meesteres
grijpt den doodsdrank. Op dit oogenblik nadert Kurwenal; hij brengt Tristan's verzoek
over, of de vrouwen zich gereed maken aan land te gaan, daar de kust nabij is. Isolde
weigert hieraan gevolg te geven, vóór Tristan zich met haar verzoend heeft. Kurwenal
bericht Tristan dezen eisch, Isolde neemt afscheid van Brangäne en beveelt haar, het
gif in den wijn te doen. De kamenier tracht haar meesteres hiervan te weerhouden,
doch vergeefs; zij trekt zich terug bij de komst van Tristan. Isolde vraagt hem, waarom
hij haar tijdens de reis meed, en hij verontschuldigt zich, dat dit den bruidswerver
betaamt. Isolde herinnert hem eraan, dat de bloedschuld om Morold nog tusschen
hen is, waarop Tristan haar zijn zwaard reikt; Isolde echter wenscht met hem den
verzoeningsdronk te deelen. Brangäne geeft hen den minnedrank, dien
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ook Tristan gif waant, daar hij de tooverkunsten van Isolde's moeder kent. Als hij
den beker half geledigd heeft, ontrukt Isolde hem dien en drinkt op haar beurt. Het
vermeende offer van hun leven geeft hen het recht, zich aan hun lang beteugelde
gevoelens over te geven. Brangäne brengt hen tot bezinning en biecht haar daad. Uit
het gedrag der bemanning bemerkt men, dat koning Marke nadert.
II. Op het terras voor Isolde's vertrekken luistert Brangäne naar het hoorngeschal
van den wegtrekkenden koninklijken jachtstoet. De zachte geluiden van den
zomernacht zijn voor Isolde voorboden van haar geluk. Brangäne is bezorgd: zij
wantrouwt Tristan's vriend Melot, die de nachtelijke jacht tot stand bracht terwille
van Isolde's liefde. De verlangende vrouw kan dit niet gelooven en verzoekt haar
kamenier het sein te geven, waarop Tristan wacht. Als Brangäne uit angst en liefde
voor haar meesteres weerstreeft dooft deze zelf de fakkel, het teeken voor den geliefde.
Extatisch stamelen de minnenden hun gevoelens. De dag, die hen scheidt en tot
verzaking noopt, is hen het symbool voor het gehate schijnleven van roem en eer,
macht en winzucht, de nacht een werkelijkheid van liefde en geluk, een heraut van
den eeuwigen vrede, de heilige vergetelheid van den dood, waarnaar zij smachten,
om eindeloos vereenigd te zijn. Vergeefs maant Brangäne, spiedend op den toren,
hen tot een vaarwel. Plotseling hooren zij haar angstkreet en naderend wapengekletter;
Kurwenal snelt met getrokken zwaard toe, gevolgd door koning Marke, Melot en
hovelingen. Brangäne werpt zich voor Isolde om haar te beschermen. Melot meent
trotsch, dat hij door zijn list
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den koning voor schande bewaarde, doch gebroken klaagt Marke, dat de trouwste
der getrouwen hem dezen smaad aan deed. Waartoe Tristan's vriendschap en diensten,
waartoe zijn vrijwillig werven om Isolde voor Marke, en dan dit bedrog? Tristan
weet, dat Marke dit niet kan ervaren. Hij vraagt Isolde hem te volgen naar het
wonderrijk van den nacht, het land van den dood, en zij stemt toe. Als Tristan haar
voorhoofd kust, trekt Melot om dezen nieuwen smaad zijn zwaard. Tristan wekt den
schijn, alsof hij zich verdedigt, en laat zich vrijwillig doorsteken. Doodelijk gewond
zinkt hij in de armen van Kurwenal; de koning weerhoudt Melot. III In den tuin van
zijn burcht Kareol sluimert Tristan; naast hem Kurwenal. Uit de verte hoort men de
droeve melodie van een schalmei. De herder, die haar blies, komt nader en vraagt
aan Kurwenal, of Tristan reeds ontwaakte. Kurwenal gebaart een wanhopig neen.
Alleen Isolde kan den gewonde redden. Zijn wapenmakker verzoekt den herder, een
vroolijke wijs te spelen, zoodra hij op zee haar schip ziet. Weer hoort men uit de
verte de droeve melodie; ditmaal wekt zij den gewonde. Tristan hoort van Kurwenal,
hoe hij naar Kareol werd gebracht en dat een vertrouwd man om Isolde werd
gezonden. Koortsig dankt hij zijn vriend; ijlend meent hij het schip met de geliefde
te zien, doch Kurwenal moet hem ontgoochelen. De zieke vervloekt den drank, die
hem door Brangäne's medelijden den dood weerhield. Nog voor de herder zijn
vroolijke wijs speelt, weet Tristan dat het schip nadert. Kurwenal beschrijft, hoe het
landt en Isolde zich naar hen spoedt. Verbijsterd rukt Tristan zich het verband af:
gelijk na den strijd met Morold wil hij met
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bloedende wond Isolde weerzien. Zijn laatste krachten vervloeien, als hij haar
tegemoet gaat. Stervend valt hij in haar armen. Nog beseft Isolde de waarheid niet:
vergeefs spreekt zij den doode teeder toe; zij bezwijmt, nadat de werkelijkheid tot
haar doordringt. De herder snelt toe en bericht dat een tweede schip landde. Kurwenal
begrijpt, dat Marke en Melot Isolde achtervolgden. De stuurman van het eerste schip
bevestigt dit: hij was de eenige, die ontkwam. Melot, aan het hoofd van de gewapende
mannen, wordt door Kurwenal gedood. Uit de verte tracht Brangäne dezen tot kalmte
te manen, doch eerst als hij zwaar gewond is, eindigt de strijd. Snikkend buigt Marke
zich over den dooden Tristan: Brangäne biechtte hem haar daad, waarop hij vrijwillig
afstand wilde doen van Isolde. Doch Isolde hoort zijn verklaringen niet; na een laatste
extatische verheerlijking van Tristan sterft ook zij, getrouw tot in den dood. (Col. L
2187/2206).
Siegfried-Idyll. In 1870 (25 Dec.) vierde Cosima haar eersten verjaardag als wettige
vrouw van Wagner, die voor deze gelegenheid op thema's uit het laatste tooneel van
zijn ‘Siegfried’ ♪ een intiem orkestwerk componeerde: het ‘Siegfried-Idyll’, als dank
aan de vrouw, die hem tot zijn werk bezielde (‘Die Heldenwelt uns zaubernd zum
Idylle’) en hem een zoon, Siegfried, schonk. Het innige stuk is het gaafste wat Wagner
schreef. Uit de teedere golving der beginmaten bloeit Brünnhilde's melodie op: ‘Ewig
warich, ewig bin ich’, het middendeel wordt beheerscht door ‘O Siegfried, Herrlicher!
Hort der Welt!’ en door het hoornthema (Siegfrieds Heldenehe) bij ‘Lachend erwachst
du Wonnige mir!’. De vogel-motieven uit ‘Sieg-
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fried’ geven aan deze idylle van geluk om vrouw en kind een arcadische sfeer (H.M.V.
D 1297/8).

[Wagner-tuba]
Wagner-tuba, zie tuba.

[Waldhorn]
Waldhorn, hoorn* (D.).

[Wals]
Wals, een rondedans in driekwartsmaat, vroeger langzamer dan thans. De walsen
van Lanner, Strauss Sr. en Jr. e.a. Weensche componisten waren als dansmuziek
bedoeld, die van Chopin, Schubert e.a. niet.

[Whiteman]
Whiteman, Paul, zie Jazz, geschiedenis.

