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[Deel 1]
Ten geleide
Tijdens mijn studie Nederlands las ik, in het najaar van 1986, in Simon Vestdijks
essaybundel Gestalten tegenover mij (1961) zijn herinneringen aan de componist
Willem Pijper. Vestdijk noemt Pijper daarin een letterkundige, en na lezing van De
Quintencirkel was ik het daar hartgrondig mee eens. Een fascinatie was geboren.
Ik was naar Nijmegen gekomen om af te studeren op Willem Frederik Hermans,
maar had inmiddels besloten mijn studie af te ronden met als hoofdvak
muziekwetenschap bij prof. dr. Etty Mulder. In de teksten van Willem (Frederik!)
Pijper vond ik de passie, de analytische felheid, en de onderhuidse humor die ik in
Hermans zo bewonderde. Ook stilistisch doen Pijpers teksten, waarvan er ettelijke
met evident satanisch plezier zijn geschreven, niet onder voor die van Hermans.
Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 werden het huis en de
bezittingen van Willem Pijper verwoest. Zijn archief en zijn boekenkast gingen
verloren, en daarmee al hetgeen ons inzicht had kunnen geven in zijn geestelijke
universum. Pijper overleed kort na de Tweede Wereldoorlog, waardoor we relatief
weinig over hem weten.
Tijdens zijn leven verschenen er twee bloemlezingen met 26 teksten van zijn hand.
Er was veel meer, dat was bekend. Maar hoeveel? En waar was het verschenen? Het
Papieren Gevaar is met meer dan 750 teksten het resultaat van de jarenlange zoektocht
naar Pijpers literaire nalatenschap.
Het was Willem Pijper zelf die - via de inkomsten uit zijn composities - de
belangrijkste financiële bijdrage leverde aan de totstandkoming van dit verzameld
werk. De auteursrechten van Pijper, in 1947 kinderloos overleden, worden beheerd
door de Willem Pijper Stichting, die bij testament is opgericht door dr. Louise
Bolleman (1894-1976), de langjarige vriendin, vertrouwelinge en erfgename van
Pijper. Zonder het onbeperkte vertrouwen en de voortdurende steun van de WPS zou
deze publicatie, welwillend uitgegeven door de KVNM, er nooit zijn gekomen.
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Bij het opstellen van het notenapparaat heb ik hulp en aanwijzingen ontvangen van
prof. dr. Marius Flothuis, prof. dr. Eduard Reeser, Jan-Huub van Dartel, dr. Bastiaan
Blomhert, Johan Giskes en - met betrekking tot ballet en dans - Nancy de Wilde.
Postuum dank aan drs. W.C.M. Kloppenburg, die zich intensief met Willem Pijper
heeft beziggehouden, en in wiens nalatenschap in het Nederlands Muziek Instituut
ik veel aanwijzingen vond voor het traceren van Pijpers teksten.
De meeste dank ben ik verschuldigd aan Harrison Ryker, die een biografie van
Pijper voorbereidt, en die me vanaf het eerste moment in onbeperkte mate behulpzaam
is geweest. Hij speelde een grote rol bij de zoektocht naar Pijpers teksten, leverde
waar mogelijk essentiële achtergrondinformatie, en heeft me gedurende het hele
proces op inspirerende en kritische wijze voorzien van opmerkingen en suggesties.
Tenslotte wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de nauwgezette wijze waarop
dr. Ton Braas en Odilia Vermeulen als redacteuren het materiaal drukklaar hebben
gemaakt en een aantal openstaande vragen hebben weten op te lossen. Het door hen
samengestelde Register van werken, dat extra research met zich mee bracht, komt
de doorzoekbaarheid van Pijpers geschriften zeer ten goede.
Arthur van Dijk
Apeldoorn 2011
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Willem Pijper aan zijn schrijftafel in ‘Het Houten Huis’ te Bilthoven, 1924.
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1 Het belang van deze uitgave
Willem Pijper als letterkundige
Willem Pijper is eigenlijk tweemaal gestorven. Zeven jaar vóór hij op 9 maart 1947
definitief ‘uit de tijd trad’,1 werd op 14 mei 1940 met het bombardement van
Rotterdam zijn werkzame leven ernstig verstoord. Pijper verloor naast zijn huis,
bibliotheek en andere bezittingen ook zijn werkplek. Het conservatorium, waarvan
hij directeur was, lag in puin. Als schrijver was hij monddood, omdat De Groene
Amsterdammer, het weekblad waaraan hij verbonden was, ophield met verschijnen.
De ziekte die zich vlak na de oorlog openbaarde, deed de rest.
Het laatste huis aan de Schiekade dat bij het bombardement van Rotterdam in de
vlammenzee verloren ging, was dat van Willem Pijper. Met een vooruitziende blik
had de componist zijn partituren elders in veiligheid gebracht.2 Maar een ander,
wellicht door hemzelf onderschat gedeelte van zijn scheppingswerk lag nog thuis:
door het verbranden van zijn archief raakte zijn letterkundige werk in vergetelheid.
Simon Vestdijk portretteert in zijn boek Gestalten tegenover mij (1961) een aantal
van zijn literaire collega's. Tussen de bijdragen over Slauerhoff, Du Perron, Ter
Braak, Achterberg, Nijhoff, Marsman en Adriaan Roland Holst lijkt dat over Willem
Pijper in eerste instantie misplaatst. Maar al in de openingsalinea geeft Vestdijk
opheldering: ‘ook Willem Pijper was een letterkundige’.3 Vestdijk refereert daarmee
aan de twee essaybundels die hij van Pijper kende - De Quintencirkel (1929) en De
Stemvork (1930) - en aan de artikelen die Pijper schreef voor De Groene
Amsterdammer, het weekblad waaraan ook Vestdijk zelf verbonden was. Of Vestdijk
zich bewust was van de omvang van Pijpers journalistieke werk, mag worden
betwijfeld: van de circa 760 teksten die Pijper schreef tussen 1917 en 1947 zal
Vestdijk er hooguit honderd hebben gelezen.
Paul F. Sanders, samen met Pijper van 1926 tot 1933 redacteur van De Muziek,
publiceerde in 1930 het boek Moderne Nederlandsche componisten. Pijper acht hij
als componist van zodanig belang dat meer dan een derde deel van het boek aan hem
gewijd is. Niet verwonderlijk voor een componist die niet alleen in ons land, maar
ook in het buitenland beschouwd werd als de belangrijkste Nederlandse componist
van dat moment. Maar als Sanders in 1967 in zijn memoires terugblikt, is zijn oordeel
over Pijper grondig gewijzigd:
Mijn bewondering voor zijn vakmanschap en creatieve kracht is niet
verminderd, wel mijn oordeel over de plaats die ik hem in het muzikale
bestel van Europa toekende, toen ik mijn essay over hem schreef voor
mijn Moderne Nederlandsche componis-

1

2
3

Pijper gebruikte deze formulering bijvoorbeeld in zijn artikel geschreven naar aanleiding
van het overlijden van Maurice Ravel in De Groene Amsterdammer van 1 januari 1938. Zie
HPG 2, 718.
Sommige composities lagen in een kluis, andere waren ondergebracht bij vrienden.
Vestdijk (1961), 161. Voor de titel en overige gegevens van de in voetnoten genoemde
publicaties zie de LITERATUURLIJST, achterin HPG 2.
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ten. Van zulk een grote afstand in tijd bezien hecht ik nu grotere betekenis
aan zijn geschriften over muziek dan aan het totaal van zijn muzikale
oeuvre. De beeldenstormer die hij als componist dacht te zijn, heeft zich
naar ik meen sterker geuit in zijn denken over muziek.4
Het is de echo van wat hij in 1930 al schreef over Pijpers teksten:
Even consequent, eerlijk, streng, doordacht als zijn muziek zijn zijn
geschriften. Bij beide herkent men onder een uiterlijke stugheid een
brandende hartstocht, een geëmotioneerd gevoelsleven, een absolute
overgave.5
Voor iemand als Pijper was een leven in de muziek zonder strijdbaarheid ondenkbaar.
Met alle hem ten dienste staande middelen eiste hij een belangrijke rol op voor de
muziek in het algemeen, en voor de moderne en Nederlandse muziek in het bijzonder.
Vanaf het begin stelde hij zich naast het componeren een tweede taak: anderen
inwijden in de muziek. Volgens Vestdijk was Willem Pijper ‘het prototype van de
Leraar’.6 Nog voor zijn 25ste had hij in Utrecht een schare volgelingen om zich heen
verzameld en schreef hij uitgebreide recensies voor het Utrechtsch Dagblad die de
pure muziekkritiek ver te boven gingen. Hij zou zijn hele leven blijven schrijven en
lesgeven.
Met het verschijnen van Het Papieren Gevaar wordt een lacune gevuld: de teksten
die de onmisbare literaire tegenhanger van Pijpers compositorische oeuvre vormen,
zijn thans voor iedereen beschikbaar.
Tussen 1917 en 1940 beschikte Pijper nagenoeg onafgebroken over een podium in
een dag-, week- of maandblad. Tussen 1917 en april 1923 had hij een vaste stek in
het Utrechtsch Dagblad, waarvoor hij 408 teksten schreef: uitgebreide recensies
waarin hij kon ‘divageren’ en een achttal zogenoemde Muziekkronieken.7
Vanaf eind 1925 tot begin 1928 leverde hij 87 bijdragen aan het Rotterdamsch
Nieuwsblad als Amsterdamse correspondent, meestal vanuit het Concertgebouw.
Anders dan de door Pijper ondertekende artikelen in het Utrechtsch Dagblad, zijn
die in het Rotterdamsch Nieuwsblad anoniem; ze worden ingeleid met de zin ‘men
schrijft ons uit Amsterdam’. Dat de teksten van Pijper zijn, weten we omdat delen
ervan terecht zijn gekomen in De Quintencirkel en De Stemvork. Bovendien refereert
Pijper in zijn briefwisseling met Emmy van Lokhorst aan concertbezoek en daarmee
samenhangende verplichtingen als recensent voor het Rotterdamsch Nieuwsblad. Op
inhoudelijke en stilistische gronden gaan we ervan uit dat alle artikelen van de
Amsterdamse correspondent uit die tijd door Pijper zijn geschreven. Waar onzekerheid
op dit punt bestaat, is dat in het notenapparaat aangegeven.
4
5
6
7

De niet gepubliceerde memoires van Sanders liggen in typoscript in het IISG
(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam.
Sanders (1930), 106.
Vestdijk (1961), 183.
Frank Hoogerwerf publiceerde in 1978 een lijst van teksten uit het Utrechtsch Dagblad.
Hoogerwerf (1978), 122-135. Sindsdien zijn er in die krant nog een paar teksten gevonden
die niet op zijn lijst voorkomen.
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Vanaf september 1926 stond hem daarnaast ook het maandblad De Muziek ter
beschikking. Samen met Paul F. Sanders was hij hoofdredacteur, en in die
hoedanigheid schreef Pijper 87 teksten voor de zeven jaargangen die van De Muziek
verschenen (1926-1933). Van die teksten is een aantal tamelijk bekend, omdat ze
later gebundeld werden in de twee bloemlezingen De Quintencirkel en De Stemvork.
In 1934 werd Pijper aangesteld als muziekmedewerker van De Groene
Amsterdammer, waarvoor hij 63 artikelen leverde, waarvan één na de oorlog.
Daarnaast leverde Pijper zijn leven lang incidentele bijdragen aan tientallen andere
periodieken, waaronder een aantal belangrijke algemeen-culturele en letterkundige
tijdschriften.8 Al in een vroeg stadium bracht P.H. Ritter jr., de hoofdredacteur van
het Utrechtsch Dagblad, hem in aanraking met Frans Coenen, die hem uitnodigde
te schrijven voor Groot Nederland (vanaf 1922) en De Nieuwe Kroniek (1922-1923),
een tweewekelijks blad dat helaas maar een kort leven beschoren was. De dichter
Hendrik Marsman, die Pijper in 1918 had leren kennen, vroeg hem bijdragen voor
de twee literaire tijdschriften waar hij in de redactie zat: Het Getij (1920) en De Vrije
Bladen (1925-1926). Marsman introduceerde Pijper weer bij Arthur Lehning, die
hem artikelen vroeg voor het internationale toonaangevende avant-garde-tijdschrift
i10 (1927).9 De essays die Pijper vanaf 1927 schreef voor de letterkundige almanak
Erts zijn zonder twijfel te danken aan zijn omgang met Emmy van Lokhorst en haar
literaire kennissenkring.
Pijpers kritisch proza kan grofweg in drie categorieën worden onderscheiden:
Om te beginnen zijn er de recensies, geschreven naar aanleiding van een concert
of een ander muzikaal evenement, voornamelijk in het Utrechtsch Dagblad
(1917-1923) en het Rotterdamsch Nieuwsblad (1925-1928). Maar ook de artikelen
die hij schreef voor De Muziek en De Groene Amsterdammer, de twee andere
tijdschriften waarvan hij vaste muziekmedewerker was, hadden vaak een directe
muzikale aanleiding. Het zijn recensies, veelal met een sterk essayistische inslag.
Als een streng criticus met een scherpe pen, met pregnante ideeën en duidelijke vooren afkeuren, betrok Pijper daarin bewust stelling.
Dat geldt ook voor de tweede categorie teksten: zijn essays over muziek. Voor het
Utrechtsch Dagblad schreef Pijper al een achttal zogenoemde Muziekkronieken,
beschouwende opstellen, waarin hij zijn persoonlijke visie gaf op verschijnselen of
ontwikkelingen die hem op dat moment bezig hielden. Vanaf 1920 werd Pijper
regelmatig uitgenodigd dit soort beschouwingen te leveren voor literaire en culturele
tijdschriften als Het Getij, De Nieuwe Kroniek, Groot Nederland, De Vrije Bladen,
i10 en De Gids, totdat hij van 1926-1932 in De Muziek en van 1934-1940 in De
Groene Amsterdammer een vast podium kreeg voor zijn essays. Ook in deze
beschouwingen schuwde Pijper de polemiek niet, getuige ook de felle reacties die
hij soms ontlokte aan collega's. Tijdens het schrijven was hij zich daarvan ten volle
bewust: in een essay ‘stelt men de feiten eenzijdig, omdat men zich met een bepaald
doel richt tot

8
9

Zie voor een compleet overzicht van tijdschriften waaraan Pijper bijdragen leverde BIJLAGE
1 in HPG 2.
Lehning (1954), 37.
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een bepaald publiek’.10 De Quintencirkel (1929) en De Stemvork (1930) zijn
samengesteld uit dit soort beschouwende teksten.
Het Papieren Gevaar dankt zijn titel aan deze twee categorieën teksten.11
Daarnaast schreef Pijper bijdragen met een sterk informatief karakter: toelichtingen
op eigen composities, programmatoelichtingen op werk van anderen, lezingen,
lemma's in lexicons, het onvolprezen hoofdstuk ‘Van Debussy tot heden’ in Smijers'
Algemeene Muziekgeschiedenis en enkele bijdragen aan buitenlandse tijdschriften
over de stand van zaken in de Nederlandse muziek. In dit soort teksten neemt Pijper
een volstrekt objectief, beschrijvend standpunt in.
Pijper introduceerde in de muziekkritiek een economisch, helder en modern
taalgebruik dat correspondeerde met de actuele literaire stromingen van zijn tijd.
Zijn stijl vertoont grote overeenkomsten met die van generatiegenoten als Hendrik
Marsman en Martinus Nijhoff. Pijper hield zich daarmee verre van de dichterlijke
taal en de impressionistische omschrijvingen die in het kielzog van de Tachtigers
ook in de muziekkritiek waren doorgedrongen. In dit opzicht contrasteert zijn
taalgebruik bijvoorbeeld sterk met dat van zijn voorganger bij het Utrechtsch Dagblad,
Johann Sebastian Brandts Buys.
Naast het literaire gehalte van de teksten is er nog een aantal argumenten voor deze
uitgave:
In de eerste plaats is er het muziekhistorische belang: de teksten leveren een
uitgebreid verslag van het muziekleven en de concertpraktijk in Nederland tussen
de twee wereldoorlogen. Pijpers literaire nalatenschap toont ons een doorlopende
reactie daarop, gestoeld op een algemene en diepgaande visie op culturele en
maatschappelijke ontwikkelingen, door een man die er in verschillende hoedanigheden
middenin stond. Pijper was internationaal georiënteerd, reisde festivals af en hield
de buitenlandse vakliteratuur bij. Daardoor was hij in staat het Nederlandse
muziekleven tegen een bredere achtergrond te plaatsen. Hij was een van de eersten
in Nederland die schreef over premières van werken van Bartók, Stravinsky, Milhaud,
Webern, Berg en Schönberg.
Deze publicatie levert ook een waardevolle bijdrage aan Pijpers biografie. Uit de
talloze citaten en verwijzingen in zijn teksten kunnen we achterhalen wat Pijper las,
waardeerde en deprecieerde, en hoe zijn boekenkast, die in mei 1940 in vlammen
opging, er uitgezien moet hebben. In een enkel geval geven de teksten inzicht in
Pijpers ontwikkeling als componist. Zo is bijvoorbeeld zijn veranderde opvatting
over de verhouding tussen tonaliteit en pluritonaliteit af te leiden uit essays uit de
jaren 1924-1926.12 In het notenapparaat is geprobeerd Pijpers geestelijke universum
zoveel mogelijk te reconstrueren.

10
11

12

J. Kasander, ‘Gesprek met Willem Pijper’, Het Vaderland, 15 november 1933.
Pijpers bloemlezing De Stemvork opent met een essay over muziekkritiek, getiteld Het
papieren gevaar. Deze tekst was oorspronkelijk verschenen onder de titel Muziek en
jounalistiek in het letterkundig tijdschrift Erts.
Zie voetnoot 1 bij ‘Darius Milhaud’, Groot Nederland, maart 1924 (HPG 2, 3).
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Willem Pijper en zijn ouders (1913), getekend door C. Jetses

Maar het belangrijkste is dat de teksten ons een helder beeld geven van Pijpers
esthetica: aan het slot van deze INLEIDING doe ik een poging Pijpers opvattingen
over muziekleven en concertpraktijk in grote lijnen te schetsen.
De integrale publicatie van Pijpers Utrechtse recensies en toelichtingen (1917-1923)
maakt het ten slotte ook mogelijk ons een afgewogen mening te vormen over wat
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw de ‘Utrechtse muziekoorlog’ is gaan heten.
De rol van Pijper in deze kwestie kwam tot nu toe uitsluitend ter sprake in publicaties
die alle teruggaan op de memoires van Jan van Gilse, de hoofdpersoon in dit conflict.
In EEN ANDER LICHT OP DE ‘UTRECHTSE MUZIEKOORLOG’, direct volgend op deze
INLEIDING, wordt een nieuwe reconstructie gegeven van deze gecompliceerde affaire.
Het essay geeft bovendien een helder beeld van het Utrechtse muziekleven, tegen
de achtergrond waarvan Pijpers recensies uit die jaren geschreven zijn.

2 Eerste periode
Utrechtsch Dagblad
Willem Frederik Johannes Pijper werd op 8 september 1894 geboren in Zeist als enig
kind in een niet bijster muzikale familie: het harmonium was het belangrijkste
instrument in huis - ‘de melomanie van de Hollander is een harmoniummuzikaliteit’13

13

Vaak geciteerde zin uit het essay ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’ dat Pijper eind 1926
schreef (HPG 2, 195 e.v.).
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Jeugdportret door C. Jetses

zal hij later schrijven. Door een zwakke gezondheid kon hij niet naar de lagere school;
onderwijs genoot hij aan huis.
Pijper is altijd veeleisend geweest voor zichzelf en anderen. Zijn fundamentele
behoefte zich te bewijzen en zich van anderen te onderscheiden zal zich in deze
periode wel sterk ontwikkeld hebben. In de woorden van generatiegenoot Piet Tiggers,
die hem in 1923 als muziekcriticus opvolgde bij het UD:
Pijper werkte onophoudelijk aan zijn eigen vorming. [...] Hij bezat karakter,
hij bezat persoonlijkheid en wel in de meest volledige betekenis van het
woord. Hij heeft dit karakter door harde zelftucht gevormd.14
Een aantal onderwerpen trok hem in het bijzonder aan: muziek, botanie en
psychologie. Voor de ontwikkeling van zijn eerste muzikale vaardigheden was hij,
tot hij pianoles kreeg, op zichzelf aangewezen. Eenmaal op het gymnasium was het
zijn bedoeling biologie te gaan studeren, maar zijn belangstelling voor de muziek
groeide gaandeweg zozeer dat hij als 17-jarige besloot zich als leerling van de
Utrechtse Toonkunst Muziekschool aan te melden.15 Later schrijft Pijper over deze
keuze:
Waarom ik musicus geworden ben en geen bioloog, zoals eerst het plan
was? Primo: atavisme. Stel mijn betovergrootvader verantwoordelijk voor
de paar muzikale hor-

14
15

Tiggers (1947), 165.
Voor de geschiedenis en de rol van de Utrechtse Toonkunst Muziekschool zie Paap (1975).
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Het gebouw ‘Keizerrijk’ aan de Ganzenmarkt te Utrecht, waar de Toonkunst Muziekschool
was gevestigd.

monen die in het weinig zangrijk ras aangetroffen waren.16 Maar secundo:
een zeer positieve predelictie voor het punctus contra punctum. De biologie
liet geen ruimte voor creatief werk [...]. De weetdrift wierp zich op de
psychologie, de dadendrang beperkte zich tot het gebied der klanken.17
Aan de vakopleiding van de Toonkunst Muziekschool volgde Pijper vanaf 1912
compositielessen bij Johan Wagenaar en pianoles bij Helena van Lunteren-Hansen.
Wagenaar ontried hem het pianospel als eindexamenvak te kiezen, zodat Pijper zijn
diploma behaalde op grond van prestaties in de theoretische vakken. Later zei Pijper:
Het vak van componeren heb ik veeleer van Freud geleerd dan van
Riemann - en ook mutatis mutandis, van Nietzsche, - van Kant, als ge wilt,
- door de vrijmaking van mijn geest. Zo beschouwd is het componeren
een deliberatie-proces.18

16
17
18

Pijper refereert hiermee aan de mogelijke herkomst van de familienaam.
Pijper in een brief aan Louise Bolleman, circa 1930, gepubliceerd in Toth, Tijdschrift
voor Vrijmetselaren, Willem Pijper-nummer 1953, 50.
Anoniem (M.J. Brusse), ‘De dagtaak van den componist’. NRC, 11 februari 1928.
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Het moeten voor Pijper gelukkige jaren zijn geweest, waarin hij in contact kwam
met inspirerende geestverwanten. Op het conservatorium was hij met zijn charisma
al snel het middelpunt van een groep jonge kunstenaars. Voor Johan Wagenaar zal
het een uitdaging zijn geweest de creatieve impulsen van Pijper in goede banen te
leiden. Pijpers ster rees snel: zijn eerste grote orkestwerken, de Frans-georiënteerde
Fêtes galantes (1916) en de zwaar op Mahler leunende Eerste symfonie (1917),
werden al in 1918 uitgevoerd door Willem Mengelberg met het Concertgebouworkest.
Tijdens concertbezoek liep Pijper in Utrecht al spoedig Johann Sebastian Brandts
Buys (1879-1939) tegen het lijf, de muziekcriticus van het Utrechtsch Dagblad, die
in 1911 op aanbeveling van Johan Wagenaar was aangesteld als opvolger van Hugo
Nolthenius (1848-1929). De flamboyante Brandts Buys ondertekende zijn stukken
met zijn initialen J.S.B.B. en werd in de wandeling zo genoemd, een gebruik dat ik
in deze publicatie graag overneem. Pijper voerde met J.S.B.B. vele en lange gesprek-

Het lerarenkorps van het Utrechts conservatorium (Toonkunst Muziekschool) in 1915. Voorste
rij v.l.n.r. Carl Th. Klemann (viool), A. IJssel de Schepper (piano), Gerrit Veerman (viool en
orkestklas), Lucie Veerman-Bekker (piano), W. Oosterbaan (piano). Achterste rij v.l.n.r. Eduard
Ferree (violoncel), J.E. Terlaak (piano), J. v.d. Velde (zang- en spreektechniek), J. v.d. Wijngaart
(viool), Helena van Lunteren-Hansen (piano), S. Schellink (koorzang en theorie), Martine Dhont
(solozang), Cor Kwant (fluit).
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Willem Pijper in huiskamer.

ken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Diens psychologische benadering
van de kunstenaar en de hartstochtelijke partijkeuze vóór of tegen bepaalde stromingen
moeten Pijper zeer hebben aangetrokken.19
Pijper en J.S.B.B. deelden een grote belangstelling voor schrijvers als Louis
Couperus en Gustav Meyrink20 en vooral voor De wonderlijke avonturen van Zebedeus
van Jacobus van Looy, een cryptisch boek in barokke Tachtiger-stijl, waaraan Pijper
in die jaren vaak refereert. Via Brandts Buys en diens tweede echtgenote, Anne van
Zijp, een begaafd beeldhouwster, raakte Pijper in contact met schilders als Willem
van Leusden en Janus de Winter.21
Het Utrechtsch Dagblad (UD)22 was de krant van de liberale gegoede burgerij en
de middenstand, en werd ook elders in Nederland aan de leestafel gelezen. Aan de
kunstmedewerkers werd weinig ruimtebeperking opgelegd, zodat de recensies konden
uitgroeien tot doorwrochte essays. Het UD speelde in het Utrechtse muziekleven een
belangrijke rol omdat de muziekkritiek bedreven werd door mensen met kennis van
zaken en omdat ook de muziekpolitiek op de voet werd gevolgd.

19
20
21
22

Voor een beschrijving van J.S.B.B. zie Paap (1972), 34-36.
Zie de recensie van 14 januari 1918.
Zie voetnoot 35 bij de recensie van 13 december 1917 en voetnoot 189 bij de recensie van
25 april 1918.
De volledige naam is Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad.
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Bij de krant ontmoette Pijper ook P.H. Ritter jr., die daar op 1 september 1918 als
hoofdredacteur werd aangesteld en ervoor zorgde dat het blad landelijke bekendheid
kreeg. Ritter en Pijper troffen elkaar in de jaren dertig opnieuw bij De Groene
Amsterdammer, toen Ritter daar van 1935 tot 1937 als redacteur aantrad. Bij Pijpers
dood schreef Ritter een treffend in memoriam, waarin hij Pijper slechts één fout
toedichtte: dat hij altijd de waarheid sprak.23
J.S.B.B. moest eind november 1917 zijn werkzaamheden aan de krant onderbreken
wegens ziekte van zijn vrouw.24 Pijper, die incidenteel al voor het UD geschreven
had - zijn eerste bijdrage dateert van 5 april 1917 - verving hem tot het einde van het
seizoen. Om die reden schrijft Pijper, en niet J.S.B.B. een overzicht van het Utrechtse
muziekjaar 1917-1918 voor Caecilia en Het Muziekcollege. Deze bijdrage bracht
hem onmiddellijk in conflict met Jan van Gilse, juist dat seizoen aangetreden als
dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orkest (U.S.O.).
Toen J.S.B.B. na afloop van het seizoen 1918-1919 definitief naar Nederlands-Indië
vertrok, volgde Pijper hem in oktober 1919 op als vaste muziekmedewerker.25 In die
hoedanigheid schreef hij recensies over concerten door het U.S.O., opera's,
orgelconcerten, koorbegeleidingen, kamermuziekconcerten, en sporadisch ook over
de uitvoering van toneelmuziek en dansvoorstellingen.26
Stilistisch en inhoudelijk zijn er talloze verschillen aan te wijzen tussen de recensies
van Pijper en zijn voorganger, maar op één punt waren ze het met elkaar eens: Jan
van Gilse was als dirigent van het U.S.O. volstrekt ongeschikt voor zijn functie.
Pijper zette de kritische lijn van J.S.B.B. onverminderd voort. Volgens Van Gilse
waren Pijpers kritieken uiteindelijk de aanleiding voor zijn vertrek uit Utrecht. De
diepere oorzaken en de gecompliceerde achtergronden van dit vertrek worden in EEN
ANDER LICHT uit de doeken gedaan.
Intussen was Pijper in januari 1919 benoemd tot adviseur van Tivoli en tot redacteur
van de Tivoli-gids, waarvoor hij een jaar lang de programmatoelichtingen schrijft.
Kort nadat hij zijn vaste aanstelling kreeg bij het UD legde hij zijn functies bij Tivoli
neer.
Van belang voor Pijpers verdere ontwikkeling was ook de reis die hij in augustus
1922 maakte naar Salzburg, waar de Internationale Kammermusikaufführungen
werden gehouden. In het UD deed hij verslag van de concerten in drie zogenoemde
‘Muziekbrieven’.27 Op 11 augustus 1922 werd bij deze gelegenheid in café Bazar de
International Society for Contemporary Music (ISCM) opgericht, een organisatie
23
24
25
26

27

P.H. Ritter jr. (1947), 172.
Informatie van Van Gilse (2003), 82.
Zie EEN ANDER LICHT, ***.
Van de 408 teksten die Pijper schreef voor het Utrechtsch Dagblad waren er 143 gewijd aan
kamermuziek (35,2%) en 145 aan symfonische muziek (35,7%). Die laatste groep laat zich
verder uitsplitsen in recensies over het Concertgebouworkest (20), over het U.S.O. onder
leiding van Van Gilse (77) en over het U.S.O. onder leiding van andere dirigenten (48). Dat
betekent dat de recensies over Van Gilse slechts 19% uitmaken van het totaal. Recensies van
opera's, kooruitvoeringen, orgelconcerten, theatermuziek en dansvoorstellingen maken 23,7%
uit van het totaal. De resterende teksten (5,4%) zijn belangrijke algemene beschouwingen
(de zogenoemde Muziekkronieken) of antwoorden op ingezonden brieven (zie BIJLAGE 2
voor de statistiek).
Zie de besprikingen in het Utrechtsch Dagblad van 13, 17 en 27 augustus 1922.
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die voor de verbreiding van de nieuwe muziek van grote betekenis is geweest en in
Pijpers verdere leven een grote rol heeft gespeeld. Tijdens de jaarlijkse Muziekfeesten
maakte Pijper kennis met tientallen componisten en hun werken en legde hij
waardevolle internationale contacten. Vanaf 1922 werden voor het eerst ook werken
van Pijper in het buitenland uitgevoerd: zijn Eerste vioolsonate tijdens de
Internationale Kammermusikaufführungen in Salzburg (1922), zijn Eerste strijkkwartet
in Hamburg (1923) en de Tweede vioolsonate en het Tweede pianotrio in Londen
(1924).

3 Tweede periode
Rotterdamsch Nieuwsblad en De Muziek
Na het vertrek van Van Gilse schreef Pijper nog anderhalf jaar voor het Utrechtsch
Dagblad. Net als in voorgaande jaren was hij van plan ook de zomer van 1923 door
te brengen in Italiaans Zwitserland om daarna zijn werkzaamheden bij de krant te
hervatten. In mei van dat jaar echter werd hij benaderd door Willem Broekhuys en
J.C. Schröder, die na een mislukte overname van De Telegraaf met een nieuw dagblad
wilden komen. Willem Pijper kreeg het aanbod om samen met Matthijs Vermeulen
de muziekredactie te vormen van de krant die De Dag zou gaan heten. Pijper tekende
een contract en diende zijn ontslag in bij het UD. Op 10 juni 1923 meldde het UD
dat hij werd opgevolgd door Piet Tiggers. In de loop van juli bleek dat de nieuwe
krant door financiële tegenslagen nooit regulier zou verschijnen.28 Even hoopte Pijper
op een positie bij De Telegraaf, waar Constant van Wessem zich net als muziekcriticus
had teruggetrokken, maar die post ging naar Sem Dresden. Voor Pijper, die in
financieel opzicht voor een belangrijk deel afhankelijk was van zijn inkomsten als
recensent, brak een zware tijd aan, temeer daar er ook grote problemen waren in de
relationele sfeer. Zijn huwelijk met Annie Werker, met wie hij sinds 1918 gehuwd
was, verkeerde in een crisis en werd ontbonden, en ook aan de relatie met zijn
vriendin, de componiste Iet Stants, kwam een einde. Aan zijn latere vrouw Emmy
van Lokhorst vertelde Pijper (eind 1925) dat hij in die periode een zelfmoordpoging
had ondernomen.
Twee-en-een-half jaar lang was hij als criticus zo goed als werkloos, al verschenen
in 1924 en 1925 twee essays in De Vrije Bladen en twee in Groot Nederland. Het
duurde tot oktober 1925, voordat Pijper weer een betrekking vond. Rond die tijd
leverde hij als muziekmedewerker bijdragen aan de zondagavondkrant Cetem, een
blad dat voornamelijk gelezen werd voor de voetbalverslagen.29 Uit zijn briefwisseling
met Emmy van Lokhorst blijkt dat hij eind 1925, begin 1926 op zondag vaak moest
‘Cetemmen’. Soms werd een tekst uiteindelijk toch niet geplaatst vanwege een
belangrijke interland. Wanneer hij er precies begon en wanneer hij ermee ophield,
is onbekend, omdat er geen enkele recensie is overgeleverd.

28
29

Braas (1997), 250-252.
Cetem is de afkorting van Centraal Telefonisch Mededeelingsbureau, een bedrijf opgericht
door Simon Weyl. Door de slogan ‘Alle uitslagen’ ontstond de toenmalige verwensing: ‘Krijg
de cetem!’ Jongens liepen de venters vaak achterna en riepen: ‘De Cetem, de Cetem, steek
'm in je reet en vergeet 'm.’
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Meer bevrediging zal hij hebben gevonden in zijn aanstelling in Rotterdam. H.W.
de Ronde, vaste muziekmedewerker van het Rotterdamsch Nieuwsblad, vroeg Pijper
in oktober 1925 een bijdrage te leveren over het Muziekfeest van de Nederlandsche
Toonkunstenaars Vereeniging in Utrecht. Op dat moment ontstond waarschijnlijk
het idee Pijper aan te trekken als Amsterdams correspondent van het Rotterdamsch
Nieuwsblad. Tot zijn opluchting ontving Pijper op 18 december 1925 het bericht van
een vaste aanstelling. Tot februari 1928 bleef hij aan het blad verbonden. Hij schreef
voornamelijk over het Concertgebouworkest, waarbij hij zowel de verrichtingen van
Willem Mengelberg als de programmering van Rudolf Mengelberg hevig kritiseerde.
Willem Mengelberg kon in de ogen van Pijper weinig goeds meer doen, of het nu
de invoering van de ‘Amerikaanse’ orkestopstelling betrof (6 februari 1926), zijn
veelvuldige afwezigheid wegens reizen en ongesteldheden, de schepping van een
Mahler-cultus (13 februari 1926) of zijn ‘stoeterij der repertoirestokpaarden’ (22
maart 1927). Mengelberg verwaarloosde in Pijpers ogen consequent de Nederlandse
en eigentijdse muziek, en áls er iets dergelijks op het programma stond, waren het
werken van net de verkeerde componisten (Dopper, Von Brucken Fock, Rudolf
Mengelberg, Wetzler, Loeffler e.t.q.). Pijper is duidelijk opgelucht als Pierre Monteux,
sinds oktober 1925 ‘eerste dirigent’ naast Mengelberg, voor het orkest staat.
Pijper, in 1924 een van de oprichters van de sectie Holland van de ISCM, deed van
1926 tot en met 1929 op verschillende plaatsen verslag van de Muziekfeesten die
werden georganiseerd in respectievelijk Zürich, Frankfurt, Siena en Genève. In het
Algemeen Handelsblad verscheen jaarlijks een bespreking, waarschijnlijk op
uitnodiging van de vaste muziekmedewerker Herman Rutters. Omdat Pijper in 1926
en 1927 ook voor het Rotterdamsch Nieuwsblad over deze evenementen schreef, in
1927 bovendien een samenvatting maakte voor De Groene Amsterdammer en in
1928 en 1929 voor De Muziek, bestaan er van de bijeenkomsten meerdere verslagen
van Pijpers hand. In De Stemvork compileerde hij die teksten tot het lange artikel
‘Vier jaren hedendaagse muziek’.
Hoe belangrijk de recensies voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en de incidentele
bijdragen aan het Algemeen Handelsblad ook waren, de aanstelling tot redacteur van
het nieuwe maandblad De Muziek bezorgde Pijper uiteindelijk het best denkbare
podium. Paul F. Sanders, die samen met Willem Pijper de redactie van De Muziek
ging vormen, beschrijft in zijn ongepubliceerde memoires hoe dit tijdschrift tot stand
is gekomen. In de loop van 1926 werd Sanders door de N.V. Seyffardt's Boek- en
Muziekhandel te Amsterdam gepolst of hij de leiding op zich wilde nemen van een
muziektijdschrift dat zich in hoofdzaak zou wijden aan de moderne muziek. Het was
een opdracht die Sanders ten zeerste aantrok, ook al omdat de uitgever het tijdschrift
niet alleen uit commerciële overwegingen in de markt wilde zetten. De opzet die
hem voor ogen stond (veel aandacht voor actuele ontwikkelingen in binnen- en
buitenland) vergde een flink aantal medewerkers en zou financieel niet te
verwezenlijken zijn, zonder een vaste bron van inkomsten naast die van het te werven
abon-
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Willem Pijper als lid van de jury van de ISCM ter beoordeling van de inzendingen uit de
afzonderlijke landen (1928). Oorspronkelijk onderschrift: De internationale jury voor het 11de
muziekfeest der I.S.F.C.M. vergaderde begin december te Amsterdam. In een der zalen van firma
Duwaer & Naessens. Van links naar rechts Willem Pijper, G. Francesco Malipiero, Roger Sessions,
prof. Edw. Dent, Václav Talich, Max Butting.

nementenbestand. Sanders ging bij Sem Dresden te rade, die de gedachte opperde
de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaarsvereenigingen in te schakelen. Deze
omvatte ongeveer tien zelfstandige organisaties en overwoog, naar Dresden bekend
was, de uitgifte van een verenigingsorgaan. De uitgever ging enthousiast op dit advies
in en nam onmiddellijk contact op met het Federatiebestuur. Dit stelde echter als
voorwaarde voor verdere onderhandelingen de eis naast Sanders een eigen redacteur
te kunnen aanwijzen. Sanders hoopte dat Dresden bereid zou zijn mederedacteur te
worden, maar die weigerde, omdat hij door zijn vele andere werkzaamheden al
nauwelijks meer tijd had om te componeren. Het was Dresden die Willem Pijper
aanbeval.30 Pijper en Sanders werden het gemakkelijk eens over een bevredigende
vorm van samenwerking: de praktische redactievoering zou tot Sanders' taak behoren
en over alle bijdragen, inclusief die van henzelf, zou in gezamenlijk overleg worden
beslist. Sanders stond als redacteur in dienst van Seyffardt en Pijper was
verantwoording schuldig aan de Federatie. Het was op die basis dat De Muziek in
oktober 1926 van stapel liep.
Daarmee verscheen in Nederland een tijdschrift dat zich kon meten met de beste
buitenlandse periodieken. Pijpers kwaliteiten zullen daaraan niet vreemd zijn geweest:
hij las al jaren belangrijke internationale tijdschriften als La Revue Musicale, Die
Musik, de Musikblätter des Anbruch en The Chesterian. Er was in De Muziek

30

Sinds het najaar van 1925 gaf Pijper als hoofdvakdocent compositie en orkestratie les aan
het Amsterdamse Conservatorium, waar Sem Dresden directeur was.
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daadwerkelijk veel aandacht voor ontwikkelingen in het buitenland. Pijpers contacten,
opgedaan tijdens de Muziekfeesten van de ISCM, kwamen daarbij van pas. Vanuit
Zürich schrijft hij op 22 juni 1926 aan Sanders: ‘Ik heb veel contacten voor De Muziek
kunnen aansluiten: Duitsland, Italië, Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk, Engeland,
Polen (!). Ook het medewerkerslijstje zal je meevallen.’ En dat zou inderdaad
indrukwekkende proporties aannemen: in de zeven jaargangen die volgen, vinden
we artikelen over Albert Roussel en Florent Schmitt door Pierre-Octave Ferroud,
Willi Reich schreef over Berg, Webern en Hauer, Alban Berg en Aloys Haba leverden
bijdragen over eigen werk, Henry Prunières schreef over Poulenc, Erich Steinhardt
over Janáček, Guido M. Gatti over Malipiero. Correspondenten uit binnen- en
buitenland deden verslag van het muziekleven en de concertpraktijk ter plekke.
Oudcollega J.S.B.B. leverde vanuit Nederlands-Indië artikelen over muziek in de
archipel. Ook was er veel aandacht voor oude muziek, met name door medewerkers
als K.Ph. Bernet Kempers en Albert Smijers. Daarnaast werd aandacht besteed aan
muziekonderricht en verschijnselen als de opkomst van de radio en de grammofoon
en de gevolgen daarvan voor de muziek.
De Muziek werd een mooi vormgegeven tijdschrift van hoog niveau. Toch groeide
in de boezem van de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaarsvereenigingen
kritiek. Er waren leden die vonden dat er aan hun belangen niet voldoende aandacht
werd besteed. In 1933 was het ineens gedaan met het blad na de verschijning van
een venijnig artikel van Sanders in het mei-nummer over de eindeloze
Brahms-herdenking die het concertleven gedurende het seizoen 1932-1933 had
beheerst. Dit wekte de gramschap van de Federatie. In het verslag van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering dat een paar maanden later in De Muziek werd
opgenomen, stond te lezen: ‘Bij de rondvraag protesteert de Hr. Petri tegen inhoud
en toon van een redactioneel artikel over Brahms, voorkomende in De Muziek. De
vergadering geeft door krachtig applaus haar instemming te kennen met dit protest.’31
Het Federatiebestuur eiste het ontslag van Sanders, maar de uitgever wenste hier
geen gevolg aan te geven. Daarop werd het contract met Seyffardt opgezegd. De
uitgever zag - gezien de bijzonder slechte financiële uitzichten van dat moment geen kans het tijdschrift voort te zetten zonder compensatie van de inkomsten die
uit het contract met de Federatie voortvloeiden. Met een gecombineerd
augustus/septembernummer, het elfde en twaalfde van de jaargang 1932-1933, hield
De Muziek op te bestaan als zelfstandig tijdschrift.