[Weber, Carl Maria von]
Weber, Carl Maria von (18 Dec. 1786-5 Juni 1826). Weber's vader was een
wonderlijke man (sommigen noemen hem kortweg een oplichter), die zichzelf
eigenmachtig van adel maakte; oorspronkelijk officier, eindigde hij als obscure leider
van verschillende tooneel-gezelschappen. Zijn zwervend leven was oorzaak, dat zijn
zoon reeds jong veel van de wereld zag. Weber Jr kreeg het eerste muziekonderwijs
van zijn stiefbroer Fridolin. Van zijn vele andere leeraren noemen wij slechts Abbé
Vogler (zie Meyerbeer). Deze bezorgde Weber reeds na een jaar het ambt van
kapelmeester aan het stedelijk theater te Breslau (1804). In 1806 werd Weber
muziekintendant van prins Eugen van Württemberg te Karlsruhe (Silezië); later
woonde hij in Stuttgart als secretaris van prins Lodewijk en muziekleeraar van diens
dochters. Door de onbezonnenheid van zijn vader verloor hij deze betrekking en
werden beiden verbannen. In Stuttgart schreef Weber zijn eerste groote opera,
waarmee hij succes had. Ondanks zijn voortdurend wisselen van woonplaats
componeerde Weber vlijtig. In 1813 benoemde men hem tot kapelmeester van het
Staatstheater te Praag, in 1816 ging hij naar Dresden,
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om aldaar een Duitsche Opera op te richten en te leiden. Toen hij na enkele maanden
naar Berlijn solliciteerde, werd zijn aanstelling te Dresden veranderd in een ambt
voor zijn leven. Een jaar later trouwde hij met de zangeres Caroline Brandt. Had
Weber reeds in 1814 naam gemaakt door zijn liederen op teksten uit Körner's ‘Leier
und Schwert’, hij werd op slag de populairste componist van Duitschland door ‘Der
Freischütz’ (1821). Voor Weenen schreef Weber de groote opera ‘Euryanthe’ (1823),
die men een voorstudie van Wagner's ‘Lohengrin’ mag noemen. Londen bestelde
bij hem de sprookjes-opera ‘Oberon’, die hij zelf moest komen dirigeeren. Weber,
wiens gezondheid steeds zwak was geweest en sinds eenige jaren verergerde,
consulteerde zijn dokter; deze zei hem dat hij nog vijf jaar zou kunnen leven, indien
hij volledig rust nam. Hij was hiertoe financieel niet in staat; hij schreef het werk,
ging in het voorjaar van 1826 doodziek(t.b.c.) naar Londen, dirigeerde de première
en stierf na enkele weken. Door de actie van Richard Wagner* werd zijn stoffelijk
overschot achttien jaar later naar Dresden overgebracht.
Der Freischütz (1821). De Ouverture ontleent thema's aan de opera. Trage unisoni
der strijkers, verre signalen der hoorns roepen de sfeer van het woud op. Dan
verschijnt Samiel: tremolo der strijkers, pizzicati der bassen plus pauken, een recitatief
der celli. Molto vivace beelden de syncopische strijkers de duistere machten uit. De
klarinet plaatst daartegen Agathe's lieflijkheid, en zingt dan een melodie uit ‘Leise,
leise’ (II 1). Maar nóg heeft de liefde niet overwonnen. De duistere machten keeren
weer en ontstuimig eindigt de instrumentale expositie.
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(De jager Max houdt van Agathe, dochter van den houtvester Cuno. Hun huwelijk
is echter alleen mogelijk, indien Max zijn bekwaamheid voor het erfelijk ambt van
Agathe's vader bewijst als winnaar van den jaarlijkschen schietwedstrijd.) I. Voor
een herberg in het bosch is het proefschieten in vollen gang. Max, anders de beste
schutter uit den omtrek, heeft keer op keer gemist en de rijke boer Kilian wordt
schutterskoning. De dorpelingen huldigen den winnaar (koor ‘Viktoria’) en als Kilian
Max bespot, doen de omstanders mee. Max is zoo ontmoedigd, dat hij niet dadelijk
het voorstel van zijn makker Caspar afwijst, met den Zwarten Jager Samiel te heulen.
Caspar had zich voor drie jaar aan dien boozen geest verkocht en zal den volgenden
dag het slachtoffer van Samiel worden, als hij Max niet weet te verleiden. Max aarzelt
uit liefde voor Agathe, temeer omdat volgens de overlevering indertijd Cuno's
overgrootvader eveneens met behulp van Samiel houtvester werd. Cuno en de jagers
trachten Max op te vroolijken en ook Kilian heeft medelijden met hem: hij raadt hem
aan verstrooiing te zoeken, door mee te dansen. Maar Max kan geen afleiding vinden
op het landelijk bal (Boheemsche wals). Weemoedig herinnert hij zich, hoe hij door
zijn geluk bij het jagen de liefde van Agathe won (‘Durch die Wälder, durch die
Auen’). Heeft de hemel hem verlaten? (Hier verschijnt Samiel voor een oogenblik;
in het orkest hoort men zijn geniaal leidmotief met de sinistere paukenslagen). ‘Jetzt
ist wohl ihr Fenster offen, und sie horcht auf meinen Tritt’ mijmert hij. De herinnering
aan zijn geluk duurt echter slechts even: ‘Doch mich umgarnen finstre Mächte’
(tweede leidmotief van
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Samiel); weer doemt kort de Zwarte Jager op. Bij een glas wijn begint Caspar
nogmaals over de ‘vrijkogels’ van Samiel. Van de zeven projectielen, die hij voor
drie jaar van den Zwarten Jager kreeg, heeft hij er nog slechts een over en deze
gebruikt hij om Max over te halen, die er tot zijn verwondering een hoog in de lucht
vliegenden adelaar mee neerschiet. Nu is Max overtuigd; hij spreekt met Caspar af,
te middernacht in de ‘Wolfsschlucht’ de vrijkogels te gieten. Caspar triomfeert:
‘Schweig! damit dich niemand warnt’.
II 1. In het huis van den houtvester is Ännchen bezig het portret van Cuno's
overgrootvader op te hangen; het viel van den muur, toen Max met den vrijkogel
den adelaar neerschoot, en verwondde Agatha. Deze beschouwt dit als een slecht
voorteeken, maar zij laat zich afleiden als haar nichtje haar plaagt met Max: ‘Kommt
ein schlanker Bursch gegangen’. Zij hoorde dien morgen van den Heremiet, dat haar
een groot gevaar dreigt en is nu opgelucht, dat het voorspelde ongeval zoo goed
afliep. Ännchen gaat slapen, Agathe wacht nog op Max, die zich oefent in het
schijfschieten. De rustige sterrenhemel stemt haar vredig: ‘Leise, leise, fromme
Weise’. Door het venster ziet zij Max aankomen en nu voelt zij pas geheel, hoe zij
van hem houdt (de melodie van ‘süsz entzückt entgegen ihm’ komt ook in de
Ouverture voor). Agathe vraagt aan Max, hoe het met het schieten ging en de jonge
jager laat haar den adelaar zien. Ook Ännchen is nieuwsgierig en komt nog even
binnen. De beide meisjes worden bang, als Max vertelt, dat hij nog naar de
Wolfsschlucht moet, zoogenaamd om een hert te schieten, maar Max laat zich
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niet weerhouden. II 2. In de Wolfsschlucht is Caspar reeds bezig, met zwarte steenen
een kring te maken om een doodshoofd. Angstige geluiden in het orkest en een koor
van onzichtbare geesten: ‘Milch des Mondes fiel aufs Kraut’ roepen een spookachtige
sfeer op. Uit de verte slaat de dorpsklok twaalf; Caspar stoot zijn jachtmes in het
doodshoofd en roept Samiel aan. Hij onderhandelt: hij zal zijn makker aan den
Zwarten Jager overleveren, doch Samiel moet er voor zorgen, dat de eerste vrijkogel,
die Max afschiet, Agathe treft; Caspar krijgt drie jaar uitstel. Bij het verschijnen van
Max heeft Caspar reeds het vuur gestookt, waarop de kogels gegoten zullen worden.
Even aarzelt Max, wanneer hij aan zijn gestorven moeder denkt, maar Samiel toovert
hem een tafereel voor, dat Agathe zich om het mislukte proefschot verdrinkt. Caspar
spreekt de bezweringsformules uit (melodrama*) en giet de kogels. Samiel verschijnt,
Max slaat een kruis en valt bewusteloos neer.
III 1. Entr'acte-muziek. In haar kamertje bidt Agathe: ‘Und ob die Wolke sie
verhülle’. Zij heeft reeds haar bruidskleed aan, want zij zal dien dag trouwen met
den winnaar van den schietwedstrijd. Zij had een angstigen droom; Ännchen legt
dien echter gunstig uit. De bruidsmeisjes brengen een doos met den bruidskrans
(‘Wir winden dir den Jungfernkranz’). Maar weer is er een slecht voorteeken: door
een vergissing is de bruidskrans verwisseld met een doodenkrans. Ännchen weet
echter raad: zij tooit Agathe met de witte rozen, die de bruid van den Heremiet kreeg.
III 2. Op de schietbaan heeft Max reeds zes van zijn zeven vrijkogels verschoten,
maar met zijn eigen projectielen had hij
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geen geluk. Graaf Ottokar maakt tegen Cuno hierover een grap: ‘Op onzen eigen
trouwdag zou het ons niet beter zijn gegaan.’ Het beslissende schot geldt een witte
duif. Op het oogenblik dat Max wil schieten, hoort hij de stem van Agathe: ‘Schiet
niet, ik ben de duif’. De waarschuwing komt te laat; Samiel zorgde ervoor, dat de
jager zijn bruid trof. Gelukkig blijkt echter, dat Agathe slechts gewond werd. Caspar
biecht zijn valsch gedrag en Ottokar beveelt, dat hij als buit voor Samiel in de
Wolfsschlucht wordt geworpen. De graaf wil Max verbannen, doch Cuno en daarna
de Heremiet pleiten voor hem: het was verkeerd, het geluk van twee jonge harten af
te laten hangen van een schot. Aan Max wordt een proefjaar toegestaan en wanneer
hij zich in dien tijd voorbeeldig gedraagt, mag hij met Agathe trouwen. De graaf
verklaart, dat het proefschieten, de oorzaak van al die ellende, wordt afgeschaft en
allen zijn dankbaar om deze oplossing.