4 Derde periode
De Groene Amsterdammer
In september 1930 wordt Pijper aangesteld als directeur van het nieuw-opgerichte
Rotterdamse Toonkunst-Conservatorium. Vanaf dat moment daalt zijn muzikale en
literaire productie dramatisch. Dat is niet verwonderlijk: de baan vergde ongetwijfeld

31

De Muziek, juli 1933, 444.
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veel tijd en verzekerde hem eindelijk van een vast inkomen. Tot dan immers voorzag
Pijper voor een groot deel in zijn levensonderhoud met het schrijven over muziek,
net als veel andere componisten in die jaren. De uitvoering van zijn werken leverde
bij lange na niet voldoende inkomen, zelfs al was hij toen een van de meest-gespeelde
Nederlandse componisten.
De schaarse tijd die resteerde, besteedde Pijper in de eerste plaats aan het
componeren. In de jaren dertig voltooide hij o.a. het symfonisch drama Halewijn,
uitgevoerd in 1933 in Amsterdam ter gelegenheid van het Muziekfeest van de ISCM,
de Sonate voor twee piano's (1935), het Violoncelconcert (1936), muziek voor
Vondels Faëton (1937) en het Vioolconcert (1938). Toch bleef hij ook actief als
essayist. Voor De Muziek leverde hij voor de laatste drie jaargangen nog negen
bijdragen. De redactie van het maandblad liet hij voor een groot deel over aan Paul
F. Sanders.
Vanaf oktober 1934 kwam de letterkundige productie weer enigszins op gang,
toen Pijper werd aangesteld als vaste muziekmedewerker van De Groene
Amsterdammer. Gemiddeld eens per maand schreef hij een essay, waarin zijn
cultuurpessimisme in toenemende mate op de voorgrond trad. Al in zijn tweede
artikel is dat duidelijk:
Dezelfde belangstelling, hetzelfde ijzeren geduld, dezelfde ontdekkingsdrift
welke in de Middeleeuwen ten grondslag lagen aan het muzische spel dat
verwezenlijkt werd met klanken, in de vorm van canons en andere
contrapuntische meesterwerken - deze geestelijke energie richt zich thans
op het mechanistische spel waaruit radiotoestellen ontstaan, vliegmachines
en koelkasten, televisieapparaten, duikboten en geluidsfilms. Het creatief
begaafde deel der mensheid begon utilistisch te denken, daarbij uitgaande
van de bewuste of onbewuste overweging dat vliegtuigen en dieselmotoren
van meer belang voor het menselijk geluk zouden zijn dan symfonieën en
sonates.32
Dat het pessimisme werd versterkt door de politieke ontwikkelingen in Europa, ligt
voor de hand. Drie visionaire citaten mogen dat verduidelijken:
De verwachting dat met de staatsvormen ook de mensen, en met de mensen
ook de muziek en de andere kunsten gewijzigd zouden worden, is natuurlijk
een pueriliteit. Merkwaardig is slechts dat zelfs intelligente lieden die met
klem van redenen konden aantonen dat noch het fascistisch Italië, noch
het nationaal-socialistisch Duitsland tot het brengen van nieuwe kunst in
staat geacht mochten worden, ten aanzien van Sovjet-Rusland andere
verwachtingen koesteren.33
En ik vraag mij af of Wagners kunst, als kunst, deze monsterlijke vergroting
op den duur verdragen zal. Met andere woorden of de mensheid - de wereld
is nu eenmaal groter dan het gebied, begrensd door Rijn, Oostzee, Polen,
de Karpaten en het Gotthardmassief - Wagners muziek zal kunnen blijven
aanvaarden, wanneer zij bij
32
33

‘Dictator Machine’. De Groene Amsterdammer, 17 november 1934.
‘Dmitri Sjostakovitsj’. De Groene Amsterdammer, 7 maart 1936.
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geval het bloed en de tranen, het mateloze leed dat deze geesteshouding
met wiskunstige zekerheid tot gevolg heeft, niet passief wenst te
‘aanvaarden’. Het is maar een vraag...34
De directeur van een muziekinstelling die in de gratis reclamekolommen
van het persgesprek verklaart dat ‘men’ in Duitsland geen principieel
bezwaar heeft om een compositie van Mahler in het programma op te
nemen, en dat diezelfde ‘men’ hem, Mengelberg, er zelfs om verzocht
heeft, maakt zich schuldig aan het verstrekken van onjuiste, want
onvolledige, informaties. Natuurlijk heeft niet iedere Duitser bezwaar
tegen symfonieën van Mahler - een dergelijke collectieve luciditeit zou
zelfs in het best georganiseerde land van de wereld ondenkbaar mogen
heten - maar dat was de kwestie niet. De vraag was: welke ‘men’ geen
bezwaar had. Als minister Goebbels bedoeld was, of de redactie van Der
Stürmer, dan zou dit nihil obstat tenminste enige betekenis hebben gehad.35
In 1938 verscheen de Algemeene Muziekgeschiedenis van prof. Albert Smijers, die
sinds 1930 in Utrecht de leerstoel musicologie bekleedde. Pijper werd gevraagd het
achtste en afsluitende hoofdstuk te leveren: ‘Van Debussy tot heden’. Het stelde hem
in staat een overzicht te geven van de periode die hij zelf had meegemaakt, en die
hij zo gepassionneerd had becommentarieerd.36 Pijpers bijdrage aan dit boek is
voortreffelijk. Het is wetenschappelijk verantwoord, vrij van enige polemiek en
verrassend compleet. Het moet hem vele maanden voorbereidingstijd hebben gekost.
Als de oorlog uitbreekt, wordt Pijper zwaar getroffen. Bij het bombardement van
Rotterdam gaan zijn huis en het conservatorium waarvan hij directeur is, in vlammen
op. In De Groene Amsterdammer schrijft hij nog één artikel, waarin hij de situatie
van de kunstenaar in oorlogstijd schetst:
De musicus in oorlogstijd is, enkele uitzonderingen daargelaten, een
ontworteld, geteisterd wezen. Eén, wiens dromen en verwachtingen
vernietigd werden door de barre realiteit, wiens hoop hem ontviel, wiens
voornemens zinloos werden. [...] Zijn werkzaamheid ligt op het gebied
van de geest en de toegang tot dit hogere niveau wordt in oorlogstijd
versperd door een aantal primaire eisen: die van levensbehoud, honger,
dorst en vermoeienis. [...]
Geschreven en gedrukte muziek kan verloren gaan, instrumenten kunnen
vernietigd worden, organisaties en vakgemeenschappen kunnen verdwijnen.
Maar de wereld der klanken blijft onberoerd door het oorlogsgeweld.
Het is zonder betekenis of de muziek een tijd lang niet in het centrum der
openbare belangstelling verblijft: zolang er kunstenaars leven wier kunst
uit roeping gebo-
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‘Richard Wagner 1936’. De Groene Amsterdammer, 23 mei 1936.
‘Muziek en publiciteit’. De Groene Amsterdammer, 5 juni 1937.
Voor de bijzondere drukgeschiedenis van de vier edities tijdens Pijpers leven zie voetnoot
136 op p. 779 van HPG 2.
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ren werd, [...] zolang er dus nog muzikanten zijn voor wie de muziek heilig
is, valt er geen onherstelbaar kwaad te duchten.
En het is zelfs niet gewaagd aan te nemen dat tijden als die wij thans
beleven voor de ontwikkeling van de toonkunst nuttig kunnen zijn. Even
nuttig als stormen en nachtvorsten voor de oogst. Veel zwakke takken en
vruchten zullen afgerukt worden, maar wat overblijft, komt beter tot
rijpheid.37
De laatste alinea, waarin Pijper zelfs voorzichtig optimistisch is, klinkt als een echo
van hetgeen hij vlak na de Eerste Wereldoorlog schreef:
Het was een harde, maar denkende tijd, tussen '14 en '18. En wij vroegen
en kregen op de concerten minder liflafjes, minder virtuozenrommel dan
voorheen. Men bespaarde ons valse gevoeligheidjes waarmee de virtuoosjes
van voordien hun goedkope en verwerpelijke successen behaalden. Wij
verlangden, merendeels onbewust, van de muziek dat zij ons zou voeren
‘in ein höheres Wissen’.38
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‘Muziek in oorlogstijd’. De Groene Amsterdammer, 15 juni 1940.
Utrechtsch Dagblad, 11 oktober 1920.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

XXX
De Groene Amsterdammer verscheen nog een paar maanden, maar kreeg nog voor
het einde van het jaar een publicatieverbod. Pijper was gedurende de rest van de
oorlog monddood. Het was op zich al een raadsel dat de Duitsers hem relatief met
rust lieten.39 Vanwege de wijze waarop hij zich in de jaren dertig over de politieke
ontwikkelingen in Duitsland had uitgesproken, was hij zonder meer een kandidaat
voor Sint-Michielsgestel, waar ook zijn kunstbroeder Simon Vestdijk enige tijd als
gijzelaar was geïnterneerd.40
In 1946 publiceerde Pijper zijn twee laatste artikelen in respectievelijk De Groene
Amsterdammer en Mensch en Melodie. Het ging in beide gevallen om een verslag
van het eerste na-oorlogse Muziekfeest van de ISCM. Vijfentwintig jaar nadat hij in
1922 als een angry young man verslag deed van de heftige knokpartijen tijdens het
eerste Muziekfeest in Salzburg, is hij nu opvallend mild, en ronduit positief over wat
hij hoorde in Londen. Hij is opgetogen over de jonge Engelse componist Benjamin
Britten en diens opera The Rape of Lucretia, hij prijst het besluit van de jury om
relatief veel aandacht te besteden aan meesters die vóór de oorlog reeds erkend waren,
prijst de democratie, de overwinning van de geest over het geweld, en - wat het meest
opvallend is - hij voert geen nieuwe aanvallen meer uit.
Het waren zijn laatste beschouwingen. De dan al zieke Pijper overlijdt een paar
maanden later, op 7 maart 1947, 52 jaar oud. In een brief aan Corrie Hartong van 8
mei 1942 legde hij zijn levensgevoel als volgt vast:
Ik heb me er altijd een beetje grimmig over verbaasd, over de ons allen
ingeboren ambitie ‘een leegte na te laten’, met andere woorden gemist te
willen worden als we er als zoogdier niet meer zijn. We zouden dan immers
het leven uithollen, er een soort gigantische Emmentaler kaas van maken.
Ik geloof dat we juist niet als leegte, maar als vol-te voortbestaan, in een
woord, een daad, een gedachte.41
Pijpers bijdrage aan de Nederlandse muziekkritiek wordt bij zijn overlijden door
P.H. Ritter jr. als volgt omschreven:
Wij miskennen de enkele bekwame en zakelijke muziekbeschouwers in
Nederland niet, wanneer wij vaststellen dat de muziekrecensies in de
dagbladen tot de beruchtste onzin behoren die ooit couranten onveilig
heeft gemaakt. Willem Pijper heeft zijn machtig aandeel aan de radicale
hervorming van onze muziekkritiek. Maar hij deed meer dan lyrische
dronkemanstaal vervangen door opmerkingen ter zake. Hij tastte de
grondslagen der oude muziekschatting aan. Hij stelde een nieuw criterium:
men heeft de muziek alleen te waarderen uit een toonkunstig oogpunt.
Deze vinding lijkt
39
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Wel werd hij onder druk gezet nieuwe opdrachtwerken te schrijven, maar hij weigerde op
uitnodigingen in te gaan.
In die periode correspondeerden Pijper en Vestdijk over hun gezamenlijke opera Merlijn.
Zie Van Dijk & Vestdijk (1992).
Brief afgedrukt in het Pijper-herdenkingsnummer van Mensch en Melodie (juni-juli
1947), 161.
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op het ei van Columbus, maar om haar gezag te geven, daar waren die
nuchtere moed en ijzeren vasthoudendheid voor nodig waarover Pijper
beschikte. [...] Zijn kritisch proza werd aangedreven door de hartstocht
der wiskundigen, en een zijner maximes was dat men een kunst waarvan
het wezen buiten elke verstandelijke bevatting lag, juist met het verstand
moest benaderen om haar beoordeling van onmuzikale bijmenging te
reinigen.42

5 Pijpers esthetica
Muziekleven en Concertpraktijk
Pijper positioneerde zich zelfbewust in het centrum van het Nederlandse muziekleven.
Als componist, als leraar, als schrijver over muziek. Hij was de spreekbuis van de
jongste generatie componisten, het boegbeeld van de avant-garde. Deze was
Frans-gericht en verzette zich hevig tegen de lusteloos-conservatieve, Duits
georiënteerde concertpraktijk. De tegenstelling tussen de aanhangers van de nieuwe
Franse en de ‘gevestigde’ Duitse muziek manifesteerde zich vooral tijdens en direct
na de Eerste Wereldoorlog. Pijper voelde zich thuis in het ‘kamp’ van recensenten
als J.S. Brandts Buys en Matthijs Vermeulen, van wie de laatste in De twee muzieken
(1918) de vloer aanveegde met alles wat Duits was, Bach incluis. Veelvuldig worden
beiden door Pijper instemmend geciteerd. Zijn afwijzing van dirigenten als Van Gilse
en Mengelberg, en zijn voorkeur voor het type musicus als Evert Cornelis en Pierre
Monteux passen in dit kader.
In alle teksten van Pijper zitten wel elementen van een esthetica, die een consistent
en logisch samenhangend geheel vormt. Die visie op kunst en kunstenaarschap moet
zich al hebben gevormd toen Pijper in 1917 begon te schrijven. De premissen die hij
toepaste bij zijn ‘schattingsarbeid’, zoals hij zijn kritische werkzaamheden noemde,43
zijn in 1917 identiek aan die van 1946. In sommige gevallen maakte Pijper een
bepaald aspect van zijn kunstopvatting expliciet tot onderwerp van een essay, vooral
in de periode dat hij schreef voor De Muziek (1926-1933). Een aantal van deze essays
heeft Pijper opgenomen in De Quintencirkel en De Stemvork.
‘Schoonheid om haarzelfs wille’ is de kerngedachte in Pijpers esthetica. Pijper
geeft deze vertaling van het ‘l'art pour l'art’-credo in een beschouwing over oud-Franse
muziek in december 1919.44 Muziek is ‘in zichzelve klinkende werkelijkheid en geen
wingewest van theologie of ethiek’.45 Het gaat hier om een opvatting met wortels
diep in de negentiende eeuw. Pijpers uitspraak ‘de muziek is een volkomen nutteloze
zaak. Nutteloos, en dus volstrekt onmisbaar’46 weerspiegelt Théophile Gautiers theorie
uit 1835 dat iets alleen mooi kan zijn als het nutteloos is, en dat omgekeerd al het
nuttige
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P.H. Ritter jr. (1947), 172-173.
‘Muzikale waarde’. De Muziek, december 1929. HPG 2, 508.
Utrechtsch Dagblad, 24 december 1919.
‘Virtuozendom’. Erts, 1929. Zie HPG 2, 462.
De Groene Amsterdammer, 31 december 1938.
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lelijk is.47 Deze opvatting is onlosmakelijk verbonden met Pijpers interesse in het
werk van Nietzsche en Freud: ‘Muziek betoogt niet, muziek heeft met de redelijkheden
van ons bewustzijn niets te maken. Muziek, in haar hoogste vorm, bestaat “jenseits
von Gut und Böse”, gelijk Nietzsche dat zo treffend noemt.’48 Mozart, Bach, Schubert,
Haydn, componisten ‘die slechts in woordeloze muzikale complexen of frasen
dachten’, huizen ‘bij de Bron der instincten, die vóór alle redelijkheid is en afzijds
van het begrip.’49
Een tweede grondgedachte is als een manifest geformuleerd in ‘Muzikale waarde’,50
een essay dat van cruciale betekenis is voor ons zicht op Pijpers esthetica. Uiteindelijk
telt voor hem in een compositie maar één ding: het melodische gehalte:
Een muzikaal kunstwerk is opgebouwd uit verschillende en altijd weer
afwijkend gedoseerde elementen. Primair is de melodiek, de rangschikking
van toonhoogte en -duur. Alle andere verschijnselen zijn secundair
(contrapunt, harmoniek, structuur, instrumentatie), afgeleid uit het primaire,
melodische element. [...] De elementen contrapunt, harmoniek, constructie
hebben ongetwijfeld betekenis voor het totaal van een muziekstuk. Maar
niet daardoor wordt de waarde van een schepping bepaald. Muzikale
waarde is melodische waarde.51
In dit licht moet Pijpers waardeschatting van Beethoven en Bach worden bezien:
Men heeft de mensen een paar generaties lang geleerd om Bach en
Beethoven harmonisch te verstaan - wat hun meest intrinsieke kant niet
is. [...] Bach is een meester der melodiek, zoals ik er in Duitsland geen
tweede zou weten te noemen.52
Maar waarom zouden we in onze tijd dan niet componeren als Bach en Schubert?
Dat zou in strijd zijn met het kiemcel-principe, een filosofie die de kern vormt van
Pijpers wezen. Bertus van Lier legde in een briljant en gezichtsbepalend essay verband
tussen Pijpers levenshouding en zijn compositorisch en letterkundig werk:
Zijn leven was - als leven moet zijn - dynamisch, actief, steeds wisselend.
[...] Het was of hij in ieder ogenblik het levenwekkende en vergankelijke
gelijktijdig ervoer. Deze leidraad voert ons ook midden in zijn werk: zijn
besef dat geen ogenblik zich herhaalt, maakte hem afkerig van herhaling,
hij voelde hoe de intensiteit van ieder tijdsmoment wordt aangerand indien
men schoonheid of waarheid door herhaling wil bestendigen.
47
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Théophile Gautier in het voorwoord tot Mademoiselle de Maupin (1835). Pijper kende
uiteraard ook het motto dat Ravel meegaf aan zijn Valses nobles et sentimentales: ‘...le plaisir
délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile’, een citaat afkomstig uit Henri de
Régniers Les rencontres de M. de Bréot (Paris, 1904).
‘Pelléas et Mélisande’. De Muziek, december 1927. Zie HPG 2, 368.
‘Diepenbrock’. De Gids, juli 1926. Zie HPG 2, 136.
De Muziek, december 1929. Deze tekst is niet opgenomen in een van Pijpers beide
bloemlezingen, wellicht omdat de vele notenvoorbeelden de productiekosten zouden verhogen.
HPG 2, 508-509.
Utrechtsch Dagblad, 17 maart 1921.
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[...] Het verklaart zijn afkeer voor de stabiele, germaanse structuren, zijn
afkeer voor nadrukkelijke herhalingen, voor het niet lucide sentiment, en
zijn voorkeur voor wat hij pleegde ‘kiemcel’ te noemen, als vormgevend
principe. Hij wist [...] dat het waarlijk-creatieve zich openbaart in het niet
weerkerend ogenblik.53
Pijpers scherpe afwijzing van neoclassicistische stromingen houdt verband met deze
overtuiging:
Want het is een dubbele sluipmoord, dit neoclassicisme. Niet alleen
vergiftigt het het huidige muziekbesef - alsof wij in 1927 konden
componeren à la Meyerbeer of à la Rossini - maar het bederft ook het
gevoel dat wij de oude muziek toedragen.54
Om de stelling Muzikale waarde is melodische waarde juist te verstaan is het volgens
Pijper nodig het begrip melodie te ontdoen van misvattingen:
Voor velen is ‘melodie’ identiek met het tweede thema uit de Unvollendete
en de misverstanden welke uit deze korthorigheid ontstonden, zijn legio.
Het tweede thema uit de Unvollendete is een zeer nauwkeurig
gedetermineerd melodisch gegeven; nauwkeurig gedetermineerd door
tonale (G-majeur), tijdelijke (plusminus 1822) en lokale (Wenen)
vooropstellingen. Elk melodietype is anders: plaats en tijd manifesteren
zich nog duidelijker in de primaire, melodische formaties dan in het
contrapunt of de harmoniek.55
In dit kader past Pijpers onophoudelijke pleidooi voor een eigen, Nederlandse muziek:
Nederlandse muziek kan slechts door Nederlands voelende componisten
geschreven, door Nederlands voelende hoorders onmiddellijk en volledig
verstaan worden. Zo en niet anders was dat ook steeds met de Franse
muziek in Frankrijk, de Duitse in Duitsland. De muziek welke de zeer
belangrijke auteurs overal ter wereld, in Frankrijk, Duitsland, Nederland,
Italië en Spanje geschreven hebben en schrijven, rijst natuurlijk boven
deze beperkte nationale belangrijkheid uit. Maar geen Duitse muziek was
waarlijk groot, waarlijk universeel, die niet in eerste instantie voor het
Duitse oor summiere waarheid was. En datzelfde geldt voor alle
nationaliteiten.56
Nederlandse componisten hebben het daarbij volgens Pijper niet gemakkelijk:
De Nederlandse componist kent geen nationale traditie. Die is er nog niet.
Zijn taak is: die traditie te helpen maken. Daarbij kan hij niet buiten de
53
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Van Lier (1947), 169-170.
‘Uit Amsterdam; Concertgebouw’. De Muziek, februari 1927. Zie HPG 2, 227.
‘Muzikale waarde’. De Muziek, december 1929. Zie HPG 2, 509.
‘Muziek en nationaliteit’. De Muziek, februari 1929. Zie HPG 2, 465.
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de nationale kenmerken der muziek welke hij mag scheppen, is, sub specie
aeternitatis, zonder belang.57
De ware kunstenaar slaagt erin eigen gevonden waarheden58 uit te drukken met zelf
geschapen middelen. In dat geval wordt echte kunst geschapen met
eeuwigheidswaarde: ‘Die muzieken waarin iets is opgevangen van des mensen
eeuwigheidsverlangens, hebben wezenlijke waarde.’59 Grote componisten ‘zijn hun
tijd tenminste een kwart eeuw vooruit. De middelmatigen schrijven de muziek,
schilderen de schilderijen van hun [eigen] levenstijd.’60 Deze zienswijze, in 1918 al
neergelegd in een recensie, leidt uiteindelijk in 1929 tot een afbakening van de
begrippen ‘actueel’ en ‘modern’:
Ik persoonlijk noem een werk, een oeuvre dan pas modern, wanneer ik in
dat werk toekomstwaarden ontdekt heb; wanneer ik dat werk dus waar
kan nemen als een noodzakelijk segment tussen de scheppingen der grote
klassieken en de muziek der toekomst. ‘Actueel’ is een zodanige muziek
dus bijna nooit.61
Ook de herkomst van deze opvatting is eenvoudig te traceren; Schopenhauer schrijft
over het verschil tussen het Genie en zogenaamde ‘Talentmänner’:
Die blossen Talentmänner kommen stets zu rechter Zeit: denn, wie sie
vom Geiste ihrer Zeit angeregt und vom Bedürfniss derselben
hervorgerufen werden, so sind sie auch gerade nur fähig diesem zu
genügen. [...] Das Genie hingegen trifft in seine Zeit, wie ein Komet in
die Planetenbahnen, deren wohlgeregelter und übersehbarer Ordnung sein
völlig excentrischer Lauf fremd ist. Demnach kann es nicht eingreifen in
den vorgefundenen, regelmäßigen Bildungsgang der Zeit, sondern wirft
seine Werke weit hinaus in die vorliegende Bahn [...], auf welcher die Zeit
solche erst einzuholen hat. [...] Das Genie steht, in seinem Treiben und
Leisten selbst, meistens mit seiner Zeit im Widerspruch und Kampfe.62
Componisten die muziek schrijven met andermans middelen, maken zich schuldig
aan epigonisme:
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‘De positie van de Nederlandse componist’. De Groene Amsterdammer, 20 oktober
1934. Zie HPG 2, 619.
‘Ook schijnt Bartók [...] een geboren componist, een vinder van zijn eigen waarheden
[cursivering AvD].’ ‘Béla Bartók en het neo-Beethovenisme’. Groot Nederland, mei 1925.
Zie HPG 2, 22.
Utrechtsch Dagblad, 24 november 1920.
‘Derde Stadsconcert’. Utrechtsch Dagblad, 14 januari 1918.
‘Muziekleven en Concertgebouwpraktijk’. De Muziek, oktober 1929. Zie HPG 2, 492.
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Kapitel 31: ‘Vom Genie’.
Paul Stefan citeert deze regels op de eerste pagina's van zijn studie Gustav Mahler,
eine Studie über Persönlichkeit und Werk (München, 1910). Pijper heeft dit boek
zonder enige twijfel gelezen; zie LITERATUURLIJST.
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in de maatschappij, als leraar, journalist, zakenman of geleerde. De
hypothetische achtenveertig procent muziekschrijvers kregen door hun
opleiding de vaardigheid om inwendig gehoorde klanken min of meer
gelukkig te realiseren in noten, op notenbalken, op, tussen, boven en onder
de lijnen. Maar dat wat de componist bij zijn geboorte meegekregen had:
een muziekcirkel, een eigen gehoor op de klankfenomenen, een persoonlijk
besef van eigen en anderer (relatieve) waarde - dit alles kan niemand ooit
de muziekscribenten bijbrengen. De zelfkritiek, die ruggengraat der
componisten, is te slap; het inzicht is te beperkt: men denkt (herdenkt,
eigenlijk) slechts anderer gedachten, men hoort slechts anderer muziek.63
Het zal geen verbazing wekken dat het woord epigoon in al zijn afleidingen vaak
terugkomt in Pijpers teksten.
Pijper moet zich ervan bewust zijn geweest dat hij bij zijn ‘schattingsarbeid’ in
laatste instantie een tautologische gedachtegang volgde. In de jaren dat hij voor het
Utrechtsch Dagblad schrijft, kent hij in zijn enthousiasme aan de muziek van Mahler
eeuwigheidswaarde toe: Mahler is een melodievinder, hij is zijn tijd ver vooruit. Met
dezelfde argumenten wijst hij ná 1924 het oeuvre van ‘de vleugellamme adelaar’64
af: Mahler is zich (volgens Pijper net als Reger en Richard Strauss) ‘nimmer
voldoende bewust geweest van het primaat der melodiek’65 en ‘Mahler heeft, zijn
symfonische leven lang, nooit iets anders gedaan dan ploegen met andermans ossen.’66
Met andere woorden, Pijpers premissen zijn al die tijd hetzelfde gebleven, maar het
resultaat van de toepassing ervan kan na verloop van tijd nogal verschillen.
In een van zijn bekendste essays, ‘Muziekleven en concertpraktijk’, formuleert
Pijper een tegenstelling die bij het denken over muzikale vraagstukken nog steeds
verhelderend werkt. De hierboven geformuleerde opvattingen over kunst en
kunstenaarschap betreffen alle het muziekleven:
Het muziekleven van een tijdperk, een landstreek, bloeit en bestaat slechts
voort in de creaties van de componisten van dat land en die periode. Het
concertleven is een seismogram van de esthetische en culturele
verhoudingen van een tijd, een maatschappij. Soms was daar een
wisselwerking tussen vinders en herscheppers, vaker echter schoven beider
raakvlakken langs elkander heen.67
Dat Pijper als recensent met een concertpraktijk geconfronteerd werd die hem weinig
reden tot vreugde gaf, ligt voor de hand. Ik citeer nogmaals uit het in memoriam van
Bertus van Lier:
Hoe verklaarbaar is dán ook Pijpers strijd tegen conventie en reactie. [...]
Hij moest fel stelling nemen tegen een concertleven dat bestaat uit en van
herhaling, en dat
63
64
65
66
67
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daardoor de eigenlijke vijand is van de muziek als levende, als creatieve
kracht. Hij moest zich keren tegen alles wat slechts oog had voor
heldenverering, epigonisme en snobisme en geen oor voor het immer zich
vernieuwende scheppende leven. Hij moest zich richten tegen alle
stabiliserende en stagnerende erediensten, tegen het ontelbaar herhaalde
gebruik, misbruik, van eens maagdelijke melodieën, tegen heilige huisjes
en stelselvergoding.68
Ik hoef hier geen voorbeelden te geven van de manier waarop Pijper de misstanden
te lijf ging. Immers: zijn ironische benadering van het fenomeen wonderkinderen
(‘Boris Schwarz is nog niet toonzindelijk’)69, zijn kritiek op leeghoofdige virtuozen
met hun scherpschutterstalent,70 op het reizende dirigentencircus, op de valse
voorlichting door onkundige critici en programma-inleiders, op de programmering
van het Concertgebouworkest, op commercie en amerikanismen, et cetera, zij vullen
de pagina's van dit boek.
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Een ander licht op de ‘Utrechtse Muziekoorlog’
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Programma van het jubileumconcert op 12 december 1915 ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van de Toonkunst Muziekschool te Utrecht.
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1. De situatie in Utrecht in 1917
In december 1915 vierde de Utrechtse Toonkunst Muziekschool, destijds een van
de toonaangevende conservatoria van Nederland, haar veertigjarig jubileum. Directeur
Johan Wagenaar dirigeerde een programma met werken van musici die verbonden
waren (geweest) aan de instelling. Uitgevoerd werd o.a. het Orkeststuk met piano
van de dan 21-jarige Willem Pijper, waarbij hij zelf als solist optrad.1 De
componistdirigent Jan van Gilse woonde op dat moment nog in München, maar had
vanwege de oorlogsomstandigheden al het besluit genomen een betrekking in
Nederland te gaan zoeken.
Nauwelijks anderhalf jaar later, op 21 maart 1917, dirigeerde Van Gilse voor het
eerst het Utrechtsch Stedelijk Orkest (U.S.O.), waar hij net was aangesteld als
muziekdirecteur. Dit concert viel nagenoeg samen met Pijpers debuut als criticus:
kort daarna, op 5 april 1917, schreef hij als vervanger van Johann Sebastian Brandts
Buys (J.S.B.B.) zijn eerste recensie voor het Utrechtsch Dagblad.2
In de vijf jaar dat Van Gilse en Pijper tot elkaar veroordeeld waren, kwamen reeds
lang sluimerende Utrechtse conflicten tot een uitbarsting. De muzikale ‘ontmoeting’
tussen Willem Pijper en Jan van Gilse heeft veel stof doen opwaaien, vooral sinds
het verschijnen in 1963 van het boek Pijper contra Van Gilse.3 De zogenaamde
‘Utrechtse muziekoorlog’ was echter vele malen complexer dan de titel van dit boek
suggereert. Om die reden is het nuttig ons te verdiepen in de geschiedenis van de
muzikale instellingen in de stad.
Een aantal bronnen helpt ons een beeld te vormen van het Utrechtse muziekleven.
Zo heeft niet alleen Jan van Gilse zijn herinneringen aan Utrecht in memoires
vastgelegd; ook zijn voorganger bij het U.S.O., Wouter Hutschenruyter jr., deed dat.4
Sinds de jaren zestig verscheen er bovendien een aantal lezenswaardige publicaties
over het Utrechtse muziekleven.5 Daarbij moeten we ons evenwel realiseren dat die
allemaal dateren van ná het verschijnen van Pijper contra Van Gilse. Zoals de weduwe
Van Gilse zich voor haar boek kritiekloos baseerde op het manuscript van haar man,
zo volgden op hun beurt alle auteurs sinds 1963 zonder enige distantie die memoires
en het daarop gebaseerde boek. In 1979 promoveerde Hans van Dijk op Van Gilses
wederwaardigheden in Utrecht met het proefschrift Jan van Gilse, strijder en idealist,
waarin ook hij eenzijdig het manuscript van Van Gilse volgde en weinig nader
onderzoek verrichtte.
1
2
3

4
5

Dit is niet Pijpers Utrechtse debuut. Op 18 mei 1914 had hij er met twee vrienden zijn Eerste
pianotrio uitgevoerd op een avond van de Muzikale Kring.
Het betreft een concert door het U.S.O. onder leiding van Wouter Hutschenruyter.
Ada van Gilse-Hooijer, Pijper contra Van Gilse; een rumoerige periode uit het Utrechtse
muziekleven (Utrecht, z.j. [1963]). Het boek staat op naam van Ada van Gilse-Hooijer, maar
het is geschreven door de journalist Hendrik Lindt; zie Van Dijk (1979), 549. Dat Lindt niet
als auteur wordt genoemd, komt wellicht omdat hij direct na de oorlog door de Ereraad was
veroordeeld voor collaboratie.
Van Gilse (2003); Hutschenruyter (1930). Zie LITERATUURLIJST.
De Utrechtenaar Wouter Paap publiceerde samen met Willem Noske de Geschiedenis Utrechts
Symfonie Orkest (1966). Van Wouter Paap verscheen Muziekleven in Utrecht tussen de beide
wereldoorlogen (1972) en 100 jaar muziekonderricht in Utrecht (1975). In 1979 verscheen
ter gelegenheid van de opening van Muziekcentrum Vredenburg Utrecht als Muziekcentrum.
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Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Op 20 maart 1847 werd de grote concertzaal van het nieuwe Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen ingewijd met het Vierde Stadsconcert van dat seizoen. Daarmee
had Collegium Musicum Ultrajectinum (opgericht in 1631) eindelijk een geschikte
zaal tot zijn beschikking voor de vijf of zes Stadsconcerten die de instelling jaarlijks
organiseerde. Voor de bovenlaag van de Utrechtse bevolking vormden deze concerten
het hoogtepunt van het seizoen. Ze stonden onder leiding van dirigenten als Johann
Hermann Kufferath (van 1830 tot 1862) en Richard Hol (van 1862 tot 1904), en er
traden befaamde gastdirigenten en solisten op. Zo dirigeerden Johannes Brahms,
Anton Rubinstein en Camille Saint-Saëns eigen werken en grote solisten uit die tijd
lieten zich er horen: Clara Schumann, Carl Reinecke, Joseph Joachim, Henri
Vieuxtemps, Pablo de Sarasate en vele anderen. In Utrecht als Muziekcentrum wordt
de geschiedenis van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, vanaf 1847 tot
de verkoop door de gemeente aan het Conservatorium in 1974, uit de doeken gedaan.6
Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen zou in de ‘Utrechtse muziekoorlog’
een belangrijke rol gaan spelen. Het Collegium Musicum Ultrajectinum bleef namelijk
trouw de Stadsconcerten met het U.S.O. in het Gebouw organiseren, ondanks het
feit dat Utrecht sinds 1871 ook de beschikking had over de veel grotere zaal van
Tivoli. Toen het conflict tussen het U.S.O. en Tivoli tot een uitbarsting kwam, was
het Gebouw voor het orkest een logisch en aanvaardbaar alternatief, gewend als het
was om daar af en toe te spelen.
Jan van Gilse beschrijft het Gebouw in zijn memoires als volgt:
Een stedelijk gebouw, omstreeks 1850 ontstaan, in zijn architectuur en
inrichting een typisch, maar daarom niet slecht specimen van bouwkunst
uit dat onkunstzinnige, benepen, nuchtere tijdperk. De zaal was stellig niet
onbruikbaar, zij ontbeerde zelfs niet harmonie en behaaglijkheid. Zij was
echter klein, bevatte circa 600 plaatsen, had een bekrompen podium, was
dus voor kamermuziekuitvoeringen uitermate geschikt. Eigenaardig en
niet zonder fantasie was de inrichting der bovenverdieping, waar om de
‘grote’ zaal een aantal kleinere lokaliteiten gelegen waren, één ervan, voor
de vergaderingen der Provinciale Staten in gebruik, had zelfs een zeker
niet kwaad aandoend pompeus burgerlijk cachet. Deze kleine zalen hadden
door middel van grote ramen, voorzien van een gesmeed hek, verbinding
met de grote zaal en vormden dus een in zijn soort enige galerij, zij
verruimden het geheel en konden daardoor plaats geven aan nagenoeg het
dubbele aantal hoorders, die niet allen konden zien, echter voortreffelijk
horen.7
Anders dan de Maatschappij Tivoli, die de concerten in haar ruimte voornamelijk
zelf organiseerde, verhuurde het bestuur van het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen de zaal aan derden. Concertbureau Hans Augustin uit Amsterdam
6
7

A.B.R. du Croo de Vries, ‘Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 1847-1974’. In
Graafhuis e.a. (1979), 36-52.
Van Gilse (2003), 30. Zie ook p. 359.
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Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats.

had er een kamermuziekserie, evenals Concertdirectie Stoker & Reddingius (gelieerd
aan de Utrechtse pianohandel Stoker). Het Concertbureau van de muziekhandel
J.A.H. Wagenaar organiseerde er zijn Soiree voor kamermuziek en ook de concerten
van de Utrechtsche Muziekvereeniging, die tot doel had op goedkope wijze
interessante kamermuziekuitvoeringen voor de kleine middenstand te organiseren,
vonden plaats in het Gebouw.
Voor symfonische muziek was het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
eigenlijk ongeschikt. Al in zijn eerste recensie (26 november 1917) is Pijper negatief
over de akoestische kwaliteiten. Ook zijn voorganger bij het Utrechtsch Dagblad,
J.S. Brandts Buys, klaagt er incidenteel over.8 Begin 1918 trekt Pijper regelmatig
een vergelijking tussen de akoestiek van Tivoli en die van het Gebouw, dat hij soms
‘het Gebouwtje’ noemt. Het is duidelijk bij welke locatie zijn voorkeur ligt voor het
beluisteren van symfonisch repertoire.

De concertzaal in Park Tivoli
In 1854 ontstond door de samenvoeging van drie flinke terreinen aan de rand van
het centrum het Park Tivoli.9 Men kon er flaneren langs mooi aangelegde
wandelpaden, langs vijvers en prieeltjes, er was een muziektent en in het stenen
gebouw op het ter-

8
9

Bijvoorbeeld in het Utrechtsch Dagblad van 15 januari 1917: ‘Toch klonk dit stuk indertijd
in Tivoli beter. Die kleine zaal in het “Gebouw” vergroft de effecten meer dan billijk.’
Het huidige gebied tussen de Kruisstraat, Wittevrouwensingel, Nachtegaalstraat en
Mulderstraat.
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rein werd de buitensociëteit ingericht. Zondags en op de woensdagen waren er bij
de twee haaks op elkaar staande houten gebouwtjes concerten, verzorgd door leden
van het muziekkorps der schutterij. Alleen de sociëteitsleden hadden toegang, maar
bij bijzondere gelegenheden mochten ook anderen tegen betaling het park betreden
en bepaalde concerten bijwonen.
In 1870 besloot Tivoli-eigenaar A.J. Abspoel door middel van een obligatielening
geld bijeen te brengen voor de bouw van een concertzaal, zodat het complex ook 's
winters geëxploiteerd zou kunnen worden. De zaal verrees op de plek van de oude
houten gebouwtjes, aan de noordzijde van het park. Voor de inwijdingsavond op 2
oktober 1871 bracht Cornelis Coenen, de dirigent van het schutterijkorps, een
symfonische bezetting van 50 man op de been.
Met de opening van deze grote zaal begon een nieuwe fase in het Utrechtse
muziekleven. Vanaf dat moment pachtte Tivoli het orkest van de schutterij, om op
zondagmiddag, zondagavond en woensdagavond symfonische concerten te geven
ter opluistering van de sociëteitsbijeenkomsten. Tijdens het musiceren werden aan
de tafeltjes bestellingen opgenomen en consumpties rondgedeeld. 's Zomers haalden
de strijkers volgens de praktijk van die jaren hun blaasinstrument uit de kast en trad
het gezelschap als harmonieorkest op in de open lucht.
De lidmaatschapsbijdrage van de sociëteit ging met de opening van de nieuwe
zaal omhoog naar fl. 20,- per gezin, maar daarvoor kreeg men dan ook het hele jaar
door een groot aantal concerten aangeboden. Tivoli wilde voor niet al te veel geld
aangename muziek als verstrooiing voor de sociëteitsleden. Daarmee waren
toekomstige problemen in de kiem aanwezig. Zodra het orkest zich begon te
emanciperen en zich in artistieke zin wenste te ontwikkelen, kwam de relatie met
Tivoli onder druk te staan.
Jan van Gilse, die als muziekdirecteur van het Utrechtsch Stedelijk Orkest de
climax van de strijd met Tivoli meemaakte, herinnert zich de zaal, die bij zijn
aantreden al bijna vijftig jaar oud was als volgt:
Vóór de enige jaren later gevolgde verbouwing, die althans gedeeltelijk
verbetering bracht, was Tivoli niet veel meer dan een stal. Ingang,
vestiaires, alles was van een niet te beschrijven slecht aanzien, volkomen
verwaarloosd, werkelijk van een ontstemmende ontzetting. De zaal was
naar rato, een verveloos hol met een grote galerij, door een soort van ijzeren
trapleuning afgezet. Zitgelegenheden waren met koorden aaneengebonden
keukenstoelen. De verlichting was slecht verdeeld, op het podium zeer
ongunstig. Achter het podium enige hokken als stemkamers en een niet
onbruikbare solistenkamer, die kort geleden nieuw was ingericht. Het
geheel in een staat van uiterste verwaarlozing. Ik moest mij bij het betreden
van het gebouw elke keer geweld aandoen om de ontstemmende atmosfeer
niet te veel op mij te laten inwerken. Het heette nu dat de Tivoli-zaal
daartegenover één grote deugd bezat, de gunstige akoestiek.10

10

Van Gilse (2003), 75.
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De muziektent in het Park Tivoli.

Interieur concertzaal Tivoli circa 1900.
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Het Utrechtsch Stedelijk Orkest (U.S.O.)
Het Utrechtsch Stedelijk Orkest kwam voort uit het muziekkorps der stadsschutterij.11
Dat korps trad sinds de opening van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
in 1847 steeds vaker op als symfonieorkest en vormde gaandeweg ook de kern van
het symfonieorkest dat voor het Collegium Musicum Ultrajectinum de Stadsconcerten
gaf. Cornelis Coenen, die omstreeks 1860 dirigent werd van het korps, speelde bij
die ontwikkeling een grote rol. Circa 1890 echter heerste er rond het ensemble een
gevoel van malaise. Coenen was te lang als dirigent aangebleven, wat een gespannen
verhouding tussen hem en een aantal prominente orkestleden tot gevolg had. Even
overwoog men het korps op te heffen, maar in 1892 werd Wouter Hutschenruyter
aangesteld als muziekdirecteur (een combinatie van chef-dirigent en orkestdirecteur).
Na een grondige reorganisatie trad het orkest vanaf 1895 op onder de naam Utrechtsch
Stedelijk Orkest. Hutschenruyter volgde in 1904 ten slotte ook Richard Hol op als
dirigent van de Stadsconcerten.
In zijn memoires vertelt Hutschenruyter hoe het U.S.O. door een wurgcontract
aan Tivoli was verbonden:
Eigen concerten gaf het orkest - als regel - niet: het was geëngageerd om
in Tivoli een reeks van uitvoeringen te geven; 's zomers harmonie in de
tuin, 's winters symfonie in de zaal. Het genoot enige steun van de
gemeente, waarvoor het de muziek moest leveren bij de schutterlijke
diensten; zijn voornaamste inkomsten bestonden in de bedragen die het
ontving voor zijn spelen in Tivoli en in de zogenaamde Stadsconcerten.
[...]
In de eerste plaats was de geldelijke vergoeding allererbarmelijkst; [...]
voor de overeengekomen som moest het orkest per jaar één honderd en
veertig uitvoeringen geven; twee op iedere zondag, één op woensdagavond.
Dan was er nog een bepaling in het contract die het bond als in slavernij:
het Bestuur van Tivoli kon ten allen tijde over het orkest beschikken, indien
het nog meer concerten verlangde, mits het dat verlangen uiterlijk tweemaal
vierentwintig uren te voren te kennen gaf. Werd daardoor het aantal
concerten, in een jaar gegeven, hoger dan honderd veertig, dan honoreerde
Tivoli een avondconcert met honderdvijfentwintig, een matinee met tachtig
gulden. Wilde het Bestuur van het orkest dit elders laten optreden, dan
moest het onverwijld Tivoli daarvan verwittigen, met opgaaf van de bezette
data.12
Hutschenruyter plaatste meer serieuze muziek op het programma en kreeg van Tivoli
gedaan dat, met uitzondering van de zondagmiddag, de cafétafeltjes en de kelners
uit de zaal werden verwijderd. Het lukte hem overigens niet om een betere financiële
regeling af te dwingen. Wel wist hij zelf uiteindelijk onder het dirigeren van de
harmoniemuziek uit te komen, maar het orkest behield de verplichting nog lange tijd

11
12

Noske & Paap (1966).
Hutschenruyter (1930), 73 en 77.
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en werd dan gedirigeerd door mindere goden. Nog in 1923 pleitte Pijper ervoor om
de zomerse ‘harmoniepraktijk’ af te schaffen.13

13

UD, 21 februari 1923.
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Wouter Hutschenruyter jr.