[Weill, Kurt]
Weill, Kurt (geb. 2 Maart 1900 te Dessau). Tien jaar oud begon hij reeds te
componeeren, hoewel hij toen nog geen muziekles had. Kort daarop kreeg hij les in
piano en compositie bij Albert Bing. Als jongen van vijftien trad hij reeds op als
begeleider van liederavonden. In 1918 werkte hij als kapelmeester te Lüdensdorf en
volgde hij de lessen aan de Berlijnsche Hochschule für Musik. Humperdinck was
hier zijn leeraar in compositie; Weill hield dit academisch onderwijs slechts gedurende
twee semesters uit. Hij zwierf een jaar en ontmoette toen zijn goeden genius, Busoni,
den vaderlijken leeraar, die slechts door den dood van hem gescheiden werd.
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Vier jaar, 1920-1924, heeft deze intieme omgang tusschen leerling en leeraar geduurd.
Men moet het echter betreuren, dat Busoni den aard van Weill's talent niet begrepen
heeft; de mentor raadde zijn pupil aan, zuiver instrumentaal te schrijven en zoo
ontstonden werken als het strijkkwartet, het Divertimento, die nog weinig persoonlijk
waren. Veel beter echter is het vioolconcert. In 1924 werd Weill op slag beroemd
door het succes van zijn liedercyclus ‘Frauentanz’ voor sopraan en kwintet, uitgevoerd
op het muziekfeest te Salzburg. Weill's eerste opera ‘Der Protagonist’, naar een stuk
van Georg Kaiser, toont reeds de neiging tot ongewone en psychologisch
belangwekkende onderwerpen. Maar eerst de samenwerking met den dichter Bert
Brecht leidde tot de volledige ontplooiing van Weill's persoonlijk en sterk talent. In
‘Aufstieg und Fall der Stad Mahagonny’ (1927; herzien in 1929) schiep Weill zijn
eigen song- (beter ballade-)stijl. Deze ontwikkelde zich verder in ‘Die
Dreigroschenoper’ (1928; z.o.). Voor ons echter werd het hoogtepunt bereikt in de
schoolopera ‘Der Jasager’ (1930; z.o.). Over de opera ‘Die Bürgschaft’ (1932), op
een libretto van Caspar Neher en Weill, kunnen wij geen oordeel geven. Om politieke
redenen verliet Weill Duitschland (1933). Van zijn werk in Amerika drong niets door
tot Europa.
Die Dreigroschenoper (1928). Het libretto van dit werk is een moderniseering van
het tekstboek der 18de eeuwsche Engelsche ‘Beggarsopera’ (zie Händel, leven) door
den dichter Bert Brecht. De sociale strekking ervan berust op kernen van waarheden,
die als waarheden worden opgedischt; geuit door schurken als
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Peachum en Macheath, die er hun kwade practijken mee verontschuldigen, zijn zij
onwaar en misleidend. Dit wekt verzet bij den onbevangen hoorder en schaadt het
kunstwerk. Ondanks dit bezwaar heeft het als tooneelstuk en als film talloozen diep
getroffen door de felheid van gevoelssfeer. De schijnbaar eenvoudige stijl en de
psychologische waarde van het libretto, de aangrijpende muziek van Weill, met haar
hevige, ostinate rhythmen, haar verbluffend eenvoudige en toch zeer oorspronkelijke
melodieën, en het meesterlijk gebruik van elf instrumenten uit het Jazzorkest
overrompelen telkens weer. Vorspiel. Op de jaarmarkt te Soho, een beruchte wijk
van Londen, zingt voor het gespuis een straatzanger een loflied op den roofmoordenaar
Mackie Macheath: ‘Und der Haifisch, der hat Zähne Und die trägt er im Gesicht,
Und Macheath, der hat ein Messer Doch das Messer sieht man nicht.’ Dit ‘Moritat’
verhaalt dan in kleuren en geuren de misdaden van Macheath. I 1 Jonathan Jeremiah
Peachum heeft de Londensche bedelaars georganiseerd en is hun erkend hoofd. Hij
verhuurt hun oude plunje en eischt daarvoor een aandeel in hun daggelden. Zijn
‘Morgenchoral’ hoont de huichelachtige rijken, die hun naasten uitzuigen; de melodie
ervan is de eenige, die overgenomen werd uit de ‘Beggarsopera’. Peachum beklaagt
zich, dat het publiek afgestompt is voor spreuken, die tot milddadigheid aansporen.
Een verloopen jongeman, Filch, komt zich bij Peachum's gilde opgeven, nadat hij
den vorigen dag door de ‘georganiseerden’ als beunhaas is afgerost. Filch krijgt zijn
wijk toegewezen en wordt door vrouw Peachum in het register geschreven. Terwijl
hij zich verkleed hebben de Peachum's het
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over hun dochter Polly. De man is bang, dat het meisje, als zij gaat trouwen, niet zal
kunnen zwijgen over de vakgeheimen van haar ouders; de vrouw is echter ingepalmd
door Macheath, die van Polly werk maakt. Maar als zij merkt, dat haar dochter dien
nacht niet thuis is gekomen, wordt zij razend. Het echtpaar tiert zijn woede uit in de
‘Anstatt-dasz-song’: inplaats dat de jongelui van tegenwoordig iets doen, waar men
verder mee komt, leven zij slechts voor hun pleizier. I 2 In een leegen paardenstal
maken de leden der bende van Macheath alles gereed voor de bruiloft van hun chef
met Polly Peachum. In een ommezien is de kale ruimte met tapijten en meubelen
bewoonbaar. Polly, in wit bruidskleed, is ontdaan, wanneer zij hoort, hoe haar uitzet
door moord en roof bij elkaar werd gebracht. Een der boeven spreekt het jonge paar
toe, de anderen bieden gestolen geschenken aan. Macheath ergert zich, dat allen
slechts aan eten denken. Kent niemand een liedje, dat in de stemming brengt? Het
gespuis brult dan ‘Das Hochzeitslied für ärmere Leute’. De chef tiert, dat het lied
onfatsoenlijk is en Polly stilt den smeulenden twist; zij zal iets zingen, dat zij eens
hoorde van een jong sloofje in een kroegje, ‘Jenny, die Seeräuberbraut’. ‘Meine
Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen, Und ich mache das Bett für jeden.
Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell, Und Sie sehen meine
Lumpen und dies lumpige Hotel Und sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber
eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen Und man fragt: was ist das für ein
Geschrei? Und man wird mich lächeln sehn bei meinen Gläsern Und man sagt: was
lächelt die dabei? Und
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ein Schiff mit acht Segeln Und mit fünfzig Kanonen Wird liegen am Kai. Und es
werden kommen hundert gen Mittag an Land Und werden in den Schatten treten
Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür Und legen ihn in Ketten und bringen
ihn zu mir Und fragen: welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still
sein am Hafen Wenn man fragt, wer wohl sterben musz. Und dann werden Sie mich
sagen hören: Alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: Hoppla!’ Zeldzame doch
trieste menschenkennis: het ondragelijke leven dragelijk gemaakt door een
wensch-phantasie! ‘Heel aardig’ zegt een der boeven, maar Macheath vindt dit te
geringschattend; dra is het gekibbel weer aan den gang. Men vergeet echter den twist,
wanneer de sheriff van Londen, Tiger-Brown, zijn ouden dienstmakker Macheath,
die hem omkoopt, met diens huwelijk komt gelukwenschen. Macheath en Brown
zingen samen ‘Der Kanonensong’ en allen stemmen in met het refrein: ‘Soldaten
wohnen Auf den Kanonen Vom Cap bis Couch Behar Wenn es mal regnet Und es
begegnet Ihnen 'ne neue Rasse 'Ne braune oder blasse, Da machen sie vielleicht
daraus ihr Beefsteak Tartar’. Brown verontschuldigt zich, dat hij spoedig weg moet,
want hij heeft het druk met de regeling der komende feesten voor de kroning der
Konigin. Na de gebruikelijke ruwe bruiloftsgrapjes vertrekken de bendeleden. In een
klein, ontroerend melodrama, dat extatisch van spreken in zingen overgaat, betuigen
Polly en Macheath elkander hun liefde, terwijl zij naar de maan kijken. Aan het slot
van hun Boston-duet: ‘Und gibt es kein Schriftstück vom Standesamt’ klinkt het
trieste: ‘Die Liebe dauert oder dauert nicht’. I 3 Polly komt haar
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ouders vertellen, dat zij met Macheath getrouwd is. Zij bekent haar liefde in de
‘Barbarasong’: toen zij nog onschuldig was, meende zij eens te zullen trouwen met
een man die geld heeft, die ook in de week een schoone boord draagt; maar een reeks
vrijers, die hieraan voldeden, wees zij af; toen er echter een kwam, die met deze
eischen spotte, was het haar onmogelijk ‘neen’ te zeggen. De ouders tieren, of zij
daarvoor hun dochter zoo goed hebben opgevoed. Peachum heeft nog één hoop:
Polly moet dadelijk scheiden. Vrouw Peachum is practisch: zij zal naar Turnbridge
gaan, waar Macheath een liefje heeft; die deerne zal er wel voor zorgen, dat de boef
aan den sheriff wordt overgeleverd. Maar Polly pocht: de sheriff was op onze bruiloft.
In de trio-finale ‘Uber die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse’ beklaagt Polly
er zich over, dat zij niet mag liefhebben. Peachum komt op voor het recht der
menschen gelukkig te zijn. Vrouw Peachum verzekert haar dochter, dat zij haar alles
goeds wenscht. Peachum gunt dit alle menschen: ‘Ein guter Mensch sein! Ja, wer
wärs nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist
Sein Reich nicht fern’. Hij eindigt echter giftig: ‘Doch die Verhältnisse, sie sind nicht
so’. II 1 In den paardenstal komt Polly terug van het bezoek met haar vader aan den
sheriff. Peachum heeft alle euveldaden van Macheath aan Brown verteld en de
politie-chef waarschuwde de vrouw, dat hij nu onmachtig is, den boef te redden.
Macheath besluit te vluchten en stelt Polly aan als zijn plaatsvervangster; hij licht
haar over alles in. De bendeleden komen binnen en betreuren, dat hun chef juist
tijdens de kroning weg moet. Polly waar-
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schuwt haar man, dat hij haar trouw moet blijven. Het paar neemt afscheid in een
ontroerend melodrama: ‘Ach Mac, reisz mir nicht das Herz aus dem Leibe’. Polly
vertelt haar droom: zij zag ‘hun’ maan, ‘und der Mond war ganz dünn, wie ein Penny,
der schon abgegriffen ist’. II 2 In een verdacht huis te Turnbridge waarschuwt vrouw
Peachum de deerne Jenny, een liefje van Macheath, dat deze getrouwd is. Na haar
vertrek verschijnt Mackie, om afscheid te nemen van Jenny. Samen herdenken zij
hun verleden in een Ballade (Tango): ‘In einer Zeit, die längst vergangen ist’. Maar
onder het zingen wenkt Jenny den constabel buiten, dat Macheath gearresteerd kan
worden. II 2 De sheriff bezoekt Macheath in de gevangenis Old Baily; Brown
verontschuldigt zich, dat hij ditmaal niets voor zijn vriend kon doen. Hij gaat heen.
Macheath zingt ‘Die Ballade vom angenehmen Leben’ (Shimmy) met het refrein
‘Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm’. Lucy, dochter van Brown en liefje van
Macheath, komt zich beklagen over het huwelijk van den misdadiger. Ook Polly
verschijnt, om haar man te bezoeken. De vrouwen kijven ‘Das Eifersuchtsduett’.
Macheath ontkent, dat hij getrouwd is. Vrouw Peachum dwingt Polly met haar mee
te gaan; Lucy helpt Macheath ontvluchten. Brown en Paechum treffen elkaar bij de
leege kooi. Paechum, overtuigd dat de sheriff den boef hielp ontsnappen, dreigt
Brown: bij de kroning van de Egyptische prinses Semiramis werd het feest verstoord
door een eindeloozen stoet bedelaars; voor het hoofd der politie was dat funest! De
finale van dit bedrijf laat den boef Macheath preeken: ‘Erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral’. III 1 In
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den winkel van Peachum wordt hard gewerkt aan den stoet bedelaars, die de
kroningsplechtigheid zal verstoren. De vrouwen uit Turnbridge komen om hun
belooning voor het aangeven van Macheath, maar worden afgescheept, omdat de
boef ontvluchtte. Jenny verklapt, dat Macheath bij een andere deerne is; een der
bedelaars gaat de politie waarschuwen. Brown, in den waan dat Macheath ontsnapt
is, tracht Peachum te intimideeren, maar de chef der bedelaars bespot hem met ‘Das
Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens’: ‘Der Mensch lebt durch
den Kopf, Der Kopf reicht im nicht aus Versuch es nur, von deinem Kopf Lebt
höchstens eine Laus’. Weer dreigt Peachum met zijn optocht. Brown hoort, waar
Macheath zich verbergt, geeft zich gewonnen, en gelast, dat Macheath gearresteerd
zal worden. III 2 Poly bezoekt Lucy en tracht deze uit te hooren, waar haar man is.
Gemeenzaam in hun verlatenheid, verzoenen zij zich. Door het venster zien zij, dat
Macheath opgebracht wordt. III 3 In de gevangenis wordt alles gereed gemaakt voor
de terechtstelling van Macheath. Deze tracht den constabel om te koopen. Polly
bezoekt haar man; zij vertelt, dat zij diens zaak voort zal zetten en wenscht hem het
beste. Brown deelt met den veroordeelde het genademaal. De boef tracht den sheriff
door sentimenteele herinneringen te vermurwen. Vlak voor de terechtstelling komt
Brown als ‘bode des konings’: het publiek verwacht nu eenmaal een ‘happy end’
(deze uitdrukking komt ook voor in de ‘Beggarsopera’!) en daarom krijgt Macheath
gratie, een hooge lijfrente en den erfelijken adelstand. Maar Peachum herinnert aan
de werkelijkheid: ‘Singt den
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Choral der Armsten der Armen, denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm’
(Tel. A 752/55).
Der Jasager (1930). Brecht schreef dit tekstboek naar het Japansche tooneelstuk
‘Taniko’. Het werk is een ‘school-opera’, d.w.z. het is bedoeld voor en door kinderen;
alleen de rollen van moeder en leeraar worden door volwassenen vertolkt. De
begeleiding bestaat uit twee piano's, harmonium, strijkorkest en blazers ad libitum.
Na een korte instrumentale inleiding zingt het koor het motto: ‘Wichtig zu lernen
vor allem ist Einverständnis. Viele sagen ja, und doch ist da kein Einverständnis.’ I
Het tooneel is in tweeën verdeeld; links en rechts door een gordijn gescheiden. Links
treedt de leeraar op. Hij is op weg naar een van zijn leerlingen om voor zijn reis
afscheid te nemen. De leeraar treedt het vertrek binnen (rechts), waar de leerling met
zijn moeder is. Hij vraagt, waarom de jongen zoo lang van school bleef. De knaap
antwoordt, dat hij niet weg kon, daar zijn moeder ziek is. De leeraar vertelt, dat hij
naar een groote stad ver achter de bergen gaat, waar groote denkers wonen. De jongen
verzoekt, of hij mee op reis mag, om medicijnen voor zijn moeder te halen, en door
de groote denkers onderwezen te worden. De leeraar wijst dit af: de reis is te gevaarlijk
voor een kind. De moeder klaagt, dat zij na den dood van haar man slechts haar zoon
heeft. Maar niets kan het kind van zijn voornemen afbrengen. In antieken,
bespiegelenden trant verhaalt het koor: ‘Sie sahen, dasz keine Vorstellungen ihn
rühren konnten’; moeder en leeraar stemmen toe. II Nogmaals klink het motto:
‘Wichtig zu lernen ....’. Weer is het tooneel in tweeën verdeeld; borden geven aan-
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wijzingen: rechts een bergtop, links een bergpad. Het koor verhaalt, dat de verre
tocht den jongen zwaar viel. Links verschijnen de reizigers: de leeraar, de jongen,
en drie studenten. De knaap klaagt, dat hij zich moede voelt. Daarom verzoeken de
studenten den leeraar een korte rust, die toegestaan wordt. Bezorgd zien de studenten
naar den nauwen bergpas voor hen. Zouden zij, naar oud gebruik, hem die de anderen
hindert in het dal moeten werpen? De leeraar antwoordt: het gebruik eischt, dat den
onmachtige gevraagd wordt, of allen met hem terug zullen keeren, of dat hij zich
opoffert? De knaap aanvaardt zijn plicht en hymnisch prijzen de studenten zijn besluit:
‘Er hat ja gesagt, er hat dem Brauch gemäsz geantwortet’. De studenten stellen zich
zoo op, dat de jongen achter hen verborgen is en deze verklaart: ‘Ich wuszte wohl,
dasz ich auf dieser Reise mein Leben verlieren könnte. Der Gedanke an meine Mutter
hat mich verführt zu Reisen. Nehmt meinen Krug. Füllt ihn mit der Medizin. Bringt
ihn meiner Mutter, wenn ihr zurückkehrt.’ Het koor verhaalt: ‘Da nahmen die Freunde
den Krug und beklagten die traurigen Wege der Welt und ihr bitteres Gesetz, und
warfen ihn hinab.’ Het koor zingt voor het laatst het motto. Men heeft dit werk
veroordeeld, omdat het te gruwelijk voor kinderen zou wezen. Maar voor het kind
beteekent de dood slechts een ‘weg zijn’. Is het niet gul met ‘ik zal je doodschieten’?
De hymnische, edele muziek van Weill, bijgestaan door een primitieve, onwerkelijke
regie brengt dit stuk in een zuivere sfeer van symboliek: de enkeling offert zich op
voor de groep. Deze overdrachtelijke dood dunkt ons verhevener dan de meeste
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sterfscènes uit het opera-repertoire. Voor ons is ‘Der Jasager’ door muziek en inhoud
van een aangrijpende en schoone ethiek.