In 1898 nam Hutschenruyter het initiatief tot de zogenoemde Volksconcerten.
Tien maandagavonden per jaar werden telkens 1500 kaarten verkocht tegen een
toegangsprijs van een dubbeltje aan muziekminnenden, die zich het lidmaatschap
van Collegium Musicum Ultrajectinum of van de Maatschappij Tivoli niet konden
permitteren. Het hoofdstuk dat in Hutschenruyters boekje Consonanten en
Dissonanten is gewijd aan de problemen rond de invoering van deze Volksconcerten
geeft een helder beeld van de sociale verhoudingen in Utrecht rond de eeuwwisseling.14
Alles duidt erop dat Hutschenruyter het elan van de eerste vijftien jaar niet vol
heeft kunnen houden; langzaam maar zeker lijkt het niveau van het orkest te zijn
gedaald. De indruk bestaat dat men in Utrecht opgelucht was toen hij benoemd werd
tot conservatoriumdirecteur in Rotterdam.15 Door zijn vertrek ontstond in februari
1917 de vacature die door Jan van Gilse zou worden vervuld. Mét het orkest erfde
Van Gilse de problemen die Hutschenruyter niet had weten op te lossen.
Van Gilse geeft in zijn memoires een gedetailleerde beschrijving van het orkest
zoals hij het in Utrecht aantrof. Ik citeer hem hier ruimschoots, niet alleen omdat het
essentiële informatie is tegen de achtergrond waarvan Pijpers recensies gelezen
moeten worden, maar ook omdat het ons een goed beeld geeft van de omstandigheden
waarin sommige orkesten buiten Amsterdam in die tijd moesten zien te functioneren:

14
15

Hutschenruyter (1930), 110-121.
Van Gilse (2003), 31-32; Noske & Paap (1966), 24-25; Paap (1972), 10-11.
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De bezetting was redelijk sterk: tien eerste en tien tweede violen, zes alten
en zes cello's en vier tot vijf bassen. Dat zou volkomen voldoende zijn,
indien ten eerste elke speler inderdaad een speler ware geweest en ten
tweede men juist bij moderne werken niet een aantal blazers of
slagwerkspelers uit het strijkorkest had moeten nemen.16 Weliswaar bereikte
ik op den duur de vaste bezetting van derde fluit, hobo en fagot door meer
bruikbare aspiranten; een esklarinet, een basklarinet, derde en vierde
trompet, tuba, slagwerkversterking onttrokken daarentegen krachten uit
het strijkorkest. [...]
Over de blazers had ik geen klagen, al was hun gehalte ongelijk.
Voortreffelijk de eerste hobo; fijn, gelijkmatig, zeker, een typische ‘eerste’
blazer, alleen wat koel; naast de eerste hoorn en in de eerste jaren de eerste
trompet de beste blazer uit het ensemble. Zeer goed eveneens de eerste
fluit en de eerste fagot. Met de eerste klarinet had ik minder geluk; eigenlijk
vreemd, wanneer men bedenkt dat goede klarinettisten eigenlijk meer
voorhanden zijn dan goede andere blazers.17 De voor de ensembleindruk
zo gewichtige tweede blazers waren, afgezien van de tweede fagot, zeer
goed, vooral de Engelse hoorn. Zeer zwak was het hoornkwartet, al bedierf
het zelden iets door ‘mislukkingen’ [...]. De eerste hoorn kon men zich
niet beter wensen; zijn toon was niet groot, maar prachtig van ronding en
weekheid, daarbij een blazer met veel intelligente en muzikale kwaliteiten.
[...] De eerste trompet was voortreffelijk, ik zei het reeds;18 de eerste bazuin
een blazer van ongemene kwaliteiten [...], de tuba zeer goed,19 de
aanvullende koperen blazers zeer aannemelijk. Zeer slecht was het
slagwerk; de paukenist was wel goed geweest, doch zijn hoge leeftijd
maakte hem voor dit instrument, dat slagvaardigheid in dubbele betekenis
vereist, onmogelijk. [...] De rest van het slagwerk is een punt van
vertwijfeling voor mij gebleven; die bleef onbruikbaar. Ik maak een
uitzondering voor het klokkenspel, dat een der strijkers vanaf zijn plaats
met lichte pols geheimzinnig vibrerend zeer mooi bespeelde. [...]
Thans nog een enkel woord over mijn aanvoerders. Toen ik kwam, had ik
Johan Rasch en Meyer Drukker als concertmeesters. Veerman, in Utrecht
een zekere autoriteit, was tientallen jaren concertmeester van het U.S.O.
geweest en had dit, bijna zeventig jaar, juist een jaar voor mijn komst
verlaten. De ongeluksman Rasch was een wanhopige nalatenschap van
Hutschenruyter; het engageren van die concertmeester een van zijn meest
onoordeelkundige daden. Specifiek viooltalent had hij ontegenzeggelijk,
16
17

18
19

De strijkers moesten dus incidenteel een blaasinstrument bespelen, net als bij de
zomerse harmoniemuziek.
Eerste hoboïst was Johan Vink, eerste fluitist Cor Kwant, de eerste fagot werd bespeeld
door Max Rood en eerste hoornist was Hendrik Altink. Zij speelden allen met Pijper
in het in 1922 opgerichte Utrechtsch Sextet. Hans Helmke, in 1922 eerste klarinet van
het U.S.O., completeerde het sextet. Dat hij de tegenvallende klarinettist is waarover
Van Gilse hier schrijft, is niet aannemelijk.
Waarschijnlijk Anth. Bakker, door Pijper genoemd in de recensie van 2 december
1920.
Even eerder schrijft Van Gilse dat de tuba bespeeld moest worden door een van de
strijkers.
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maar zijn spel, zijn aard, zijn persoon, alles maakte hem ongeschikt voor
zijn taak. Zijn psychische en intellectuele minderwaardigheid had elkeen
moeten afschrikken. Nu zat hij op een plaats waar hij niet hoorde, waar
hij geen leiding kon geven. [...] Zijn collega was Drukker, geen
concertmeesternatuur, maar een ervaren, gerou-
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tineerd, rotsvast speler, bij mijn komst tot administrateur benoemd. De
soloalt was C.Th. Klemann, enthousiast musicus, toegewijd speler, met
scherpe oren begaafd, doch slecht altist, met een erbarmelijke toon en
twijfelachtige intonatie. Ik had hem tot tweede dirigent, bedoeld als leider
der harmoniemuziek, gemaakt. [...] Ed. Ferree, de solocellist, was een
goedlachs, prettig mens [...]. Zijn spel was indifferent, soms niet boven
twijfel verheven, steeds koel en onaandoenlijk, desondanks een toch te
waarderen kracht.
Over de vervanging der eerste vioollessenaars, die ik mij van de aanvang
af had voorgenomen en die tenslotte, zoals zoveel in Utrecht, onder
dramatische omstandigheden plaatsvond, valt ter plaatse nog meer te
zeggen.20
Later, met Hendrik Rijnbergen en Francis Koene aan de eerste lessenaar
had ik twee concertmeesters, waarom het beste orkest ter wereld mij had
kunnen benijden.21

2. De aanstelling van Jan van Gilse bij het U.S.O.
Jan van Gilse (1881-1944) werd geboren in Rotterdam, waar hij zijn eerste
muziekonderricht genoot aan de Toonkunst Muziekschool. Na zijn middelbare school
studeerde hij in Keulen onder andere orkestdirectie en compositie bij Franz Wüllner.
In 1902 kwam door het overlijden van Wüllner, én door een controverse met een
docent, kort voor het eindexamen een abrupt einde aan de studietijd in Keulen.22 Hij
vertrok naar Berlijn om zijn studie onder leiding van Engelbert Humperdinck af te
ronden. De start van zijn carrière als componist verliep voorspoedig. Zijn werk werd
regelmatig uitgevoerd, o.a. door het Concertgebouworkest onder Willem Mengelberg,
eveneens een leerling van Wüllner. In Duitsland ontving hij voor zijn composities
tweemaal een prijs, waarvan één een meerjarig verblijf in Rome behelsde. In augustus
1911 verhuisde hij van Rome naar München, samen met zijn vrouw Ada. Zij waren
in 1909 getrouwd.
In 1916 kwam Van Gilse met zijn gezin terug naar Nederland. Uit zijn memoires
kunnen we afleiden dat daar twee verschillende drijfveren aan ten grondslag lagen:
Aanleiding waren de oorlogsomstandigheden, innerlijk dreef mij het
verlangen aan het hoofd van een onzer orkesten te komen. [...] Geen
ontspanning voor de scheppende toonkunstenaar is gunstiger dan de
reproductieve als dirigent. [...] In Duitsland dreigde hongersnood en er
was voor ons gezin weinig noodzaak de gevolgen daarvan op ons te nemen,
zolang men die ontgaan kon.23
20
21
22
23
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Van Gilse wenste in aanmerking te komen voor de vacature die in 1917 door het
vertrek van Willem Hutschenruyter bij het U.S.O. was ontstaan, en legde bezoeken
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Het Utrechtsch Stedelijk Orkest onder leiding van Jan van Gilse.

plaatselijke politici en U.S.O.-bestuursleden. Noch in Den Haag, waar Van Gilse in
eerste instantie probeerde een aanstelling te krijgen, noch in Arnhem of Utrecht,
waar hij - teleurgesteld - een tweede poging deed, kende men hem als dirigent. Dat
kon ook moeilijk, want Van Gilse had in dat opzicht nauwelijks ervaring. Van 1905
tot 1908 was hij als repetitor en als derde dirigent verbonden geweest aan de Städtische
Oper te Bremen en in het seizoen 1908-1909 was hij korte tijd tweede dirigent bij
de Nederlandsche Opera, het gezelschap van Cornelis van der Linden. Van Gilse
had bij zijn aantreden in Utrecht op het gebied van symfonische muziek waarschijnlijk
alleen ervaring opgedaan met de uitvoering van eigen werk. Desondanks besloot het
bestuur van het U.S.O. in februari 1917 hem als orkestdirecteur te engageren.
De kwaliteiten van Van Gilse als dirigent moeten zeer matig zijn geweest. Matthijs
Vermeulen bijvoorbeeld schreef zeer negatief over Van Gilse als dirigent, naar
aanleiding van een uitvoering met het Concertgebouworkest van Mahlers Eerste
symfonie in het Concertgebouw: ‘Het dirigeren van de heer Van Gilse deed denken
aan mastklimmen.’24 erman Rutters recenseerde ditzelfde concert in het Algemeen
Handelsblad en ook hij bekritiseerde Van Gilses dirigeerkwaliteiten, zij het in andere
bewoordingen: ‘Alleen lijkt me zijn natuur niet zo expansief; hij bereikt geen sterk
geconcentreerde spanningen, geen eruptieve explosies [...]; men miste hier te zeer
contrastwerking.’25 In Utrecht was het niet anders. Zowel J.S.B.B. en Willem Pijper
van het Utrechtsch Dagblad als Fré van Huffel van het Utrechtsch Nieuwsblad waren
over het algemeen negatief tot zeer negatief.26
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De Telegraaf, 31 januari 1919.
Algemeen Handelsblad, 31 januari 1919.
Hans van Dijk schrijft in zijn proefschrift: ‘Fré van Huffel [...] was zelfs een uitgesproken
bewonderaarster van Jan van Gilse, hoewel ze in haar recensies evengoed bewees een open
oor te hebben voor de mankementen die een uitvoering kunnen aankleven.’ (Van Dijk (1979),
107). Haar recensies zijn tegenwoordig via internet te raadplegen en dat geeft een volstrekt
ander beeld.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

LI
Het staat vast dat Van Gilse voor en na ‘Utrecht’ weinig ervaring heeft opgedaan
met orkestdirectie. Bij zijn aanstelling bij het U.S.O. schreef Constant van Wessem:
Door welke capaciteit diens benoeming op de eerste muziekplaats van een
stad gebillijkt werd, is voor velen tot op heden een raadsel gebleven. De
keuze lijkt weer op autocratie. Geen enkele faam zou van Gilse op de troon
der dirigenten hebben kunnen helpen. Als dirigent is hij in ons muziekleven
een al heel weinig markante verschijning, - zo we hem ooit als dirigent
zagen. Hij dirigeerde hier eens een Faust [...] en in Duitsland een paar
koren aan een theater. Ook liet men hem, als curiositeit, in het
Concertgebouw een zijner eigen symfonieën leiden. Daarbij was hij het
bekende type der zelf voor de lessenaar staande componisten die zich laten
dirigeren door hun orkest. Maar van enige predestinatie voor dirigent
konden wij niet overtuigd worden.27
In Utrecht wachtten Van Gilse zware en frustrerende jaren van voortdurende strijd.
Bij zijn vertrek in december 1921 waren door zijn toedoen de verhoudingen tussen
Tivoli en U.S.O. eindelijk veranderd, maar hij betaalde er een hoge prijs voor. De
verhouding met zijn bestuur was verziekt, een deel van het orkest had hem laten
vallen en de slechte kritieken van Pijper hielden aan. Hij was een zenuwinzinking
nabij. Een paar jaar later, tussen 1927 en 1933, zette Van Gilse in Berlijn zijn
levensherinneringen op papier, waarin hij gedetailleerd vastlegde hoe hij zijn Utrechtse
jaren had ondergaan. Er bestaat geen uitgebreider verslag van het gedoe achter de
schermen van een provinciaal orkest dan dit minutieuze relaas van circa 340.000
woorden. Van Gilse beschreef de bestuurlijke verhoudingen, de verhoudingen tussen
dirigent, orkest en solist, de financiële en organisatorische problemen, de
gevoeligheidjes en de botsende ego's. Wie de memoires leest krijgt echter ook een
goed beeld van de gecompliceerde, welhaast paranoïde natuur die Van Gilse zelf
was: idealistisch, nauwgezet en minutieus, despotisch en drammerig, onbeheerst,
negatief over iedereen om zich heen, begiftigd met een groot analytisch vermogen
om situaties te doorgronden, met daarentegen een blinde vlek voor de gevolgen van
eigen handelen. Ada van Gilse gaf, vóór haar huwelijk, in een brief uit 1905 aan een
vriendin een pregnante beschrijving van Van Gilses karakter:
En nu zal ik je mijn opinie over hem zeggen. Ik geloof dat hij iemand is
met heel grote slechte eigenschappen, een ruwe diamant maar die nog
verbazend geslepen moet worden, en nog heel veel mensen tegen zich in
het harnas zal jagen eer hij wat kalmer en bezadigder is geworden. Maar
het fond van de jongen is goed, daarvan houd ik me overtuigd, dat heb ik
aan allerlei kleine trekjes kunnen merken... Maar ruw kan hij zijn, ruw,
nee maar. Maar op die leeftijd is een andere jongen student, en uit zijn
over-
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tollige levenslust in allerlei baldadigheden, en bij hem uit zich dat nu in
uitvaren tegen mensen en toestanden, onredelijk soms en partijdig,
verschrikkelijk, maar altijd met het gevoel om de wereld te verbeteren.
Men moet er soms inwendig om glimlachen. Hij doet sinds Berlijn
pogingen om er fatsoenlijk uit te zien en soms lukt het hem bijna, maar
toch nooit helemaal. In ieder geval is hij een persoonlijkheid.28
Niet het karakter dat perfect was toegesneden op de problematische en de delicate
verhoudingen in Utrecht...

3. De ‘Utrechtse muziekoorlog’
Nog voordat Jan van Gilse één maat had gedirigeerd, waren er op twee fronten al
strubbelingen. Om te beginnen was er wrijving ontstaan rond de opvolging van
Wouter Hutschenruyter als dirigent van de Stadsconcerten. Het bestuur van Collegium
Musicum Ultrajectinum had namelijk Johan Wagenaar reeds benoemd tot dirigent
van de Stadsconcerten, toen het U.S.O.-bestuur Van Gilse nog moest aanstellen.
Deze voelde zich gepasseerd, want hij beschouwde de Stadsconcerten als het neusje
van de zalm. Wagenaar en Van Gilse vonden weliswaar een oplossing, maar het
heeft de verhoudingen ongetwijfeld vertroebeld.29
De tweede aanvaring was met Brandts Buys. In het Utrechtsch Dagblad van 12
maart 1917 kondigde J.S.B.B. de benoeming van Van Gilse aan, gaf een korte
biografie en concludeerde: ‘Zoals men ziet is de heer Van Gilse een musicus van
Duitse eruditie, hetgeen ook uit zijn composities duidelijk merkbaar moet zijn, waarin
men o.a. geen geringe invloed van Richard Strauss heeft willen constateren.’ Daarnaast
schreef J.S.B.B. een artikel in de Nieuwe Amsterdammer. Hij sprak zijn teleurstelling
uit over het feit dat er in Utrecht iemand werd benoemd met een Duitse achtergrond;
hij had in Utrecht graag een Latijns tegenwicht gezien tegenover het pro-Duitse
regime van Mengelberg in Amsterdam. Bovendien leek Van Gilse bij voorbaat reeds
gediskwalificeerd door de opmerking dat het - vanwege de onzekere toekomst van
het orkest - ‘duidelijk [is] dat slechts zij die niets van belang te verliezen hadden, of
gefortuneerd waren, deze betrekking op dit moment konden begeren.’30 Van Gilse
schreef J.S.B.B. onmiddellijk een scherpe brief en beschuldigde hem ervan opzettelijk
het tweejarige verblijf in Italië te hebben verzwegen en hem ten onrechte in te delen
in het Duitse kamp.31 De toon was gezet: tussen J.S.B.B. en Van Gilse kwam het niet
meer goed.
Maar dit alles was kinderspel vergeleken met wat Van Gilse te wachten stond in
de echte ‘Utrechtse muziekoorlog’: het conflict tussen U.S.O. en Tivoli. Zoals we
gezien hebben was deze kwestie niet nieuw. Het U.S.O. kampte voortdurend met
financiële problemen, doordat elk jaar opnieuw moest worden geknokt voor
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het ontvangen van een beperkte gemeentelijke subsidie. De rest van het benodigde
geld kwam van Tivoli, waar voor een gering bedrag veel concerten moesten worden
gegeven, en verder van verhuringen aan derden. Tivoli zelf verkeerde eveneens in
financiële nood, en als men er al geld had, werd dat besteed aan het hoognodige
onderhoud en verbetering van de zaal. Ook het Collegium Musicum Ultrajectinum,
organisator van de Stadsconcerten, liep op zijn laatste benen ten gevolge van het
slinkende ledenbestand.32 De bestuurders van deze instellingen en de gemeentepolitici
kenden elkaar van nabij, bekleedden soms dubbelfuncties en waren bovendien door
sympathieën en antipathieën onderling verbonden. Het is niet verwonderlijk dat de
rechtlijnige, ongeduldige en sociaal bewogen nieuwe chef van het orkest binnen de
kortste keren met hen in botsing kwam.
Al in oktober 1917 schreef Van Gilse een memorie voor zijn bestuur, waarin hij
de maatregelen schetste die hem voor ogen stonden: halvering van het aantal
verhuringen, verhoging van de salarissen der orkestleden en afschaffing van de
harmonie-verplichting. Maar het belangrijkste was dat de verhoudingen met Tivoli
dienden te veranderen: in zijn visie zou Tivoli moeten worden overgenomen door
de gemeente, ofwel zich uitsluitend moeten bezighouden met de verhuring en
exploitatie van de zaal, waarbij het U.S.O. de werkelijke concertgever zou worden
en de baten ten goede zouden komen aan het orkest. Deze nota kwam onder ogen
van wethouder mr. W.H.M. Werker, op dat moment de voorzitter van Tivoli. Die
was niet ingenomen met wat hij las.33
In november 1917 liet het U.S.O.-bestuur aan Tivoli weten niet akkoord te zullen
gaan met het voorstel voor het komende seizoen, en stelde een scheiding voor. Het
U.S.O. wilde de zaal huren en zelf de concerten organiseren, inclusief de vier
zogenoemde Mengelberg-concerten door het Concertgebouworkest, waarmee Tivoli
juist een jaar voor de komst van Van Gilse was begonnen. Tivoli nam de handschoen
op: men ging akkoord met de verhuring aan het U.S.O., maar niet op woensdag, want
op die avond wilde Tivoli zelf gaan programmeren. Toen het U.S.O. met het
Concertgebouw in overleg trad om het orkest te engageren voor vier concerten bleek
er al een aanbieding te zijn van de kant van Tivoli voor tien concerten op
woensdagavonden. In een moeizaam gesprek probeerde Van Gilse in januari 1918
Mengelberg ervan te doordringen dat bij aanvaarding van de Tivoli-uitnodiging het
Concertgebouworkest het U.S.O. zou beconcurreren in Utrecht en daarmee feitelijk
zou meewerken aan de ondergang van het orkest.34
In de loop van januari 1918 verschenen er in het UD lange redactionele
commentaren en ingezonden brieven van het U.S.O.-bestuur, van Jan van Gilse en
van het bestuur van Tivoli. Na een mislukte bemiddeling kwam Tivoli op de valreep
met
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leden en abonnees van het Collegium Musicum Ultrajectinum, september 1920)
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een nieuw aanbod, dat volgens Van Gilse een verslechtering was ten opzichte van
het aflopende contract. Toch zwichtte Van Gilse op aandrang van zijn bestuur. Het
U.S.O. ging akkoord met een nieuwe driejarige verbintenis met Tivoli voor de
seizoenen 1918-1921. Maar het bleef Van Gilse dwars zitten: bij het begin van het
nieuwe seizoen bruuskeerde hij zijn voorzitter, mr. G.H. van Bolhuis, door hem in
een gesprek te verwijten niet voldoende de belangen van orkest en dirigent te hebben
behartigd.35 Van Bolhuis hield het een tijdje later voor gezien en trok zich terug als
voorzitter.
In augustus 1919 trad bij Tivoli als opvolger van mr. Werker een nieuwe voorzitter
aan, ir. B.A.J. van der Hegge Zijnen, met wie Van Gilse onmiddellijk de oude
discussie oppakte. Hij gaf hem te verstaan dat het U.S.O. onmogelijk het driejarige
contract kon uitdienen.36
De zaak escaleerde in november 1919. Het U.S.O. stelde voor om per 1 mei 1920
het contract met Tivoli te ontbinden en een concertvereniging op te richten, geleid
door het U.S.O. en Tivoli samen, met vertegenwoordigers namens de gemeente.
Tivoli wees dit voorstel van de hand. Het Concertgebouworkest - wederom benaderd
door de twee strijdende partijen - besloot niet in Utrecht op te treden zolang de strijd
tussen Tivoli en U.S.O. niet was opgelost. Tivoli weigerde voor het volgende seizoen
de zaal te verhuren aan het U.S.O., waardoor het orkest genoodzaakt was uit te wijken
naar het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. De twee instellingen gingen
beide aan de slag om voor het seizoen 1920-1921 zoveel mogelijk abonnementen te
verkopen; Tivoli met een serie voor kamermuziek in zijn grote zaal, het U.S.O. voor
de symfonische concerten in het te kleine Gebouw. Van Gilse schreef uitvoerige
stukken in de Utrechtse dagbladen om de ontwikkelingen aan het publiek uit te
leggen, en had over de toon en de timing van de stukken een flinke aanvaring met
de nieuwe voorzitter van het U.S.O., ir. G.W van Heukelom.37
Terwijl de gemeenteraad akkoord ging met de plannen voor het seizoen 1920-1921
en het U.S.O. de gevraagde subsidie toekende, werd Van Gilse geconfronteerd met
een actie vanuit zijn eigen orkest. De hoornist Willem Hutschenruyter, die eerder in
Amsterdam en Den Haag al bewezen had oog te hebben voor de organisatorische
kant van het orkestbedijf,38 probeerde zonder dat Van Gilse dit wist tot een vergelijk
te komen met Tivoli, dat te kennen gaf het U.S.O. graag met open armen te ontvangen,
mits de dirigent zou worden ontslagen. Hutschenruyter werd door het U.S.O.-bestuur
ter verantwoording geroepen,39 maar het kwaad was geschied: door de actie van
Hutschenruyter kon Tivoli beweren dat Van Gilse de sta-in-de-weg was om tot een
vergelijk te komen. Tot ontzetting van Van Gilse versterkte de voorzitter van het
U.S.O. deze gedachte bij het publiek door een ongelukkige formulering in een bro-
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chure.40 Intussen begon het tot het publiek door te dringen dat er volgend jaar geen
Mengelberg-concerten zouden zijn en dat men voor zijn abonnement moest kiezen
tussen kamermuziek in Tivoli of het U.S.O. in het Gebouw. Ingezonden stukken in
het UD over de ‘Utrechtse muziekmisère’ gingen steeds minder over het conflict
tussen Tivoli en U.S.O. en meer en meer over de persoon van Van Gilse, en ook
kranten buiten Utrecht gingen zich bemoeien met de situatie in Utrecht.
Het seizoen 1920-1921 ging van start met een overmaat aan concerten, aangeboden
door twee elkaar beconcurrerende instellingen. In januari 1921 volgde de capitulatie:
Tivoli, financieel in grote problemen geraakt, was bereid de muziekexploitatie uit
handen te geven, voortaan uitsluitend als zaalverhuurder op te treden en af te zien
van enige invloed op het U.S.O. Van Gilse kwam nog in het geweer tegen de hoge
zaalhuur, maar daarover zou verder worden onderhandeld. In een gemeenschappelijke
circulaire werd op 6 februari bekend gemaakt dat er een oplossing voor het conflict
was gevonden, waarop het U.S.O. op 28 februari 1921 in Tivoli een
verzoeningsconcert gaf. Van Gilse was noch met de oplossing, noch met het
verzoeningsconcert ingenomen.
De problemen leken daarmee achter de rug, maar dat was schijn. Zodra de strijd
met Tivoli was gewonnen richtte Van Gilse alle energie en frustratie op zijn plaaggeest
Willem Pijper. Aan diens kritieken ergerde Van Gilse zich al jaren, en keer op keer
beschuldigde hij hem van partijdigheid en lippendienst aan Tivoli. Tijdens een van
de laatste U.S.O.-bestuursvergaderingen van het heftige seizoen 1920-1921 kwam
Jan van Gilse met een onuitvoerbare eis: Pijper moest het volgend seizoen geweerd
worden uit de zaal. Hij stelde het - aldus de formulering in zijn memoires - als een
regelrechte voorwaarde. ‘Werd die niet aanvaard, dan zou ik heengaan.’41 De
verhouding tussen Van Gilse en zijn bestuur had onder het conflict met Tivoli zwaar
geleden en men was niet bereid om zonder adempauze een nieuwe strijd aan te gaan.
De notulen van de bestuursvergadering van 7 december 1921 spreken boekdelen:
‘De heer Van Gilse stelt zich nu voor dat als aan Pijper maar de toegang werd ontzegd
alles wat het U.S.O. betreft rooskleurig zou zijn en gemakkelijk op te lossen. Ons
Bestuur meent echter - en Dr. Alma onderschrijft dit42 - dat de heer Van Gilse dan
toch weer andere moeilijkheden naar zich toe zou trekken.’43