[Wolf, Hugo]
Wolf, Hugo (13 Maart 1860-22 Febr. 1903). Hoewel Wolf Sr. graag musicus had
willen worden, dwongen de omstandigheden hem, den leerhandel van zijn vader te
Windischgraz (Stiermarken) voort te zetten. Hij wenschte, dat zijn zoon Hugo,
ondanks diens muzikale begaafdheid, een wetenschappelijke loopbaan zou volgen.
Maar reeds op het gymnasium bleek de jongen daarvoor ongeschikt. Na eenige jaren
tobben op verschillende scholen wist een tante den vader over te halen, dat zijn zoon
op het Weensche conservatorium mocht studeeren (1875). Hier werd de muziek van
Wagner voor den jongen Wolf een openbaring, die zijn geheele leven zou beheerschen.
Met veel moeite gelukte het hem tot zijn afgod, toen deze Weenen bezocht, door te
dringen, wien hij zijn eerste composities toonde. Wagner's oordeel: ‘Men kan niet
dadelijk oorspronkelijk zijn’ beantwoordde Wolf met ‘De meester is te bescheiden’.
Ook op het conservatorium bleek Wolf's uitermate onafhankelijk en onbeheerscht
karakter: in zijn tweede studiejaar werd hij ‘wegens overtreding van de discipline
ontslagen’. Van dit oogenblik af heeft Wolf zich al componeerend verder bekwaamd.
Bij zijn tante vond hij gastvrijheid; hij gaf een paar muzieklessen en verdiende soms
een kleinigheid door in een herberg te spelen. Zijn ouders zonden hem, wat zij noode
konden missen. Korten tijd was Wolf kapelmeester te Salzburg, doch dit werk lag
hem niet. Daarna, tot aan zijn verblijf in het gesticht, heeft Wolf geen eigen huis
meer gehad; hij
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logeerde maanden lang bij vrienden of woonde op een huurkamer. Hermann Bahr
heeft in zijn ‘Buch der Jugend’ over Wolf's eerste jaren van zijn zwervend leven
uitvoerig verteld. Letterkunde was toen voor dezen componist even belangrijk als
muziek. ‘Gedichten verschaffen mij de noodige electriciteit om te componeeren’.
Naast zijn afgodische vereering voor Kleist, Goethe, Mörike, e.a. moest Wolf steeds
een schrijver hebben, dien hij haatte. Hoewel hij vaak honger leed, weigerde hij de
‘aalmoes’ van een uit vriendschap of medelijden aangeboden maal. Door zijn
overmatigen trots en onafhankelijkheid heeft Wolf het zich zelf moeilijker gemaakt,
dan noodig was. In 1884 werd Wolf muziekrecensent van het ‘Wiener Salonblatt’.
In dit tijdschrift voor de society ging hij ongehoord te keer tegen erkende reputaties
en heiligenhuisjes, en hield hij lofzangen op miskende kunstenaars als Bruckner, met
wien hij intiem bevriend was geworden. Hoewel Brahms zich van Wolf's aanvallen
weinig aantrok, heeft zijn aanhang zich op den fellen schelder gewroken. Hans Richter
liet op een openbare repetitie Wolf's symphonisch gedicht ‘Penthesilea’ (naar het
drama van Kleist, gecomponeerd in 1883) volkomen verhaspelen, waarna hij tot het
publiek zei: ‘Ik zou dit stuk niet uitgespeeld hebben, indien ik niet den man had
willen leeren kennen, die zóó over een meester als Brahms schrijft’. In dezen tijd
had Wolf reeds veel gecomponeerd; het meeste ervan vernietigde hij. Door
bemiddeling van zijn vriend Eckstein vond hij een uitgever voor enkele van zijn
liederen. Vlak voor zij verschenen stierf Wolf's vader. Wanhopig schreef de
kunstenaar aan een vriend: ‘Wat is er mij
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nu nog aan gelegen, dat mijn liederen worden uitgegeven; nu kan ik mij niet meer
op het succes verheugen.’ Wolf's verlangen zijn ouders te bewijzen dat hun
opofferingen niet vergeefs waren geweest, had nu geen zin meer; dit sneed den
laatsten band met de buitenwereld door. Maar eerst nu kon hij zich geheel aan het
componeeren wijden. Hij is dan 27 jaar oud. Een van zijn vrienden bezat een
landhuisje in Perchtolsdorf bij Weenen. Hier sloot Wolf zich op: ‘Wanneer je alleen
bent, ben je geheel jezelf.’ Toen barstte in hem los ‘de waanzin die van de Muzen
komt’, zooals Platoon de inspiratie noemde. In het voorjaar van 1888 componeerde
hij 43 gedichten van Mörike, soms wel drie op één dag! In naïeve brieven, schijnbaar
krankzinnig van hoogmoed, maar eigenlijk kinderlijk dankbaar en over zich zelf
verbaasd, berichtte Wolf aan zijn vrienden over dit vulkanisch scheppen: ‘Ben ik
geroepen, uitverkoren?’ Plotseling echter week de bezieling. Een vriend nam hem
mede naar Bayreuth, waar hij ‘Parsifal’ hoorde. In den herfst van 1888 betrok hij
een landhuisje van Eckstein in het Salzkammergut; hier vervolgde hij zijn ‘mörikeln’,
zooals hij het zelf noemde. Bovendien ging hij door aan de Eichendorff-lieder,
waaraan hij reeds in 1880 begonnen was. Negen maal herhaalde zich deze afwisseling
van eruptief scheppen en zwijgen. Aldus ontstond in de drie jaren 1888-1891 het
belangrijkste van Wolf's oeuvre. In de maanden dat de Goethe-lieder geschreven
werden (October 1888-Februari 1889) was de scheppingsdrang het krachtigst, voelde
Wolf zich volkomen gelukkig. Het ‘Spanisches Liederbuch’ is gecomponeerd in
twee perioden: October 1889-Janu-
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ari 1890 en Maart-April 1890. Het ‘Italienisches Liederbuch’ ontstond in drie
tijdvakken: Mei-November 1890, November-December 1891 en Maart-April 1896.
Doch de vijf jaar daartusschen brachten slechts de ‘Italienische Serenade’ voor klein
orkest (1893/4), en de opera ‘Der Corregidor’ (1895). De prachtige muziek van dit
werk kan de ondramatische eigenschappen ervan niet doen vergeten. Door het inzicht
van Humperdinck, muzikaal adviseur van den uitgever Schott, werden liederen van
Wolf gepubliceerd tegen tamelijk voordeelige voorwaarden. De verkoop was echter
zoo slecht, dat Wolf in vijf jaar 86 Mark uitgekeerd kreeg. Na veel oneenigheid
veranderde Wolf van uitgever en dit bracht iets meer inkomsten. De Wagner-zanger
Ferdinand Jäger werd een vurig propagandist van Wolf's liederen, de advocaat Dr.
Faiszt bekostigde tal van concerten geheel aan diens werk gewijd. Maar de pers bleef
vijandig en afwijzend. In 1897 een laatste golf van bezieling, die o.a. de
Michelangelo-Lieder opleverde. In den herfst van dat jaar overviel Wolf een
verstandverbijstering. Vier maanden was hij in een gesticht, waarna hij gezond werd
verklaard. Doch reeds in October 1898 brak de zielsziekte weer uit, die hem tot zijn
dood liet lijden. De Weensche gemeenteraad zorgde voor een eeregraf nabij dat van
Beethoven. Hier rust de componist van Heine's ‘Wo wird einst des Wandernmüde
Letzte Ruhestätte sein’.
Eichendorff-Lieder. Zij geven door tekstkeuze en muziek vooral den levenslustigen
kant van Wolf. In ‘Der Freund’ (no. 3) wordt geprezen, wie het leven aandurft. ‘Der
Musikant’ (no. 2) gaat over den anti-burgerlijken zwerver, die slechts in zijn vrijheid
en muziek gelukkig is.
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‘Der Soldat’ I en II houdt zich, wat de liefde betreft, slechts aan een ‘flüchtig
Erbeuten’ (no. 5 en 6). Slechts een enkele maal is de toon ernstiger: ‘Verschwiegene
Liebe’ (no. 3). Merkwaardig de invloed van den door Wolf zoo gehaten Brahms in
‘Erwartung’ (no. 18; uit het jaar 1880!).
Goethe-Lieder. Tot goed begrip voor de liederen van den Harfenspieler en van
Mignon uit band I dient men iets te weten over den roman ‘Wilhelm Meisters
Lehrjahre’, waarin zij voorkomen. Wilhelm Meister, zoon van een rijk koopman,
vindt geen voldoening in den handel; hij dweept met het tooneel. Op een zakenreis
sluit hij zich aan bij enkele zwervende acteurs, waartoe o.a. de lichtzinnige maar
innemende Philine behoort. Wilhelm bevrijdt een jong meisje, Mignon, uit de handen
van kermisreizigers, die haar mishandelen, en neemt het kind onder zijn hoede.
Mignon herinnert zich haar zonnig, zuidelijk vaderland; zij lijdt aan een bijna ziekelijk
heimwee; ‘Kennst du das Land wo die Citronen blühn’ (Wolf no. 9). Geniaal heeft
Wolf in zijn muziek de sfeer weergegeven, zooals Goethe deze beschreef: dumpf,
geheimnisvoll, eine unwiderstehliche Sehnsucht (derde boek, hfdst. 1). Toen Mignon
werd gestolen, deed zij voor zich zelf een eed, dat zij niemand meer zou vertrouwen;
daarom zwijgt zij over haar afkomst, hoezeer dit geheim haar soms drukt: ‘Heisz
mich nicht reden’ (Wolf no. 5). Mignon trekt met Wilhelm en de acteurs rond; zij
verkwijnt in haar kinderlijke liefde voor haar beschermer en lijdt onder diens
verhouding met Philine. Men leert dit lichtzinnige, maar toch steeds innemende
vrouwentype eenigszins kennen uit haar lied: ‘Singet nicht in Trauertönen’ (Wolf