4. ‘Pijper contra Van Gilse’
Het was de tragiek van Van Gilse dat hij in Utrecht naast alle boven geschetste
problemen ook nog te maken kreeg met een vlijmscherp criticus, die zijn opvattingen
over Van Gilses kwaliteiten als dirigent niet onder stoelen of banken stak. Van Gilse
ging er zonder meer van uit dat Pijper in het conflict partij koos voor Tivoli, en dat
de negatieve kritieken waren ingegeven door valse motieven.
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Ten onrechte. Pijpers uitlatingen over Van Gilse vallen niet uit de toon, vergeleken
met hetgeen J.S.B.B. en Fré van Huffel over hem schreven, of met wat Pijper over
andere uitvoerenden te berde bracht. Er zijn genoeg kritieken aan te wijzen die
vernietigender zijn. Ook in die zin is het goed dat de Utrechtse teksten nu integraal
beschikbaar zijn.
De recensies van Pijper zijn over het algemeen scherp, vaak humoristisch, soms
cynisch. Het publiek was daar niet altijd van gediend. Een van de tegenstanders van
Pijper in Utrecht was prof. dr. B.J.H. Ovink, hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte
aan de Universiteit van Utrecht, die op 27 april 1921, voorafgaande aan een
U.S.O.-concert, een toespraak hield waarin hij een protest liet horen over de kritieken
in het UD, die volgens hem geschreven waren op een ‘weerzinwekkende,
ondragelijk-aanmatigende toon’.44 Pijper zelf was bij dat concert niet aanwezig, omdat
hij op vakantie was. Dat Ovink in het conflict de kant van Van Gilse koos, was een
direct gevolg van zijn eigen ervaringen als bestuurslid van de Utrechtsche
Muziekvereeniging. Daar zou het volgens hem voortdurend veel moeite kosten om
goede solisten te vinden, omdat die zich niet aan de beoordeling van Pijper in het
UD wilden blootstellen.45 In de tweede helft van 1921 werd Ovink bestuurslid van
het U.S.O.
Piet Tiggers, die Pijper een enkele maal verving en hem in 1923 bij het Utrechtsch
Dagblad opvolgde, schreef in 1964 een interessante beschouwing, waarin hij betoogt
dat de controverse die er vaak bestaat tussen pers en publiek, voortkomt uit
verschillende luisterhoudingen. Aan het kritisch-reflecterend luisteren van iemand
als Pijper was men in die tijd volgens hem nog lang niet gewend.46
In een polemiek tussen Pijper en Cris Agterberg in het UD van 20 oktober 1920
(zie p. 382-384) komt een interessant argument voor dat ook Van Gilse impliciet, en
soms expliciet, gebruikte in zijn strijd met J.S.B.B. en Pijper: de criticus heeft de
taak de kunst te steunen, belangstelling te wekken voor de kunstenaar en zijn
schepping. Om die reden moet hij zich concentreren op wat al tot stand is gebracht,
en niet op wat er nog te wensen is. Of zoals Van Gilse het argument in de omkering
gebruikt: wanneer een recensent wijst op datgene wat niet deugt, dan probeert zo
iemand de kunstenaar te gronde te richten.
Pijper schreef duidelijk vanuit een andere premisse. Net als zijn voorganger J.S.B.B.
kende hij de felle, compromisloze kritieken van Berlioz, Hugo Wolf en Matthijs
Vermeulen. Beide recensenten van het UD kozen bewust voor deze benaderingswijze.
De relatie tussen Van Gilse en Pijper werd vanaf het begin bepaald door conflicten.
Het eerste probleem dateert van november-december 1917 en had te maken met
de geplande uitvoering van Pijpers Eerste symfonie door het U.S.O. op 12 december
1917. Kort vóór de eerste repetitie bleek namelijk dat Pijper het werk ook bij
Mengelberg in Amsterdam had voorgespeeld, die een uitvoering toezegde op
voorwaarde dat hij de première zou krijgen. Van Gilse kon wel begrip opbrengen
voor
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Willem Pijper ca. 1918.
Dit fotoportret is afgedrukt in het programmaboekje bij de reprise van zijn Eerste symfonie op 2
februari 1919 door het Concertgebouworkest.

Pijpers keuze voor het Concertgebouworkest, maar verweet Pijper dat hij geen open
kaart had gespeeld.47 Het is de vraag of Van Gilse de partituur van de Eerste symfonie
wel goed bekeken heeft; deze vereist namelijk een zeer groot orkest en het is zeer te
betwijfelen of het U.S.O. de middelen had voor het inzetten van zoveel extra musici.
Een tweede conflict ontstond in februari 1918 in verband met de uitvoering van
Pijpers Fêtes galantes. Dit werk was op 13 februari 1918 gespeeld door het U.S.O.
en zou een dag later opnieuw op het programma staan van het Mengelberg-concert
in Utrecht. Nog afgezien van de praktische problemen - er bestond slechts één set
van het orkestmateriaal - was Van Gilse er niet gelukkig mee dat hetzelfde werk twee
dagen achter elkaar uitgevoerd zou worden door twee kwalitatief onvergelijkbare
orkesten. Mengelberg stelde de uitvoering van het werk daarom uit tot eind februari,
maar door een woordenwisseling met Van Gilse over deze kwestie besloot Mengelberg
om het werk wel in Den Haag en Amsterdam te spelen, maar niet in Utrecht.
Mengelberg wás al geïrriteerd door de druk die er in de loop van januari 1918 door
Van Gilse werd uitgeoefend om af te zien van concerten in Utrecht in het seizoen
1918-1919.48 Pijper heeft het Van Gilse zeer kwalijk genomen dat Mengelberg de
Fêtes galantes op 25 februari van het programma nam.49
47
48

49

Van Gilse (2003), 82-83.
De problemen in februari 1918 rond de uitvoering van Fêtes galantes worden zowel door
Van Gilse in zijn memoires als door Hans van Dijk in zijn proefschrift behandeld vóór de
heikele discussies met Mengelberg over Tivoli en U.S.O., die in januari daaraan voorafgaand
plaatsvonden. Daardoor ontgaat het de lezer dat Mengelberg al op scherp stond door dat
gedoe in Utrecht.
Zie de recensie van 26 februari 1918. De affaire wordt beschreven in Van Dijk (1979), 86-94
en Van Gilse (2003), 83-86.
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Jan van Gilse omstreeks 1920-1921.

De zaak escaleerde in oktober 1918. In Caecilia en Het Muziekcollege verscheen
een serie artikelen waarin per stad beschreven werd welke Nederlandse componisten
er in het afgelopen seizoen waren gespeeld. Pijper nam Utrecht voor zijn rekening
in een artikel waarin hij klaagde dat sinds het aantreden van Van Gilse in Utrecht zo
weinig muziek van eigen bodem werd uitgevoerd. Van Gilse reageerde getergd in
het nummer van 1 november 1918 en gaf openheid over de gang van zaken rond de
Eerste symfonie en de Fêtes galantes. Uit Van Gilses ingezonden brief blijkt dat hij
dan al een verband legt tussen de problemen met Tivoli en de houding van Pijper.
Van Gilse schrijft: ‘Hij is niet te goeder trouw en het is hem ook niet om objectieve
vaststelling van de waarheid te doen.’50
Op dat moment is J.S.B.B. nog steeds de vaste muziekmedewerker van het
Utrechtsch Dagblad. Ook met hem komt Van Gilse in conflict. Hij schrijft weliswaar
in zijn memoires dat hij met J.S.B.B. een ‘gewapende vriendschap’ onderhield, maar
dit beeld strookt niet met de werkelijkheid. Dat hij de breuk met J.S.B.B. bagatelliseert
is begrijpelijk, want het conflict met Pijper zou natuurlijk in een ander daglicht komen
te staan, als Van Gilse zou toegeven dat hij ook met diens voorganger al op voet van
oorlog stond.51 Kort na zijn aantreden schreef Van Gilse een paar opmerkelijke brieven
aan J.S.B.B., waarin hij hem op een bedenkelijke wijze de les las. In

50
51

Zie voor het artikel van Pijper en de ingezonden brief van Van Gilse HPG 1, 140-143 en
144-146.
In dit licht is het begrijpelijk dat Van Gilse in zijn memoires met geen woord rept over de
uiterst negatieve kritieken die Fré van Huffel schreef voor het Utrechtsch Nieuwsblad.
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een brief van 28 december 1918 zegde Van Gilse definitief zijn vertrouwen op in
J.S.B.B.52 Hij beschuldigde hem niet alleen van vooringenomenheid en absurditeiten,
maar suggereerde vooral dat J.S.B.B. onder kwalijke invloed stond van Willem
Pijper:
Nu weet ik, dat ge de aandacht van een kunstenaar niet waard zijt gebleken.
Daarbij ben ik zelfs nu nog in twijfel, of ge vals, bewust vals zijt. Maar in
elk geval - en dat is voor een criticus erger dan vals - zijt ge zo
beïnvloedbaar, zo vrouwelijk, dat ge vals geïnfiltreerd wordt door
invloeden, die u gif in het oor druppelen. [...] Men kan het van avond tot
avond, ja, van zin tot zin nagaan, hoe deze infiltratie in zijn werk gaat. En
ge hebt het gif zo gaarne geabsorbeerd, waar het mij gold, omdat ge maar
al te blij waart uw bevooroordeeldheid te mogen koesteren! Nu moogt ge
in uw verslagen wraak nemen, omdat ik oprecht tegenover u was; ik ken
uw eigen wezen of gebrek aan eigen wezen thans voldoende, om er mij
immuun tegen te voelen. Door critici ben ik genoeg nageblaft, om tenslotte
te weten dat zij niet kunnen bijten, zolang de aangeblafte met recht de
overtuiging mag hebben, dat zijn bedoelingen zuiver zijn. Ge hebt thans
uw omgeving zo gevormd, dat betere lessen in geniepigheid en
gluiperigheid niet voor u beschikbaar zijn, dan die welke ge nu ontvangt!
Ik voor mij heb voor mijn gevoel en innerlijk met u afgedaan.53
Nog geen twee weken later is er voor Van Gilse een nieuwe bron van ergernis. Het
programmablad van Tivoli, de Tivoli-gids, verscheen vanaf 8 januari 1919 onder
redactie van Willem Pijper. Een jaar lang verzorgde hij wekelijks de
programmatoelichtingen voor alle orkest- en kamermuziekconcerten die in Tivoli
plaatsvonden.54 Toen Van Gilse hoorde dat Pijper was aangesteld als redacteur, was
hij woedend over de dubbelfunctie die daarmee ontstond. Pijper schreef immers als
rechterhand van J.S.B.B. ook regelmatig voor het Utrechtsch Dagblad. Van Gilse
vreesde het ergste:
Waartoe het voeren moest, wanneer mijn concerten door hem werden
ingeleid, dat was te voorzien. [...] Pijper had het dus nu reeds bij voorbaat
in zijn macht het mij lastig te maken, [...] hij kon elke keuze mijnerzijds
aan zijn zorgvuldige beschouwingen onderwerpen,
programmasamenstellingen met verwondering beoordelen of ten aanzien
van bepaalde werken mij bedoelingen aanwrijven die mij geheel vreemd

52

53
54

J.S.B.B. heeft Van Gilses concerten dan nog maar vier maanden gevolgd: van begin oktober
1917 tot zijn tijdelijke vertrek half november 1917, en van oktober tot en met december
1918. Twee van de brieven worden uitgebreid geciteerd in Van Dijk (1979), 112-113 en
117-118.
Van Dijk (1979), 118.
Als op 1 oktober 1919 het nieuwe seizoen begint staat zijn naam als verantwoordelijk redacteur
ook op de titelpagina vermeld. Deze aanhef verdwijnt weer na 7 januari 1920, de datum
waarop zijn laatste toelichting verschijnt.
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waren. [...] Ik voer als het ware tussen Scylla van de voorbespreking in
het programmaboekje en Charybdis van de navolgende kritiek.’55

55

Van Gilse (2003), 152-153.
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Pijpers beweegredenen waren voor Van Gilse duidelijk: ‘Het U.S.O. moest worden
fijngewreven’ en Pijper werd ‘betaald om op alle mogelijke wijzen het U.S.O. te
bestrijden of schade te doen’.56
De beschuldigingen aan het adres van Pijper echter zijn aantoonbaar onjuist. In
Het Papieren Gevaar zijn alle programmatoelichtingen die Pijper voor de
U.S.O.-concerten schreef, opgenomen. Zoals iedereen kan nalezen, komt de naam
Van Gilse er niet in voor; nergens wordt er op hem of op zijn programmakeuze
gezinspeeld, en de kwestie Tivoli versus U.S.O. speelt in geen van de teksten een
rol, ook niet tussen de regels. Het zijn zakelijke beschouwingen over de muziek die
uitgevoerd zal worden.
Bovendien is het in dat ene jaar van januari 1919 tot januari 1920 slechts driemaal
voorgekomen dat Pijper een concert recenseerde waarvoor hij ook de
programmatoelichting had geschreven. Op 29 en 30 oktober 1919 was dat het geval
met een concert dat werd gedirigeerd door Wouter Hutschenruyter, en op 5 en 6
november 1919 met een concert door Van Gilse, waarbij Pijper overigens in de
recensie positief was over Van Gilse als dirigent. Bij de laatste gelegenheid (7 en 8
januari 1920) bekritiseerde hij in de recensie Van Gilses programmakeuze en diens
dirigeren, maar ook hier in de zakelijke toelichting geen woord over Van Gilse. Als
Wouter Paap in Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen zich afvraagt
hoe een intelligent man als Pijper op deze manier zijn objectiviteit als criticus in de
waagschaal kon stellen,57 is het antwoord simpel: hij deed dat niet. Paap ging blijkbaar
zonder meer af op hetgeen Van Gilse in zijn memoires beweerde. Helaas geldt dat
ook voor Hans van Dijk, die bij het schrijven van zijn proefschrift Van Gilses
uitspraken onvoldoende heeft geverifieerd.
De woede van Van Gilse heeft wellicht te maken met de bijdrage die hij zelf voor
de Tivoli-gids schreef voor het concert van 17 december 1919. Pijper bekritiseerde
daags daarop in het UD niet alleen de uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie door
het U.S.O., maar ook de toelichting door Van Gilse. Als redacteur van de Tivoli-gids
had Pijper die vóór het concert al ter inzage. In zijn memoires verwijt Van Gilse hem
dat hij ‘zijn geest kon scherpen ten einde mij in het Utrechtsch Dagblad te lijf te
kunnen gaan’.58 Pijper gebruikte echter Van Gilses inleiding niet om de dirigent ‘te
lijf te gaan’, maar nam deze tekst als uitgangspunt voor een diepgaande beschouwing
over het karakter van Mahlers Vijfde symfonie en over de betekenis ervan binnen
diens oeuvre. Volgens Pijper werd daaraan door de interpretatie van Van Gilse geen
recht gedaan (zie voor de recensie p. 239-241). Overigens: het was Pijper ook wel
gelukt op Van Gilses toelichting te reageren, als hij die op de avond zelf onder ogen
had gekregen.
Op 22 augustus 1918 was Willem Pijper in het huwelijk getreden met Annie
Werker. Van Gilse zag in dit huwelijk het bewijs dat Pijper zich voor het karretje
van Tivoli had laten spannen. Annie Werker was de meer dan twintig jaar jongere
half-
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Van Gilse (2003), 153 en 201.
Paap (1975), 41.
Van Gilse (2003), 201.
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zuster van mr. Willem Werker, de voorzitter van Tivoli. Wat Van Gilse misschien
niet wist is dat Pijper, ondanks het vermeende complot en ondanks de ‘familiebanden’,
voor Tivoli tweede keuze was ná J.S.B.B., en dat ook Pijper zelf in eerste instantie
weigerde de Tivoli-gids te gaan verzorgen.59 Willem Werker verhuisde trouwens al
in april 1919 naar Amsterdam en legde om die reden al zijn functies in Utrecht neer.
Toen J.S.B.B. na afloop van het seizoen 1918-1919 het UD vaarwel zei, was Pijper
niet zonder meer zijn gedoodverfde opvolger. Dr. P.H. Ritter jr., de toenmalige
hoofdredacteur,60 gaf later, tijdens het hoogtepunt van het conflict rond Van Gilse,
in een verklaring openheid over de gang van zaken in de zomer en het najaar van
1919:
Na het vertrek van de heer Brandts Buys heeft onze hoofdredactie het
advies ingewonnen van een algemeen erkende autoriteit op muzikaal
gebied. Deze noemde als deskundige, bevoegde opvolgers: nr. 1 de heer
Pijper, nr. 2 prof. Wirth. Onze hoofdredacteur heeft daarop aan de directie
voorgesteld nr. 2 te benoemen, omdat hij aan een oudere boven een jongere
criticus de voorkeur gaf, en omdat hij, na de heer Brandts Buys, die een
voorstander van de moderne Franse richting in de muziek was, in het
Utrechtsch Dagblad aan een verdediger der klassieke Duitse muziek het
woord wilde geven. Deze en geen andere motieven golden bij de
benoeming van de heer Wirth. Nadat de heer Wirth enige tijd zijn functie
had waargenomen, moest hij wegens overstelpende bezigheden die functie
neerleggen. Als enige sollicitant meldde zich toen aan de heer Willem
Pijper, die nr. 1 was geweest op de lijst van onze deskundige raadsman.
Daarop is de heer Pijper benoemd.61
Prof. H.F. Wirth62 schreef acht recensies tussen 12 september en 8 oktober 1919.
Tussen 10 en 25 oktober schreef S.A. van Lunteren (‘Z’)63 negen recensies, voordat
Pijper op 30 oktober aantrad als vaste muziekmedewerker. Hans van Dijk beweert
in zijn proefschrift dat Pijper in september en oktober van dat jaar al recensies schreef,
waarbij hij ‘schuilging’ achter het pseudoniem Ad Int.64 Deze bewering klopt niet.
59
60
61
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63