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

853
no. 8). Na eenigen tijd vertrouwt Wilhelm Mignon toe aan een hoogstaande vrouw,
Nathalie, die ook andere kinderen opvoedt. Voor een feest wordt Mignon als engel
getooid en in het voorgevoel van haar naderenden dood zingt zij: ‘So laszt mich
scheinen, bis ich werde’ (Wolf I no. 7); geparaphraseerd: laat mij nu reeds een engel
gelijken, want binnenkort zal ik zoo zijn. Nog in den tijd dat Mignon met Wilhelm
rondtrok ontmoetten beiden een zwervenden, ouden zonderling, die zijn zangen op
een harp begeleidde. Men vraagt zich af, welk innerlijk leed het gelukskind Goethe
onderging, dat hij dezen Harfenspieler het oneindig verdriet en het ondragelijk
schuldgevoel kon toevertrouwen van ‘Wer nie sein Brot mit Tränen asz’ (Wolf I no.
3). Alleen wie zoo gefolterd werd, kent den vloek en den zegen der eenzaamheid:
‘Wer sich der Einsamkeit ergibt’ (Wolf I no. 1). Zulke ellende doet anderen hun
eigen geluk dubbel beseffen, maar ontneemt den gekwelde den troost van het
medelijden: ‘An die Türen will ich schleichen’ (Wolf I no. 2). De Harfenspieler en
Mignon voelen zich intuïtief tot elkander aangetrokken. Samen zingen zij als een
‘onregelmatig duet’ hun gemeenzaam leed en verlangen uit: ‘Nur wer die Sehnsucht
kennt’. Toch heeft Wolf (I no. 6), evenals Schubert en Schumann, dit vers als solo
gecomponeerd. Eerst veel verder in den roman wordt het geheim van den
Harfenspieler onthuld. Eens was hij een geestelijke, die zijn gelofte brak uit liefde
voor een vrouw. Toen hem bleek, dat zij zijn zuster was, die hij niet kende, daar zij
in den vreemde werd opgevoed, verduisterde zijn verstand. Nogmaals ontvluchtte
hij het klooster, en op lange zwerftochten verging hij van schuldgevoel, zooals
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uit zijn liederen blijkt. Verschillende componisten hebben de aangrijpende gedichten
uit dezen roman gecomponeerd, doch alleen Wolf vond, door zijn vertrouwdheid
met het boek, geheel de sfeer ervan. Waar noodig beeldde Wolf de innerlijke
verscheurdheid uit door een geniale wrijving tusschen het rhythme van het vers en
dat van de muziek.
Band II bevat het diepzinnigste, dat ooit gecomponeerd werd: ‘Prometheus’,
‘Ganymed’ en ‘Grenzen der Menschheit’, liederen, die Wolf zelf geheel achteraan
plaatste! Deze verzen geven verschillende aspecten van de verhouding van Mensch
tot God. Prometheus, de titaan die de menschen vormde uit klei en hen bezielde door
het aan de goden ontroofde vuur, staat op tegen Zeus en spoort zijn schepselen aan
tot verzet. Ganymedes, lieveling en schenker der goden, geeft zich in volkomen
toewijding aan den ‘Alliebender Vater’. In ‘Grenzen der Menschheit’ weet de mensch
zich onmachtig tegenover de goden, doch tevens een schalm in de eeuwige keten
der geslachten. Nuchter, bijna cynisch, meer omgangs- dan levenswijsheid zijn de
strekkingen van ‘Copthisches Lied’ I en II. Maar wat een heerschersmuziek!
Wonderlijk, dat het komische, bijna klein burgerlijke ‘Gutmann und Gutweib’ door
den uitgever in dezen band werd geplaatst. Uit band III vermelden wij slechts enkele
liederen. ‘Epiphanias (no. 19) is een gelegenheidscompositie voor een trits zusjes,
die de drie koningen gecostumeerd voorstelden; elke vorst heeft zijn eigen rhythme
en toonaard. ‘St. Nepumuks Vorabend’ (no. 20) doelt op de legende van Praag's
schutspatroon, die op last van koning Wenzel IV gebonden vanaf een brug in de
Moldau geworpen werd (13
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Maart 1393), omdat hij weigerde aan zijn vorst te verraden, wat de koningin hem
gebiecht had. Zoodra de golven zich sloten verschenen op het water vijf sterren. Hoe
fijn is het carillon in Wolf's lied. ‘Der neue Amadis’ (no. 23) teekent de phantasie
van een kind. Amadis is een Spaansche, avontuurlijke ridderroman uit de 16de eeuw;
het rhythme der begeleiding heeft dit helfdhaftige. Het idyllische ‘Anakreons Grab’
huldigt den lieflijken Griekschen dichter uit de 6de eeuw v. Chr.; het duifje slaat op
verzen, die vroeger ten onrechtte aan dezen dichter werden toegeschreven, zooals
o.a. onze Bellamy dat deed.
Band IV is geheel gevuld met gedichten uit Goethe's ‘Westöstlicher Divan’ (=
verzameling uit West en Oost). Deze bundel bestaat nl. deels uit vertalingen naar
oude Oostersche dichters, o.a. van den Pers Hafis (14de eeuw) en den Arabier Hatim
(6de eeuw), deels uit oorspronkelijke verzen van Goethe; hij is verdeeld in 12 boeken.
Wolf componeerde vijf drinkliederen uit ‘Das Schenkenbuch’, waarvan ‘Trunken
müszen wir alle sein’ (no. 35) muzikaal en tekstpsychologisch onze voorkeur heeft.
De liederen op teksten uit het boek ‘Suleika’ behooren tot het mooiste uit Wolf's
oeuvre. Voor het begrip van deze verzen is hun ontstaan van belang. In 1814 maakte
de 67-jarige Goethe kennis met de dertigjarige, veelzijdig artistiek begaafde Marianne
Willemer, de derde vrouw van zijn ouden vriend, die elf jaar jonger was dan Goethe.
Op slag is Goethe in den ban van Marianne. Hij zend haar een liefdesgedicht: ‘Nicht
Gelegenheit macht Diebe’ (Wolf no. 39) en Eros dwingt plotseling Marianne tot
dichteres: zij antwoordt met ‘Hoch beglückt in deiner
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Liebe’ (Wolf no. 40). De minneverzen vliegen heen en weer. Goethe noemt zich
Hatem, naar den ouden dichter, en spreekt Marianne toe als Suleika. Niet alle door
Suleika onderteekende gedichten zijn van Marianne; zij schreef er slechts vier (o.a.
Wolf no. 40 en 48). Uit ‘Locken halten mich gefangen’ (Wolf no. 47) blijkt, wat
Goethe gevoeld heeft: ‘unter Schnee und Nebelschauer Rast ein Ätna dir hervor’;
leest men drie regels verder inplaats van Hatem den naam Goethe, dan rijmt dit op
het voorafgaande Morgenröte. In ‘Hätt' ich irgend wohl Bedenken’ (Wolf no. 43)
komt de rijke Willemer er slecht af! Zooals herhaaldelijk daarvóór ontvluchtte Goethe
zijn geïncarneerde Muze, eer het tot een crisis kwam; nooit zag hij haar weer.
Italienisches Liederbuch. De teksten zijn ontleend aan Paul Heyse's vertalingen
naar Italiaansche dichters: Leopardi, Giusti, Carducci, Ada Negri. Wolf's keuze is
geheel aan de liefde en haar soms wonderlijke trawanten gewijd. Maar wat een
verschillende typen en situaties: de kuisch vereerde maagd uit ‘Benedeit, die sel'ge
Mutter’ (no. 35), de gevaarlijke Don Juana van ‘Ich hab' in Penna einen Liebsten
wohnen’ (no. 46), de bijgelegde twist in ‘Wir haben beiden langen Zeit geschwiegen’,
het schrale Bohemien-diner van ‘Mein Liebster hat zu Tische mich geladen’ (no.
25), en wat al niet. Minder diepzinnig dan de Mörike- en Goethe-Lieder schenkt het
‘Italienisches Liederbuch’ de rijpste vruchten na een proces van verfijning en
verinnerlijking. Zij treffen door hun natuurlijkheid en intimiteit.
Michelangelo-Lieder. Deze late verzen van den beeldhouwer overzien een rijk en
worstelend leven, dat samengevat wordt in een biecht van trots
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en deemoed, in een onorthodox credo. Wolf beleed zich zelf hier door de priesterlijke
basstem. I Resignatie zonder bitterheid: ‘Wohl denk' ich oft an mein vergangnes
Leben’ en ‘Kein Mensch hat damals Acht auf mich gegeben’; een herinnering aan
hoop en geluk: ‘Ich dachte wohl ganz dem Gesang zu leben, Auch mich zu flüchten
aus der Menschen Schar’; maar als slot het trotsche ‘Und dasz ich da bin, wissen alle
Leute’, dat Wolf in zijn triomphantelijk naspel nog onderstreept. II Zoo zelfverzekerd
kan en mag slechts de mensch zijn, die weet: ‘Alles endet, was entstehet’; want onze
vreugde en onze smart zijn vergankelijk, gelijk onze stoffelijkheid. III Hier bezingt
de oude beeldhouwer zijn liefde voor Vittoria Colonna; maar de verstilde drift is
geadeld, want deze aantrekking van mensch tot mensch is doortrokken van vereering
voor het ‘gansch andere’, zooals de theoloog Rudolf Otto God aanduidt. Reeds het
begin wijst hierop: ‘Fühlt meine Seele das ersehnte Licht, Von Gott, der sie erschuf?’.
En de hulde aan de vrouw, geldt meer haar schepper: ‘Was ich ersehne, was mich
lenkt, 1st nicht in mir: Sag mir, wie ich's erwerbe? Mir zeigt es wohl nur eines Andern
Huld; Darein bin ich, seit ich dich sah, versenkt’.
Mörike-Lieder. Hierin komen eenige gedichten voor, die alleen begrepen kunnen
worden, wanneer men weet, welke autobiographische gegevens Mörike in zijn roman
‘Maler Nolten’ verwerkte. De Peregrina-liederen (Wolf III 33 en 34) slaan op de
gevoelens van Mörike voor Anna Maria Meyer, het prototype van de zigeunerin
Elisabeth uit den roman die op Nolten zulk een verderfelijken invloed heeft. Deze
‘zwerfster’ of ‘vreemdelinge’ was een wonderlijk
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mengsel van zinnelijkheid en idealisme. Men mag veronderstellen, dat Mörike voor
haar voelde, wat Goethe in zijn gedicht op Charlotte von Stein uitsprak: ‘Ach, du
warst in abgelebten Zeiten Meine Schwester oder meine Frau’. Het slot van Peregrina
I ‘Reichst lächelnd mir den Tod im Kelch der Sünden’ duidt de reden aan, waarom
Mörike deze zwerfster ontvluchtte. De reïncarnatie-gedachte treft men ook aan in
de Orplid-phantasie, die Mörike als student met eenige vrienden koesterde, en die
in het schimmenspel van ‘Maler Nolten’ uitgewerkt werd. Orplid is de bedachte
naam voor een gelukzalig eiland van tientallen eeuwen her; als beschermster ervan
noemt Mörike de godin Weyla (symbool der poëzie?). Uit een vorig leven bleef nog
de herinnering, dat de goden met de menschen verkeerden. De Agnes uit den roman
is een eenvoudige houtvestersdochter, waarmede Nolten zich verloofde; Mörike werd
tot deze innemende figuur bezield door zijn eerste verloofde, Luise Rau, met wie hij
na korten tijd in vrede brak. Op Agnes en Luise slaan de sonnetten ‘An L.’ (Wolf III
no. 6 en 26), als ook ‘Rosenzeit wie schnell vorbei’ (Wolf II no. 14) en ‘Der Jäger’
(Wolf IV no. 40); de beide laatste verraden, zoowel in het boek als biographisch, het
voorgevoel van een naderende scheiding. Hoe mooi ook het bekende ‘Verborgenheit’
(Wolf I no. 12) mag zijn, oneindig treffender is het diep religieuze ‘Wo find ich
Trost’ (Wolf IV no. 31), dat Mörike voor zijn vrouw Margarethe schreef, en in den
tweeden druk van Nolten op Agnes laat slaan; men hoort dit lied zelden. Van ‘Seufzer’
(Wolf II no. 22) is merkwaardig, dat Mörike dit zich volgens den roman in E groot
dacht, terwijl Wolf het in een smartelijk e
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klein toonzette. Ook dit lied teekent de vroomheid van Agnes. ‘Er ist's’ en ‘Das
verlassene Magdelein’ (Wolf I no. 6 en 7) zijn liefdesliederen, die in den roman aan
een bijfiguur toebedeeld werden: Henriette, dochter van den cipier.
Van de overige Mörike-lieder werden vooral bekend: het Schubert-achtige ‘Der
Gärtner’ (Wolf II no. 17) en de vrome zangen ‘Auf ein altes Bild’ (Wolf II no. 23)
en ‘Schlafendes Jesukind’ (Wolf III no. 25). ‘Citronenfalter im April’ (Wolf II no.
18) duidt op den kunstenaar, die te vroeg werd geboren, wiens kunst door zijn
‘tijdgenooten’ niet beseft werd. Hoogst merkwaardig van erotiek is ‘Erstes Liebeslied
eines Mädchens’ (Wolf IV no. 42). Maar Wolf vergat, dat hij zelf een fel criticus
was geweest, toen hij het grappige ‘Der Abschied’ componeerde (Wolf IV no. 53);
een kunstenaar schopt een recensent van de trap en begeleidt dit met een vroolijke
wals.
Spanisches Liederbuch. Door bemiddeling van zijn vriend Eckstein leerde Wolf,
op zoek naar mooie doch zelden gecomponeerde gedichten, de vertalingen naar
Spaansche volksliederen en romancen van Paul Heyse en Emanuel Geibel kennen.
Band I geeft geestelijke liederen, die nieuwe aspecten van Wolf's vroomheid toonen.
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Zoo de Maria-vereering van ‘Nun bin ich dein’ (no. 1) en ‘Die du Gott gebarst’ (no.
2); de eenvoudige overgave in ‘Ach, des Knaben Augen’ (no. 6); het wanhopig
schuldbesef én de zekerheid der vergeving in ‘Mühvoll komm ich und beladen’ (no.
7); het vertrouwen in Jezus, wiens doornenkroon voor den mensch tot bloesem van
nieuw leven werd: ‘Herr, was trägt der Boden hier’ (no. 9); het geloof in het goddelijke
lijden, dat tot voorbeeld strekt: ‘Wunden trägst du, mein Geliebter’ (no. 10).
In de drie volgende banden heerscht weer Venus. Slechts een enkele greep: het
schijnbaar opgewekte danseresje, dat haar tamboerijn slaat, maar angstig aan haar
nooden denkt: ‘Klinge, klinge, mein Pandero’ (no. 1); het coquette wicht, dat steeds
iets anders wil: ‘Seltsam ist Juanas Weise’ (no. 3). Het liefdesleed beheerscht den
vierden band: het dwingt tot zwijgen ‘Tief im Herzen trag ich Pein’ (no. 23), of barst
uit in felle, gevaarlijke jalouzie: ‘Wehe der, die mir verstrickte’ (no. 33). In het
‘Spanisches Liederbuch’ bemerkt men reeds de versobering, vooral van de melodische
rhythmiek, die in de latere verzamelingen geheel verwerkelijkt werd.