64

Dit blijkt uit de notulen van het Tivoli-bestuur van eind 1918 (Utrechts Archief).
Ritter was op 1 september 1918 Willem Graadt van Roggen (1879-1945) opgevolgd (en niet
in augustus 1919, zoals Van Gilse en Hans van Dijk schrijven).
Utrechtsch Dagblad van 19 december 1921. Zie voor Ritters complete tekst HPG 1,
569-571.
Herman Felix Wirth, geboren te Utrecht in 1885, studeerde Nederlandse filologie,
germanistiek, geschiedenis en muziekwetenschap, en promoveerde in 1910 op het proefschrift
Der Untergang des niederländischen Volksliedes. P.H. Ritter jr. kende Wirth ongetwijfeld
goed uit kringen rond de Groot-Nederlandse gedachte, waarmee hij zich sterk verwant voelde.
Wirths rabiate kruistocht voor het erfgoed der Germanen kreeg een radicalistisch vervolg:
in 1935 werd hij als Hauptsturmführer hoofd van het SS-onderzoeksproject ‘Deutsches
Ahnenerbe’, een Duits cultureel-antropologisch instituut.
Mr. Samuel Adrianus van Lunteren (1882-1968) studeerde rechten en schreef als Hegeliaan
en aanhanger van Bolland lange filosofische tractaten in het Utrechtsch Dagblad. Ook hij
raakte later in nationaal-socialistisch vaarwater. Hij was getrouwd met Helena van
Lunteren-Hansen, jarenlang Pijpers pianolerares aan de Toonkunst Muziekschool.
Van Dijk (1979), 141.
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van Pijper. Die van 7 oktober (‘Tristan en Isolde’) kan op stilistische gronden niet
aan Pijper worden toegeschreven en die van 27 oktober is een toneelrecensie.
Bovendien, waarom zou Pijper onder pseudoniem schrijven, waar hij al sinds 1917
als vervanger van J.S.B.B. publiceerde onder zijn eigen naam?
Na zijn benoeming tot vaste muziekmedewerker van het Utrechtsch Dagblad legde
Pijper zijn onbetaalde adviseursfunctie bij Tivoli neer en twee maanden later stopte
hij ook als redacteur van de Tivoli-gids, naar eigen zeggen wegens tijdgebrek.65
In de polemiek die in december 1921 in de dagbladen ontstond, wilde Van Gilse de
lezers doen geloven dat Pijper in eerste instantie positief over hem was, en pas later
een hetze begon.66 Deze bewering speelt ook een grote rol in zijn memoires. Hierin
schuilt een ernstige beschuldiging: Pijper wordt daarmee aangevallen op zijn integriteit
als criticus. Voor zover Pijper in de gevoerde polemiek van december 1921 zichzelf
nog niet voldoende zou hebben verdedigd, is het nu aan de lezer om zelf te oordelen.
Er zijn meer voorbeelden aan te halen van beweringen in de memoires aan het
adres van Pijper die de waarheid geweld aandoen. Een sprekend voorbeeld: Van
Gilse schreef naar aanleiding van een concert door het Boheems Strijkkwartet op 23
november 1920:
Ik hield een hartelijk speechje, waarin ik onder andere zei hoe de Bohemers
in donkere oorlogsjaren steeds waren voortgegaan met schenken en wel
de gaven van hun Musikantentum. En, voegde ik erbij, wij musici weten
wel wat wij daaronder moeten verstaan: ‘Es ist das unbeschwerte,
unspekulative, spontane, selbstverständliche, herzliche Musizieren!’ Van
het jubileum der Bohemers, van de toespraak, de krans, de daarop volgende
ovatie, daarvan was de volgende dag bij Pijper natuurlijk niet het minste
te lezen; hij deed alsof dit concert verlopen was als elk ander concert. Maar
nu het aardige: wel veertien dagen lang had hij het in zijn kritieken
voortdurend over Musikantentum, aan dat woord de meest vinnige en
kwade hatelijkheden vastknopend, vooral ook aan hen die deze uitdrukking
zouden hebben gewaagd in hun vocabulaire op te nemen!67
In zijn bespreking van dit concert daags daarna opent Pijper een intellectuele dialoog
met Van Gilse over de magische vermogens van muziek in het algemeen en het
nietgeringe ‘percentage donkere kracht in de muziek der Slaven’, concluderend dat
het niet aangaat ‘om de bekorende, betoverende [...] kracht van de meeste Boheemse
muzieken te doodverven met de kinderachtigheid: Dat komt omdat het zulke “echte
muzikantenmuziek” is.’

65
66
67

Zie het naschrift bij de recensie in het Utrechtsch Dagblad van 8 januari 1920.
In een brief aan Willem Landré, recensent van de NRC, schrijft Van Gilse zelfs dat Pijper
hem aanvankelijk ‘met lof had overgoten’. Zie Van Dijk (1979), 211.
Van Gilse (2003), 204.
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Noch in deze bespreking, noch in de vele recensies die volgen, komt het woord
Musikantentum voor. Wel gebruikte Pijper bijna een jaar later - op 6 oktober 1921
- nog eenmaal de uitdrukking ‘echte muzikantenmuziek’, opnieuw in denigrerende
zin, en in verband met Boheemse muziek. Dit voorbeeld laat zien hoe overgevoelig
Van Gilse reageerde op Pijpers kritieken en hoe sommige voorvallen in zijn geheugen
tot vreemde proporties uitgroeiden.
Dat Pijper op zijn beurt fel werd aangevallen om zijn wijze van kritiseren, liet hem
blijkbaar Siberisch koud. Hij reageerde op aanvallen totaal anders dan Van Gilse.
De polemieken met S.A. van Lunteren (27 en 28 november 1919), Van Gilse (12
februari 1920) en Cris Agterberg (20 oktober 1920) en vooral die in december 1921
bij het vertrek van Van Gilse laten zien dat Pijper zich niet gek liet maken. Dit
ondanks het feit dat de strijd in de openbaarheid werd gevoerd en dat de
beschuldigingen aan het adres van Pijper ook in die tijd al openlijk werden
geventileerd.

De uitbarsting
In december 1921 kwam het tot een uitbarsting. Van Gilse gaf zijn bestuur te kennen
dat hij niet langer kon en wilde dirigeren zolang Pijper in de zaal zat.68 Om deze eis
juist te kunnen verstaan, moeten we kijken naar twee precedenten waarbij de
persvrijheid in het geding kwam en waarvan iedereen in die tijd de achtergrond kende.
Willem Mengelberg, die sinds 1907 behalve het Concertgebouworkest ook de
concerten van de Frankfurter Museumgesellschaft dirigeerde, werd in de jaren
1911-1912 stevig bekritiseerd door de recensent van de Frankfurter Zeitung, Paul
Bekker (1882-1937). Dit conflict liep zo hoog op dat de Museumgesellschaft weigerde
nog langer perskaarten ter beschikking te stellen aan de krant. Daarop kwam het tot
een boycot van de concerten door een groot deel van de Duitse pers: men voelde
zich in de journalistieke vrijheid aangetast. Concreet kwam het erop neer dat vanaf
dat moment de concerten inderdaad niet langer werden bekritiseerd door Bekker en
andere critici.69
Het tweede precedent vond plaats dichter bij huis, in het Amsterdamse
Concertgebouw. Op zondag 24 november 1918 riep Matthijs Vermeulen,
muziekcriticus van De Telegraaf, tussen het slotakkoord van Doppers
Zuiderzee-symfonie en het applaus: ‘Leve Sousa!’. Daarmee wilde hij aangeven dat
wat hem betreft de populaire marsmuziek van John Philip Sousa (1854-1932) te
verkiezen was boven ‘de uit de heterogeenste elementen opgelapte Zevende symfonie
van Dopper’.70 In het politiek onrustige najaar van 1918 werkte Vermeulens actie als
een lont in het kruitvat (sommigen dachten ‘Leve Troelstra’ te hebben verstaan). Het
incident werd aangegrepen om Vermeulen, die door zijn scherpe kritieken in kringen
rond het Concertgebouw al lang veel ergernis wekte, voorlopig de toegang tot het
gebouw te ontzeggen. Er
68
69
70

Tijdens de U.S.O.-bestuursvergadering van 7 december stelt Van Gilse zijn ultimatum: óf
Pijper weg, óf hijzelf zal vertrekken (notulen U.S.O.-bestuur, Utrechts Archief).
Zie voor een relaas van dit conflict Zwart (1999), 263-270.
Matthijs Vermeulen in De Telegraaf van 26 november 1918.
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werden polemieken uitgevochten in de pers en tijdens de volgende concerten roerden
voor- en tegenstanders zich in de zaal. In een brief aan bestuurslid en wethouder
Wibaut pleitte Evert Cornelis, de tweede dirigent van het Concertgebouworkest,
samen met het grootste deel van het orkest voor het opnieuw toelaten van Vermeulen
tot de concerten. Hetgeen uiteindelijk geschiedde.71
Toen Van Gilse in het najaar van 1921 eiste dat de UD-criticus uit de zaal zou
worden geweerd, was dat niet de eerste keer dat hij met de gedachte speelde
maatregelen te nemen tegen een criticus van deze krant. In de ‘afscheidsbrief’ aan
J.S.B.B. van 28 december 1918 (zie boven), komt een opmerkelijke passage voor:
Het was die keer toen ge mij ‘Streber’ scholdt, er circuleerde toen een lijst
onder de concertbezoekers, teneinde een beweging te doen ontstaan u uit
de concerten te weren; ik geloof, de naïevelingen meenden er mij een
dienst of een genoegen mee te doen. Toen het mij ter ore kwam heb ik
verklaard openlijk uw partij te kiezen en voor de vrijheid der kritiek op te
komen. Er is toen niets van gekomen.72
De bewering van Van Gilse als zou hij zijn opgekomen voor de persvrijheid, is niet
erg geloofwaardig en zal door Brandts Buys begrepen zijn als een verkapt dreigement
(‘Er is toen niets van gekomen.’).
In januari 1921 pleitte Van Gilse er in een bestuursvergadering voor Pijper niet
langer toe te laten in de zaal. Dit naar aanleiding van diens recensie van 27 december
1920, waarin hij Van Gilse hevig aanviel op zijn tekorten als begeleider. Van Gilse
was van plan met een solo-actie het vertrek van Pijper te bewerkstelligen:
Jan van Gilse besloot om zich [...] persoonlijk tot het publiek te richten
met de mededeling dat hij niet zou dirigeren alvorens Pijper zich verwijderd
had. [...] Het concert waarbij de toespraak zou worden gehouden, werd
gegeven, maar... zonder toespraak. Pijper zat niet op zijn vaste plaats en
Jan van Gilse, in de veronderstelling verkerend dat Pijper niet had durven
komen, daar intussen half muzikaal Utrecht met de plannen voor de
toespraak op de hoogte was [cursivering AvD], hield zijn speech dus niet.
De volgende dag bleek uit de krant [recensie van 30 december 1920, AvD]
dat Pijper wel degelijk aanwezig was geweest.73
In de memoires heet het dat de toespraak niet doorging omdat hij dacht dat Pijper er
niet was, maar Van Gilse wist ook dat zijn bestuur niet achter een dergelijke stap
stond.
Eind 1921 was dat niet anders. Van Gilse hield vast aan zijn eis, het bestuur kon
en wilde die eis niet inwilligen, verleende hem ziekteverlof en accepteerde ten slotte
zijn ontslagaanvraag.

71
72
73

Zie voor een relaas van dit conflict Braas (1997), 155-171.
Van Dijk (1979), 118. Van Gilse refereert aan een recensie die J.S.B.B. schreef op 9
oktober 1917, naar aanleiding van Van Gilses derde (!) concert bij het U.S.O.
Van Dijk (1979), 185-187 en Van Gilse (2003), 367 e.v.
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Epiloog: Utrecht en de beeldvorming rond Pijper
Van Gilse sloot met zijn vertrek bij het U.S.O. een ingrijpende en aangrijpende
periode af die van grote invloed was op zijn loopbaan. In Pijpers verdere leven
daarentegen speelde de affaire geen enkele rol meer. Tot 1963 is er in de literatuur
nauwelijks een toespeling op te vinden.74
Dat jaar nam de negatieve beeldvorming rond Pijper als criticus een aanvang met
het verschijnen van Pijper contra Van Gilse; een rumoerige periode uit het Utrechtse
muziekleven. In dat boek stelde de weduwe Ada van Gilse-Hooijer op basis van het
manuscript van haar man haar herinneringen op schrift aan wat dan voor het eerst
de ‘Utrechtse muziekoorlog’ heet.75 Wouter Paap baseerde zich vervolgens in zijn
verschillende publicaties over het Utrechtse muziekleven op Pijper contra Van Gilse.
Bovendien had hij ook inzage in Van Gilses manuscript.76 Dat ook Hans van Dijk
zich in zijn proefschrift uit 1979 liet leiden door Van Gilses memoires, is al vermeld.
Paap schrijft in Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen:
De titel: Pijper contra Van Gilse was wel wat eenzijdig gekozen, want de
controverse tussen deze twee figuren vormt slechts één aspect van dit boek
van bijna 400 pagina's, waarin vrijwel al het wel en wee uit Van Gilses
Utrechtse dirigentenperiode aan de orde wordt gesteld. De ondertitel: Een
rumoerige periode uit het Utrechtse muziekleven, had beter als hoofdtitel
kunnen dienen. Toch is het wel te begrijpen dat het boek onder deze vlag
gepubliceerd werd, want op Jan van Gilse is altijd het odium van een
onkundig en onmachtig dirigent blijven rusten, louter en alleen op grond
van het feit, dat Pijper dit hem en het concertpubliek enige jaren achtereen
meedogenloos heeft ingescherpt.77
Nu zowel het manuscript van Van Gilse als de recensies van Willem Pijper integraal
ter beschikking staan, kunnen we beoordelen in hoeverre het ‘odium’ van niet integer
muziekcriticus dat Pijper sinds 1963 aankleeft, terecht is. Want nogmaals, tot die
tijd werd Pijper beschouwd als een strenge criticus met een scherpe pen, als iemand
met pregnante ideeën en duidelijke voor- en afkeuren, maar niet als een valse intrigant.
Het is wellicht geen moment bij Van Gilse opgekomen dat de kritiek van Pijper
op zijn kwaliteiten als dirigent niets te maken had met de problemen tussen het U.S.O.
en Tivoli. Het lijkt erop dat Van Gilse er zonder meer vanuit ging dat hij een goede
dirigent was. Dus moesten Pijpers kritieken volgens hem wel ingegeven zijn door
iets anders. Van deze waanvoorstelling is niet alleen Van Gilse zelf het slachtoffer
geworden.

74

75
76
77

In het herdenkingsnummer van Mens en Melodie ter gelegenheid van het overlijden van
Pijper is mr. P.H. Ritter jr. de enige die over de zaak rept. Pijper zelf noemt het conflict
zijdelings in een interview in de NRC van 11 februari 1928.
Van Gilse-Hooijer (1963), 7.
Paap (1975), 39.
Paap (1975), 39.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

1

5 april 1917
29 october 1919

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

3

Tivoli-concert
5 april 1917 (UD)
U.S.O. o.l.v. Wouter Hutschenruyter
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini
Franck: Symfonie in d
Rabaud: La procession nocturne
Chabrier: España
Rossini: Ouverture Guillaume Tell
Op het mooie, Franse programma dat de heer Hutschenruyter1 voor gisteravond had
samengesteld, werd Francks Symfonie vanzelf het hoofdnummer. Inderdaad, een
werk van muziekhistorische betekenis. In kiem zijn bijna alle elementen der
tegenwoordige Franse componeertechniek erin aanwezig. Bij de eerste uitvoeringen
in Parijs - nog geen dertig jaar geleden! - vond men het bijna algemeen bespottelijk
dat de componist onder andere een Engelse hoorn2 nodig had. ‘Wie gebruikte nu zo'n
instrument in een serieuze symfonie?’3
Tegenwoordig is men jegens dergelijke instrumentale vondsten gelukkig wat
minder reactionair gestemd: de harmonica die Debussy ergens nodig heeft - ik meen
in de Images pour orchestre4 - brengt ons niet meer aan het lachen en de mandolines
van Mahlers Lied von der Erde bezorgen hem geen afvalligen.5 Of men onbevangener,
dat is: wijzer is geworden?
Tussen de tijd dat Franck zijn Symfonie schreef en nu ligt een hele periode van
anders voelen en vooral van anders willen. Toch is er in dit werk betrekkelijk weinig
verouderd. Enkele dingen die bepaald niet mooi zijn: bijvoorbeeld die canonische
imitaties tussen trompetten en bazuinen, zou een niet-organist toen ook niet geschreven
hebben.
Over het algemeen is het een zwakke kant van Francks orkestwerk dat het
herhaaldelijk de indruk van georkestreerde orgelmuziek maakt - in tegenstelling met
anderer werk, dat soms geïnstrumenteerde pianomuziek lijkt of zelfs is.
Het Allegretto schijnt wel het meest speciaal voor orkest gehoord, doch niet het
sterkst van inhoud.
Van César Franck tot Henri Rabaud en diens Procession nocturne lijkt groter stap
dan het is. Want werkelijk modern doet dit werkje toch eigenlijk niet aan; daar-

1

2
3
4
5

Wouter Hutschenruyter jr. (1859-1943) was vanaf 1892 dirigent van het U.S.O., dat bij zijn
aantreden nog als korps van de schutterij fungeerde (zie de INLEIDING). In 1917 werd
Hutschenruyter benoemd tot directeur van de Toonkunst Muziekschool in Rotterdam. Als
Pijper deze recensie schrijft, is al bekend dat Jan van Gilse Hutschenruyter zal opvolgen als
dirigent van het U.S.O.
In het UD staat Engels-hoorn. Pijper hanteert deze schrijfwijze consequent in zijn vroege
recensies. In Het Papieren Gevaar wordt de gangbare benaming Engelse hoorn gehanteerd.
Deze opmerking is afkomstig van Gounod. Voor het volledige citaat zie voetnoot 299 bij de
programmatoelichting van 29 oktober 1919 (Tivoli-gids).
Debussy heeft nergens een harmonica voorgeschreven, ook niet in de Images.
Er zit één mandoline in Das Lied von der Erde en meerdere in de Achtste symfonie.
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voor is het wat te lang en te eenkleurig. En het meest expressieve moment - de
eigenlijke processie - is, hoewel relatief het origineelste, wat weinig in tegenstelling
met de stemming van de rest. Overigens een dankbaar en goed klinkend muziekstuk,
dat door het orkest blijkbaar graag en goed gespeeld wordt.
Chabriers rapsodie España loopt wel eens gevaar om op het randje van trivialiteit
uit te glijden en dan een hopeloze kermisindruk te geven. Maar, niet te uitbundig
gereproduceerd, is het met zijn vehement-gepassioneerd ritme en donker coloriet
een prachtig opbruisend stuk leven.
Blijft nog te bespreken: Berlioz' onverwoestbaar levenskrachtige Ouverture
Benvenuto Cellini, die door in het begin altijd voorkomende kleine
temperatuursinvloeden wat minder gelukkig, wat ruiger dan anders werd uitgevoerd,
en Rossini's Tell-ouverture. Maar dit laatste nummer - men kent het van overal, zelfs
van harmonie-en-fanfare-concoursen - had ik achter dit programma liefst niet meer
gehoord.

Beethoven-avond - Frederic Lamond6
14 mei 1917 (UD)
Frederic Lamond (piano) - Stoker-concert7
Beethoven: 32 Variaties in c, WoO 80; Andante favori, WoO 57;
Rondo a capriccio, op. 129 (Die Wut über den verlorenen Groschen);
Pianosonates op. 27.2 (Mondschein), op. 57 (Appassionata) en op. 81a
(Les adieux)
Iemand - ik meen dat het Hans von Bülow was - sprak eens van Beethovens sonates
als van het Nieuwe Testament van de musicus - het Oude Testament werd dan, vanuit
dit standpunt bezien, Bachs Wohltemperiertes Klavier.8
Er is ook tegenwoordig nog veel van waar! Men onderschatte Beethovens betekenis
als klaviercomponist niet. Evengoed als de negen symfonieën eigendom van alle
tijden en alle volken zijn geworden, is dit met de pianosonates het geval. Beethoven
zegt hierin niets dat toentertijd al beter gezegd was, niets dat in de loop der tijden
verouderd is gaan klinken, niets dat onze belangstelling niet meer waard is.
Lamond speelde zaterdagavond drie der meest bekende sonates (de Mondschein,
Les adieux9 en de Appassionata) en hij speelde die zó als men dat van hem gewoon
is: voortreffelijk dramatiserend (eerste deel van de Appassionata), stijlvol
contemplatief (L'absence), een enkele maal schijnbaar wat willekeurig gerekt
(Allegretto der
6

7
8

9

Deze recensie is ondertekend met Wns. Pn. De eerste recensies van Pijper in het UD zijn
alle ondertekend met Wm. Pr. Waarschijnlijk heeft de zetter het met de hand geschreven
Wm. Pr. fout gelezen.
Het concert werd georganiseerd door het concertbureau Stoker & Reddingius
(Hilversum-Utrecht). De firma Stoker was een pianohandel in Utrecht.
Het was niet Hans von Bülow die dit schreef, maar Emil Naumann in de Illustrierte
Musikgeschichte (Leipzig 1885, 763). Het kan zijn dat Pijper deze vergelijking heeft gelezen
in het voorwoord van de Nederlandse bewerking van Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen
door Daniël Kiehl, Over het begrip van schoon in de muzijk ('s-Gravenhage 1892, p. vii).
Zie voetnoot 177 bij de recensie van 15 april 1918.
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Mondscheinsonate). Het is opmerkenswaard dat die Beethoven-accenten Lamond
het beste lukken die ik de c-Moll-accenten zou willen noemen, dat wil zeggen de
tragische en vooral ook de norse, ‘verwegene’ stemmingen. Ook zaterdagavond
scheen mij dit weer zo toe. Beethovens lyriek kan ik Lamond nog niet steeds navoelen.
Het eerste deel der Mondscheinsonate klonk wel erg weinig zilverig, immaterieel en
het Chopin- (Eerste nocturne-)achtige frasetje uit het Andante favori leek mij ook
volmaakter bedoeld dan bereikt. Daarentegen was het slot van Les adieux volkomen
overtuigend.
Om tot de kleinere stukken te komen: het Andante (favori) is werkelijk een
juweeltje. Het heeft de bekoorlijke doorlopende-variatievorm die ik meen door Haydn
het eerst is gebruikt, waarnaar Beethoven zijn geniaalste Adagio's heeft geboetseerd
(Vijfde symfonie!) en die, na een tijdlang zo goed als in onbruik te zijn geweest, in
de laatste tijd door Mahler als voorbeeld is genomen voor de verrukkelijke langzame
delen der Derde en Vierde symfonie.
Bij het Rondo a capriccio, door Lamond met verbluffende virtuositeit gespeeld,
vermeldde het programma opus 28. Het is belangwekkend om eens na te gaan op
welke, schijnbaar zeer afdoende wijze Von Bülow tracht te bewijzen dat dit (postume)
werk van Beethoven niet uit zijn jongere tijd, doch uit een veel latere tijd dateert.
Bülow zet boven zijn uitgave van het Rondo opus 129, en inderdaad: het werk klinkt
sterk laat-Beethovens. Bewijzen brengt Hans von Bülow voor zijn opinie genoeg bij
elkaar - hij gebruikt vooral enkele harmonische fijnheden als argument - doch één
factor en wel een zeer sterke, noemt hij niet: de structuur. Het werkje is zo persoonlijk
geconstrueerd, dat er van een jong opus wel geen sprake kan zijn. Die Wut über den
verlorenen Groschen, ausgetobt in einer Caprice10 is wel een van Beethovens meest
karakteristieke kleinere composities.
Het concert, dat als alle pianorecitals zowel voor de concertgever als voor de
aandachtige hoorder uiterst vermoeiend was, begon met de 32 Variationen in c-Moll
(niet Variationen opus 32, zoals het programma vermeldde), door de pianist in grote
stijl voorgedragen.
Frederic Lamond is wel een der grootste persoonlijkheden onder de
pianogeweldigen!