X.
[Xylophoon]
Xylophoon, een slaginstrument dat bestaat uit een reeks hard houten staafjes van
verschillende lengten, die met lepelvormige stokjes worden aangeslagen; de xylophoon
klinkt een octaaf hooger dan genoteerd. Saint-Saëns is bijna onsmakelijk, waar hij
in zijn Danse macabre* het geklepper van het doodenbal door de xylophoon uitbeeldt.
Zuiver coloristisch versmelt Debussy in Ibéria (nr. 37 en 66 studiepart.) het timbre
van de xylophoon met dat van de fluiten, resp. van den hoorn. Zeer virtuoos is de
xylophoonpartij van Strawinski's ‘Les Noces’ (o.a. pag. 77 studiepart.).
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Z.
[Zang in Jazz]
Zang in Jazz. De ‘vocale Jazz’ wordt geregeerd door de algemeene wetten der
Jazzmuziek, Improvisatie (zie ‘Jazz’), ‘Swing’*, enz. In het bijzonder zijn hier de
beginselen der Intonaties* in Jazzmuziek van groote beteekenis; zij onderscheiden
de gezongen Jazz wel zeer sterk van de classieke zangkunst, wier criteria hier dan
ook niet van toepassing zijn. Gezien het parallellisme met de instrumentale Jazzmuziek
is de Jazz-zang, naar B. Schrijver opmerkt, ‘sterk onafhankelijk van den tekst, die
soms door beteekenislooze klanken vervangen wordt’, d.w.z. klanken, die geen
woorden vormen, soms reeksen van aaneengeregen lettergrepen (‘scat’-zang), soms
medeklinkerlooze klanken, of nasale timbres. Men zie voorts ‘Jungle-stijl’. Maar
ook wanneer hij zich aan den tekst houdt, veroorlooft de ‘vocalist’ zich tal van
geïmproviseerde vrijheden, zoowel t.o.v. de voordracht der woorden zelf, als t.o.v.
rhythme, melodie, enz. De vocale Jazz mag in geen geval worden verward met het
ge-‘croon’ (refrein-zang), zooals men dit in de populaire schlager- en dansmuziek
aantreft, en dat in den regel weinig of niets met de werkelijke Jazzmuziek heeft uit
te staan. Tot de belangrijkste Jazz-vocalisten behooren: Armstrong*, de grootste van
allen, voorts o.a. de neger-zangeres Bessie Smith en, van de blanken, Mildred Bailey,
Jack Teagarden en Red Mc Kenzie. Men dient vooral ook hier goed rekening te
houden met het onder ‘Intonaties* in Jazz’ en ‘Junglestijl*’ opgemerkte m.b.t. de
functie der klank-timbres in Jazzmuziek.
P.

[Zingara(alla)]
Zingara(alla)(dz),opZigeuner manier.

[Zingend Allegro]
Zingend Allegro, een tamelijk snel
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en toch zangerig stuk. Een typisch voorbeeld van een zingend Allegro is het eerste
deel van Mozart's symphonie in Es (K.V. 543).

[Zoemkoor]
Zoemkoor, een koor waarbij alle zangers met gesloten mond neuriën, b.v. in Puccini's
Butterfly, het slot van II 1.

[Zweers, Bernard]
Zweers, Bernard (18 Mei 1854-9 Dec. 1924). Zweers Sr. had een piano- en
muziekhandel in de Kalverstraat te Amsterdam en was een voortreffelijk amateur
der muziek. Hoewel hij er trotsch op was, dat zijn zoon ‘met de beste ooren van de
wereld geboren werd’, moest hij er langen tijd niets van hebben, dat de jongen op
zijn veertiende jaar reeds begon te componeeren, o.a. omdat zijn zoon sinds zijn
zesde jaar gehoorstoornissen had tengevolge van mazelen. De hardhoorigheid heeft
Zweers veel ellende bezorgd: ‘Ze hebben met m'n kop omgesprongen als met een
schoorsteen’ en ‘Hier klopt men aan doovemans deur’, spotte hij soms. Hij had pianoen orgelles van een eenvoudigen musicus, Joh. F.M. Kupers, over wien hij later
steeds met waardeering sprak. Theorie leerde hij uit boeken, die hij zich in 't geheim
had aangeschaft. Maar overdag was hij bij zijn vader in de zaak, of trok hij er op uit
om piano's te stemmen. In 1876 nam een gegoede muziekliefhebber, J.W. Wilson
met wien hij wekelijks symphonieën van Haydn en Mozart à quatre mains speelde,
hem mee naar Bayreuth, waar zij de eerste uitvoeringen van Wagner's Ring
bijwoonden; Zweers kwam ‘als volbloed Wagneriaan’ terug. Het jaar daarna voltooide
Zweers, die toen zelfs den naam van Palestrina niet
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kende, een Mis voor mannenkoor en orgel; zij werd in verschillende Amsterdamsche
kerken uitgevoerd, wat den ouden Zweers met het componeeren van zijn zoon
verzoende. Succes had Zweers ook met de koorballade ‘Winnend verlies’ op een
gedicht van Hofdijk (1879). In Juli 1881 dirigeerde hij zelf zijn juist voltooide eerste
symphonie in de oude Parkzaal. Enkele maanden daarna ging hij ‘met raad en daad
gesteund’ door den heer Wilson naar Leipzig, om theorie te studeeren bij Jadassohn.
‘Jadassohn leerde mij overdag Bach aanbidden, 's avonds haalde ik mijn hart op aan
Wagner’. Hier schreef hij zijn tweede symphonie; in de finale ervan had hij zes
thema's, ook uit vorige deelen, op een bepaalde plaats ‘dooreengehaspeld’,
geïnspireerd op de finale van Mozart's Jupiter-symphonie; deemoedig aanvaardde
hij het afwijzend oordeel van zijn leeraar en herschreef hij de finale tot twee keer
toe (1883). Na acht maanden ‘fuga's fabriceeren’ verklaarde Jadassohn hem volleerd.
Terug in Amsterdam was Zweers enkele jaren dirigent van ‘Amstels mannenkoor’
en van het kerkkoor der R.K. Mozes- en Aäronkerk, doch al spoedig bleek hem, dat
dit werk bij zijn aanleg kwalijk paste. Wel dirigeerde hij herhaaldelijk eigen werk,
o.a. de eerste drie deelen van zijn derde symphonie ‘Aan mijn Vaderland’ op een
eigen concert in den ouden Stadsschouwburg te Amsterdam; de zaal was geheel
bezet, het tekort duizend gulden. Maar toen zijn intieme vriend Willem Kes de Derde
volledig uitvoerde in het Concertgebouw, na 21 repetities, waren er meer leege dan
bezette stoelen (1890). Uit dezen tijd dateert ook zijn benoeming tot leeraar in
harmonie en compositie
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aan de ‘Orkestklas’ van het Concertgebouw, die op advies van Mengelberg
opgenomen werd in het Conservatorium van Toonkunst, waar Zweers hoofdleeraar
in theorie en compositie werd (1895). Doch in het Concertgebouw behield Zweers
zijn kamer, waar hij jaren lang zijn beroemden ‘analyse-cursus’ gaf. Voor de
prachtuitgave van Vondel's ‘Gijsbreght van Aemstel’ onder redactie van Dr. L.
Simons in verband met de opening van den nieuwen Stadsschouwburg te Amsterdam
(1894), componeerde Zweers Voorspelen en Reyen bij dit stuk; na een enkele
uitvoering in het kader van een tooneelvoorstelling bestemde de componist zelf zijn
muziek uitsluitend voor de concertzaal. Nog andere eervolle opdrachten: twee
kroningscantaten (1897 en 1898) en de Ode aan Rembrandt (mannenkoor en koper)
bij de herdenkingsfeesten van 1906, waarvoor ook het orkestwerk ‘Saskia’ werd
geschreven. In 1899 trouwde Zweers met de zangeres Dora de Louw; zij zong vaak
zijn liederen en werkte herhaaldelijk mede bij uitvoeringen van zijn andere werken.
In dezen tijd was Zweers intiem bevriend met Diepenbrock; later zijn beiden van
elkaar vervreemd, waartoe ook bijdroeg, dat Zweers na den dood van zijn moeder
bekende: ‘Het geloof is een gave, die ik nu eenmaal niet heb’. Merkwaardig is de
litteraire ontwikkeling, die Zweers doormaakte, mede door zijn letterkundige studie
onder leiding van Dr. van Deventer. Aanvankelijk componeerde hij teksten van ten
Kate, Beets, Hofdijk, doch sedert de Gijsbreght-muziek kwam hierin verandering en
na liederen op verzen van Reddingius, Helene Swarth en Perk werd Dr. P.C. Boutens
de kunstenaar, die hem
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tot zijn beste liederen inspireerde: o.a. ‘Kind der aarde’, ‘Zonnekus’, ‘Invocatio
amoris’, ‘Laat mij nimmermeer berusten’ (1909-1910). De vriendschap met Boutens
vond haar hoogste bekroning in de toonzetting van ‘Aan de schoonheid’ (z.o.). Het
modernst echter was Zweers in Tagore's ‘Wijzangen’ (LIX en CIII uit van Eeden's
vertaling) voor sopraan en blaaskwintet (1914/1915). In zijn laatste werk, ‘Rozen’
voor koor, soli en orkest (Boutens) trof vooral de innerlijke bereidheid tot den dood
(1924). In 1922 trok Zweers zich terug als leeraar aan het conservatorium. Bij zijn
70sten verjaardag werd hij grootsch gehuldigd, o.a. door zijn vele leerlingen, die
herdachten wat zij aan hun ‘Oom Bab’ te danken hadden, en ook officieel: hij ontving
de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw en de gouden Medaille van de stad
Amsterdam; hij overleefde deze glorie slechts enkele maanden.
Zweers heeft kunnen verwezenlijken, wat zijn voorganger Johannes Verhuist
slechts ten deele vermocht: een nationale muziek, vooral in zijn werken op
Nederlandsche teksten. Twee factoren hebben dit mogelijk gemaakt: de groote
ontwikkeling van onze letterkunde (ongeacht dan Vondel) en het feit, dat Zweers,
ondanks den invloed van Beethoven en Wagner, een grooter en oorspronkelijker
begaafdheid had dan Verhulst.
Aan de schoonheid. Dit vers van P.C. Boutens, uit ‘Stemmen’, bezielde Zweers
tot zijn treffendste en persoonlijkste werk. Boutens vereert hier de schoonheid zoo
zeer, dat hij haar smeekt deze vervloekte aarde te mijden, tot de menschheid bereid
is, haar waardig te ontvangen. Zweers brengt ons in deze dee-
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moedige en weemoedige sfeer door een kort voorspel, dat de voornaamste elementen
van zijn compositie bevat: een donker, chromatisch dalend motief der klarinetten en,
verder, daartegen een gepuncteerd gebroken mineur drieklank, die zich dreigend
verheft. Dan klaagt het vrouwenkoor: ‘Kom niet, Schoonheid, eer we u zijn bereid
In ons huis, in ons te ontvangen’; de mannenstemmen herhalen dit en in
hartstochtelijker samenzang volgt dan: ‘Kom niet vóór de wereld openleit’. De
smeekelingen worden dringender: ‘Kom niet eerder’ (het derde grondmotief van het
werk) en verklaren trotsch: ‘Ons verlangen is sterker dan de tijd’. Immers voor de
schoonheid is geen plaats ‘Niet zoolang met maat van veler nood De overvloed der
enklen wordt gemeten’. Toch is daar de schoonheid der natuur; een machtig unisono
der mannen, rijk moduleerend, bezingt haar: ‘Als een zuivre zelfverlichte Zegenzware
wolkkolon Doemt gij in de diepe vergezichten Achter zeeën, maan en zon’. Als een
persoonlijke belijdenis citeert de natuurvereerder Zweers in het volgend tusschenspel
eigen melodieën, o.a. uit zijn derde symphonie. Geen menschenbrein kan ooit deze
schoonheid evenaren, en slechts het eenvoudig gemoed staat er voor open, blijkens
de belijdenis van het innige a cappella kwartet: ‘Maar geen hart dat zich naar simple
blijdschap richtte En uw milden dauw niet won’. Stoer ontkent het mannenkoor, dat
zelfs de tempelen der ‘schooner levende geslachten’ van de Ouden de schoonheid
‘besloten houdt’. Maar ‘Als voor steen en goud U de volkren offer brachten Vond
en zong U 't eenzaam smachten Van een kind in lentewoud’; nogmaals
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citeert de componist een motief uit zijn derde symphonie. Een verre glimp van de
schoonheid speurden ook: ‘Al wier oogen smartverklaard Aan den einder hunner
dagen Uw bestendig weerlicht zagen’ (vrouwenkoor); ‘Al hun lijden is melodisch
klagen Dat gij niet voor allen waart’, waarbij de muziek voortspint op het ‘Kom niet
eerder’ van den aanvang. Weer de weemoed van het voorspel, want ‘Bidden niet en
handenwringen Lokt de goôn’ (een barbaarsche xylophoon illustreert deze afgoderij);
doch ‘Waar een hart het uit moet zingen, Daalt het ongebeden loon’ en hier gaat het
muzikanten hart van Zweers geheel open in den onvergetelijken vreugdezang der
solisten, dien het koor nazingt. Hymnisch belijden dichter en componist, dat eenmaal
de schoonheid zal komen: ‘O wij weten wel wat lentedag Al de stille sneeuw die
gadert, Van uw bergen dooien moet; Dat zijn uur door de eeuwen nadert. Dat geen
hart ontbreken mag Tot zijn gloed!’ Dan verlaat de musicus het spoor van het vers.
Boutens eindigt somber: ‘Vochte koelte zoeft door 't bruine riet; Sappen gisten in
het dor geraamte - Overval ons niet in onze schaamte: Schoonheid, kom nog niet!’
Zweers echter laat na zijn hymne den paradijsklank der celesta hooren, en de
treurmelodie van ‘Kom niet schoonheid’ in majeur. Wel roept hij chromatisch de
doodsstemming der eerste regels van de slotstrophe op, doch dan eindigt het koor
feestelijk met klokgebeier ‘kom nog niet!’ Nu versterft het naspel, maar het slot in
C groot nadert weinig de eindstemming van het vers.
3e symphonie: Aan mijn vaderland. Ondanks de titels
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is het programmatische vaag. Het werk dankt zijn waarde vooral aan de onuitputtelijke
fantasie, waarmee de thema's, in het bijzonder de hoofdgedachten van I en III,
gevarieerd en gecombineerd worden. Het persoonlijk coloriet berust slechts ten deele
op het uitgebreide apparaat, dat in IV o.a. viervoudige houtblazers, zes F hoorns,
twee tenor- en twee althoorns vergt. I In Neerlands wouden. Na een korte inleiding
met tremolo der strijkers, dat (als bladgeruisch?) hier veel optreedt, blaast de piccolo
het korte, opgewekte hoofdmotief, waaruit het geheele eerste deel groeit. Het duikt
zelfs in het lyrische tweede thema der hoorns op en in het langzame tusschenspel in
E groot wordt het bezonnen en gevoelig. Dan zwelt de natuurklank in een grootschen
climax aan. Het slot heeft de vredigheid van avondschemer. II Op het land. Het
koddig thema, ingezet door alten en celli, is een grappenmaker, die met steeds nieuwe
grollen door dit boertig tafereel dartelt, afgewisseld door groteske octavensprongen,
een genoegelijk deuntje in tertsen en een geflits van celli met fagotten. Als middendeel
een landelijk bal op het gewijzigde hoofdmotief van I, dat overgaat in een breed
koraal, uiting van dankbaarheid jegens den schepper der natuur. III Aan het strand
en op zee. Dit wisselend tafereel geeft de zee in al haar verscheidenheid: triest,
grootsch bewegelijk en vredig. Ook hier treedt het hoofdmotief van I op. IV Ter
hoofdstad. Dit stuk, geopend door een nieuw marsch-thema (hoorns), ontleent veel
materiaal aan de vorige deelen, waarvan het een monumentale samenvatting is.
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Muziekvoorbeelden bij XIJZ der muziek
Bz: bazuin
Cb: contrabas
EH: Engelsche hoorn
Fg: fagot
Fl: fluii
Hb: hobo
Hn: hoorn
Ht: houtbl.
I: introductie
Kl: klarinet
Kp: koper
N: neventhema
Str: strijkers
T: tutti
Tb: tuba
Tr: trompet
V: violen
Va: altviolen
Vc: violoncelli
Vsp: voorspel

[Beethoven]
Beethoven, Eerste Symphonie
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Beethoven, Tweede Symphonie

Beethoven, Derde Symphonie
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Beethoven, Vierde Symphonie
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4

Beethoven, Vijfde Symphonie
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Beethoven, Zesde Symphonie
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Beethoven, Zevende Symphonie
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Beethoven, Achtste Symphonie
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Beethoven, Negende Symphonie
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[Berlioz]
Berlioz, Symphonie fantastique
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[Brahms]
Brahms, Eerste Symphonie
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Brahms, Tweede Symphonie
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Brahms, Derde Symphonie
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Brahms, Vierde Symphonie

[Cesar Franck]
Cesar Franck, Symphonie in d
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[Mozart]
Mozart, Symphonie in Es (K.V. 543)
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Mozart, Symphonie in g (K.V. 550)
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Mozart, Symphonie in C (K.V. 55r)
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[Schubert]
Schubert, Unvollendete Symphonie
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[Wagner]
Wagner, Parsifal
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Wagner, Der Ring des Nibelungen (De letters en cijfers verwijzen naar de
bedrijven en tooneeten, waar de leidmotieven voor het eerst optreden).

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

20

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

21

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

22

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

23

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

24

Wagner Tristan und Isolde

Muziekteekening van J.H.H. Siestrop, den Haag

Casper Höweler, X-Y-Z der muziek