Orgelconcert Nicolaïkerk
23 november 1917 (UD)
H.F. Bos (orgel)
Bach: Preludium en fuga in a, BWV 543
Merkel: Sonate in g
Liszt/Gottschalg: Consolations
Werken van Guilmant en Händel

10

Die Wut über den verlorenen Groschen is de ondertitel van het Rondo a capriccio, een
pianowerkje uit 1795 dat postuum is uitgegeven in 1828 als op. 129.
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Het is met het orgel een eigenaardig geval. Bestemd tot leider, later tot drager van
het gezang der gemeente, gaat men het van tijd tot tijd als concertinstrument gebruiken
of, nog een stap verder, als begeleider van een vocaal of instrumentaal solist. Tegen
dit laatste gebruik heb ik altijd iets gehad. Voor mijn gevoelen is dit het laatste
waarvoor het orgel geschikt is. Het beste gaat nog een zanger(es); de natuur van het
instrument wordt dan het minst geweld aangedaan. Erger wordt het wanneer men
met het orgel het een of andere solo-instrument zal gaan begeleiden. Er ontstaat dan
bijna zonder uitzondering een onaangename verhouding tussen het levende, werkelijk
geblazen of gestreken geluid van de solist en de altijd min of meer starre, steriele
orgelklank. Wat deze toestand nog zoveel erger maakt, is dat de voor begeleiding
gebruikte stemmen steeds zachte strijk- of fluitregisters zijn, waardoor dus de
verhouding levend-dood geluid zoveel meer geaccentueerd wordt.11
Maar gisteravond was er voor deze kleine ergernissen geen aanleiding. We mogen
de heer Bos dankbaar zijn dat hij ons alleen heeft laten genieten van de
geluidscombinaties die hij op het orgel in de Nicolaïkerk tot zijn beschikking heeft.12
En dat zijn er vele en mooie - er is ergens, op het bovenklavier denk ik, één heel
mooi strijkend register (salicet, of gamba misschien?) dat volkomen de gaping aanvult
die wij in het orkest tussen de hobo's-Engelse hoorn en de gestopte hoorns en
trompetten hebben.
Doch nu over het concert.
Bachs Preludium en fuga in a, ofschoon wel een groter instrument verdragende,
was zeer stellig het hoofdnummer van de avond. (En niet Merkels omvangrijke,
deftige, geleerde, doch afschuwelijk saaie Sonate in g-klein.) Bachs schrijfwijze is
toch wel de orgelstijl bij uitnemendheid! Ook onze tijd bezint zich weer op deze
meer dan tweehonderd jaar oude waarheid (Reger). Toch is het verschijnsel van de
Fransen van ± 1880, die speciaal naar kleureffecten zijn gaan zoeken, en dan ook
dikwijls werkelijk aardige dingen vonden, wel verklaarbaar.
Nietwaar, de orgelstijl van Bach tot en met Mendelssohn is vrij eenkleurig en de
techniek wordt, behalve in enkele van Bachs toccata's, volkomen bepaald door de
contrapuntische gang van zaken. De nieuwere componisten misten dan ook node
hun orkestrale effecten, hun parallellen en de verminderde septiemakkoorden. Maar
dat een orgelsymfonie van Widor bijvoorbeeld het het honderdste deel van Bachs
tijd zal uithouden, dat geloven wij immers geen van allen!
Liszts Consolations zijn blijkbaar bewerkt door A.W. Gottschalg. Bruikbaar, meer
ook niet. Het moet wel haast oorspronkelijk pianomuziek zijn geweest; die arabesken
in nr. 6 zijn onloochenbaar!13 Maar het klinkt tenminste goed, is nog niet vierkant
tegen de natuur van het instrument in. Doch juist deze schrijfwijze met gebroken
akkoorden en toonladderbrokstukken brengt grote gevaren met zich. Want het
zinneloze gerammel en gepijp waarmee Guilmant ons met beminnelijke naïviteit een
chant séraphique poogt te suggereren, is juist goed genoeg voor een draaiorgel.

11
12
13

Pijper speelde in zijn jonge jaren zelf orgel.
Hendrik Franciscus Bos (*1868) was een leerling van Willem Petri en zou in 1919 Johan
Wagenaar opvolgen als organist van de Domkerk in Utrecht. Paap (1972), 92-93.
De Consolations zijn inderdaad pianostukken (1849-50).
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(De heer Bos neme het mij niet kwalijk!! Hij speelde ook dit met een gemakkelijke
en plezierige vlotheid, een betere zaak waardig!)
Wat nu het technische gedeelte betreft: de heer Bos is zonder de minste twijfel
een voortreffelijk organist. Hoe langer hij speelde, des te volmaakter werden zijn
reproducties. Was Bach misschien nog wat gejaagd, Händel nog ietwat onrustig,
Liszts Consolations (vooral de sterkere nr. 5) klonken reeds voortreffelijk en de beide
Franse werken speelde hij onberispelijk en bepaald heel fijn van registratie.

‘Van Bach tot Mahler’ - Beethoven-avond
26 november 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Egmont; Vijfde pianoconcert (soliste: Milly van
Geuns);
Vier Weense dansen; Achtste symfonie
‘Degene die op de meest volmaakte wijze uiting gegeven heeft aan de klassieke
idealen’, zou dat Beethoven zijn?14 Ik geloof het niet, en de heer Van Gilse gelooft
het blijkbaar ook niet, getuige zijn vraagteken en zijn allesbehalve academische
uitvoering van de Egmont-ouverture. Immers, het klassieke ideaal is door Mozart
reeds onovertrefbaar bereikt; Beethovens roeping was een andere en grootsere.
Aan de Egmont heb ik eigenlijk het allermeeste gehad. De uitvoering was niet
alleen zeer zuiver en gaaf, doch kreeg ook door 's heren Van Gilses opvatting een
scherp en zuiver reliëf.
Van geen der volgende werken heb ik meer in die mate - dat wil zeggen onverdeeld
- kunnen genieten. Daar waren verschillende oorzaken voor. De forteklank van dit
Beethoven-orkest in het volle Gebouw-zaaltje gaf mij een bijna fysiek onaangename
sensatie - dezelfde sensatie kreeg ik vroeger slechts van het Wagner-orkest onder
deze omstandigheden. De verklaring lijkt mij het volgende: de heer Van Gilse heeft
de klank der strijkers- en houtblazersgroepen zodanig geïntensifieerd dat het gewone
fortissimo dezer bezetting in dit zaaltje te sterk wordt en men dus het gevoel krijgt
als stond men opgesloten in een kerkorgel dat met het volle werk bespeeld wordt.
(Elke medaille heeft haar keerzijde! Maar deze keerzijde is een grote appreciatie, is
nu reeds het tastbare resultaat van des heren Van Gilses werken.)15
Zo zou de orkestklank van gisteravond te verklaren zijn, maar dit heeft met de
harde, droge klank van de vleugel niets te maken. Ik dacht onder het spelen steeds
een Ibach te horen - naderhand vertelde men mij dat het toch werkelijk een Bechstein
geweest was. Het valt me tegen: dit was zeer stellig een onaangename, harde piano-

14

15

Van Gilse begon zijn programmatoelichting van die avond als volgt: ‘Mag men Beethoven
uitsluitend beschouwen als degene die op de meest volmaakte wijze uiting gegeven heeft
aan de klassieke idealen?’
Jan van Gilse gaf zijn eerste concert als directeur van het U.S.O. in oktober 1917.
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klank. De schuld durf ik niet op mejuffrouw Van Geuns te werpen, want ook haar
piano's, die ze merkbaar met een sierlijke ronding bedoelde te spelen, klonken hard
en niet parelend.
Overigens had mejuffrouw Van Geuns misschien beter gedaan met een ander
Beethoven-concert te spelen dan juist het laatste. Dit concert is psychisch wel het
allermoeilijkste dat er bestaat. Welk een individualiteit verlangt Beethoven van zijn
solist! Wat een ontzaglijk zware last om te torsen is deze verantwoordelijkheid! Ik
geloof dat slechts een buitengewone persoonlijkheid er niet onder zal bezwijken.
Psychisch is mejuffrouw Van Geuns dan ook nog niet tegen deze taak opgewassen.
Maar dit nu reeds te verlangen ware dwaasheid, te meer waar zij haar partij technisch
reeds zo opvallend beheerst en er in haar voordracht duidelijk een streven naar een
klare opvatting valt te appreciëren. Een streven naar een ‘Beethovense’ weergave is
daar zonder twijfel. Alleen denk ik soms dat mejuffrouw Milly van Geuns de zaak
nog van de verkeerde kant (de buitenkant!) aanpakt. Zo doen haar sterke contrasten
- in de Finale bijvoorbeeld - nog ietwat geforceerd aan. Maar dit ene wat haar nog
ontbreekt, wordt niet door studie verkregen, doch het Leven onthoudt het aan geen
enkele sterke persoonlijkheid.
De Achtste symfonie werd goed gespeeld, op enkele kleine ongelukjes na (de
blazers in het Allegretto, die per ongeluk steeds timide arpeggio's gaven!).
De vier Weense dansen zal de heer Van Gilse als curiositeit gespeeld hebben. Veel
waarde hebben dergelijke curiosa gewoonlijk niet!

Hollandsch Strijkkwartet
26 november 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Soiree voor kamermuziek)16
Mozart: Strijkkwartet in C, KV 465
Glière: Strijkkwartet, op. 2
Beethoven: Strijkkwartet in e, op. 59.2
Men kan deze Hollanders op één lijn stellen met de beste buitenlandse gezelschappen
die tot voor enige jaren ons land bezochten17 - en hun prestaties geven ons het recht
de hoogste maatstaf aan te leggen. Deze vier kunstenaars, Leydensdorff, Mendes,
Kint en Canivez vormen samen één volmaakt geëquilibreerd individu: het Hollandsche
kwartet. Eigenlijk mogen vier samenspelende musici zich pas een kwartet noemen,
als zij tot die trap van volmaking zijn genaderd waarop ieder der (tevoren met zorg
gekozen) individualiteiten zich volkomen versmolten heeft mét - dus niet slechts:
aangepast áán! - de individualiteiten der partners - wanneer hun musiceren is
geworden: vier instrumenten, bespeeld door één speler, door de componist. Heeft
een combina-

16

17

De Soiree voor kamermuziek werd georganiseerd door het Concertbureau van de Firma
J.A.H. Wagenaar, Oudkerkhof 30 te Utrecht. J.A.H. Wagenaar (1872-1959) was ook
de stadsbeiaardier van Utrecht.
Pijper bedoelt daarmee vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
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tie dit niveau (dat van de Hollanders, van de Bohemers of van Capet)18 niet of nog
niet bereikt, dan spreke men van een Kamermuziekgezelschap.
Nu is het een voldongen feit dat iemand die klassiek voelt, nooit de aangewezen
reproductor zijn zal voor modern werk; omgekeerd is dit natuurlijk evenmin het
geval. En mij lijkt de speelwijze dezer kunstenaars - hun nerveuze accenten, hun
soms laaiend, soms slechts suizelend, doch altijd bewogen vibrato - wel zeer specifiek
geëigend voor de weergave onzer geraffineerdste moderne kwartetmuziek.
De praktijk bewijst de gegrondheid dezer veronderstelling. Verleden jaar
vermochten zij met Debussy, Ravel (een noviteit voor Utrecht!) en Franck de zaal
in een geestdrift te ontsteken19 die ditmaal slechts een ogenblik oplaaide na het werk
van Glière, dat toch stellig zwakker is dan bijvoorbeeld dat van Debussy.
Hun voordracht is anders dan die der meeste beroemde kwartetten. Alles flonkert
eraan en in hun gelukkigste ogenblikken klinkt het als een op het ogenblik zelve
geïnspireerde improvisatie.
Maar juist dit is zo uitgesproken on-Mozarts of -Beethovens. Mozarts muze hééft
nooit een gewaad gedragen, slechts zelden een sluier, maar stellig nooit heeft ze zich
bekleed met een iriserende slangenhuid. Het was mooi, zeker! Alle facetten
reflecteerden iets van het heilige vuur, alle klanken, zelfs de schijnbaar onbelangrijkste
leefden, maar in dit alles was Mozart niet!! Het uit zichzelf lichtende, het in zichzelf
schertsende of wenende, doch altijd evenwichtige van Mozart verstaan zij niet te
even en dit zullen zij ook nooit.
Gelukkig! Waar het slechts mogelijk zou zijn ten koste van de nervositeit die hen
in staat stelt Debussy te zijn of Ravel. Te allen tijde waren er kwartetten die de grote
klassieken in zich hadden - aan ónze kwartetten om te zorgen dat de noten van het
Heden worden klanken onzer tijd!
Glières kwartet werd het volmaaktst uitgevoerd. Een zwak werk is dit overigens
geenszins. Het heeft alle goede eigenschappen van het werk der Russen en maar zeer
weinig van de gewone onhebbelijkheden. Iemand vergeleek het met Tsjaikovski er zijn analoge plaatsen (in het Allegro bijvoorbeeld die figuraties, die zó uit het
tussendeel der wals uit de Vijfde symfonie weggelopen konden zijn) - maar beider
geesteshouding is volmaakt verschillend. Melodisch is het werk van tijd tot tijd
bepaald zwak - ritmisch is het zonder uitzondering buitengewoon interessant. Daar
staan in bijna alle delen van die oerkrachtige (Tataarse?) ritmen die alles doen vergeten
en die meeslepen, het komt er niet op aan waarheen. Zelfs als we op een tamelijk
droog hoogtepunt aankomen of als de componist plotseling heel goedmoedig gaat
Wagneren, vergeven wij hem dat gaarne, zo sterk doorleeft men de almachtige Ritmus.
Een werk dat ik dadelijk weer zou willen horen.
Beethovens opus 59.2 besloot de avond. Na al wat ik van hun Mozart-spel zei,
kan ik over hun Beethoven kort zijn. Ook hier fonkelde alles in alle kleuren van het
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Het Boheemsch Strijkkwartet wordt door Pijper besproken in recensies van 19 november
1919, 24 november 1920 en 4 november 1921. Lucien Capet (1873-1928) was de oprichter
en primarius van het Capet-kwartet (zie de recensie van 15 februari 1922).
J.S.B.B. schreef naar aanleiding van dit concert een recensie in het UD van 8 november 1916
(Concert Bertha-Johannsen-fonds).
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spectrum, ook hier boeide elk nootje afzonderlijk. De dramatische hoogtepunten
(bijvoorbeeld dat prachtige none-akkoord in de coda20 van het eerste deel) waren
dikwijls treffend juist van kleur.
Daarentegen was het Adagio niet gezonken en niet eindeloos; de Finale begon
zeer zuiver en niet gejaagd, het più presto was het minste van het hele kwartet. Maar
hier is niets verwonderlijks in: men onderschatte de fysieke inspanning van een
dusdanige uitvoering niet!
De heer Mendes voelt, geloof ik, de klassieken het zuiverst aan. Zijn inzetten in
het Adagio (melodie tegen de ritmische figuur der eerste viool) en in het Allegretto
(maggiore) waren welhaast de mooiste momenten van het gehele kwartet.

Mengelberg-concert21
27 november 1917 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Weber: Ouverture Der Freischütz
Weber: aria uit Der Freischütz (soliste: Minnie van Velsen)
Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche
Bruckner: Vierde symfonie
Het grootste deel van de vele honderden die gisteravond naar het Mengelberg-concert
kwamen luisteren, moet zich tegen het einde wel zeer gedesillusioneerd gevoeld
hebben! Vóór de pauze ging alles prachtig: de Freischütz-ouverture, die men door
en door kent, in een het volmaakte bijna overtreffende uitvoering; verder een allerliefst
zangeresje, ook al met een bekende aria, en eindelijk Strauss' Eulenspiegel, dat sedert
ruim een jaar een repertoirestuk van ons U.S.O. is en dus vrijwel in de oren zit (op
de eerste bekkenslag na!). Wel, een symfonie van Bruckner moest toch ook wel mooi
zijn - men had wel eens iets horen mompelen over een voorloper van Mahler, en dat
Mengelberg zelf er zo op gesteld was. Aller verwachtingen bleven op het hoogst
gespannen. Maar... wat viel dát tegen! Bijna een uur lang hoekige thema's en
brokstukken van thema's, nu eens een fortissimo, zo geweldig dat het in de oren stak,
dan weer een pianissimo, zo ongelooflijk zacht dat men zich bijna niet durfde bewegen
uit vrees van zijn buurman te hinderen... und kein Ende! Nee, ik geloof dat het
overgrote deel van de aanwezigen hartelijk naar het einde verlangde. Dit manifesteerde
zich op de bekende wijzen: krakende stoelzittingen, rammelende koffiekopjes, diep
zuchtende dames en bedektelijk geeuwende heren.
Ons publiek heeft een Bruckner-opvoeding hard nodig.

20
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Pijper schrijft in het UD altijd het coda, in latere teksten de coda. In Het Papieren Gevaar
hebben we consequent voor dat laatste gekozen.
Met de Utrechtse concerten van het Concertgebouworkest, in de wandeling
Mengelberg-concerten genoemd, was een jaar voor Van Gilses aantreden een begin gemaakt.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

11
Voor de heer Van Gilse een dankbare taak. Zij, die mét ons verrukt waren van dit
meesterwerk, zullen er hem voor danken. Belooft hij ons nog een herhaling van deze
Vierde? (Het werk is in de bibliotheek, als ik mij niet vergis. De heer Hutschenruyter
gaf er meen ik voor drie jaar óók een of twee uitvoeringen van.)
Voor één symfonie van Bruckner geef ik graag een hele
Mendelssohn-Schumann-avond of Wagners complete Ring. Wat mag toch de reden
zijn dat deze meesterwerken nog steeds niet doordringen? Moeten wij het de dirigenten
wijten die na een paar mislukte pogingen (wat kan men voorlopig anders verwachten
bij een kunstuiting die ons publiek nog volkomen vreemd is?) er de brui aan geven?
Men heeft toch vroeger Beethoven en Berlioz ook moeten doorzetten!
Deze symfonieën staan in de hele literatuur nog volkomen geïsoleerd. Er is geen
enkele schoon klinkende gemeenplaats in, geen enkele frase die een zinnelijke
schoonheidsontroering bedoelt te geven. Men mist er alle houvast aan bekende schone
vorm en klank, doch - wat een monumentale uitingen van een gigantische geest zijn
deze werken! Wat een werk van angstwekkende grootsheid is ook deze Vierde! Alles
wat de heer Mengelberg vóór de pauze uitvoerde, is erdoor verbleekt; de Eulenspiegel
wordt onder deze (scheve!) belichting bijna nietig, doet aan als Kleinmalerei - voor
een Freischütz-ouverture zou men slechts een goedbedoelend schouderophalen meer
over hebben...
Maar de criticus heeft niet het recht zich zó door zijn enthousiasme te laten
beïnvloeden, dus:
Strauss' Eulenspiegel werd volmaakter vertolkt dan ik mij ooit had durven dromen.
Men staat eenvoudig verbluft door zulk een virtuoos orkestspel, door zulk een
geraffineerde schoonheid van klank. Ik zou, detaillerende, elke musicus afzonderlijk
moeten prijzen, van de heer Zimmermann af tot de Es-klarinettist (de executiescène!),
de tubaïst (het fugato der hooggeleerden!) en de militaire trommels toe. Welk een
effect bereikt de heer Mengelberg met die dubbele bezetting van zo laag mogelijk
gestemde roffeltrommen! Het is kortweg gezegd adembeklemmend.
Blijft nog te bespreken: de zang van mejuffrouw Minnie van Velsen. Eerlijk gezegd
heb ik daar na die ene Weber-aria nog geen afdoend oordeel over. Er zijn stellig
grote stemkwaliteiten voorhanden en in de wijze waarop mejuffrouw Van Velsen
die gebruikt, lijkt me heel veel goeds! Maar niettegenstaande dit deed ze toch
gisteravond wel eens vreemde dingen. Er waren ogenblikken van onduidelijke
uitspraak (...Liederschalle...)22 en even onzekere (een haartje te lage) intonatie (...nur
das Birkenlaub im Hain...). En waarom zong zij die biddende frasen in het tweede
coupletgedeelte (na het tweede recitatief) zo nadrukkelijk accentuerend? Ik moest
een ogenblik aan een zingende orthodoxe gemeente denken, die ook op elke
koraalnoot een accent en een diminuendo maakt. In stijl zong mejuffrouw Van Velsen
de aria overigens wel. Het geheel is zo, dat ik met verlangen een liederavond van
haar tegemoet zie. Of haar tenminste spoedig in een concert hoop te horen, waarop
het ook mogelijk zal zijn over de psychische kwaliteiten van haar zang een oordeel
te vellen.

22

De aria die Minnie van Velsen zong, was Wie nahte mir der Schlummer uit Der Freischütz.
Waar Pijper Liederschalle hoorde, staat in de aria Himmelshalle.
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Stoker-concert - Het Amsterdamsch Strijkkwartet23
28 november 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Haydn: Strijkkwartet in Bes, op. 76.4
Bridge: Three Idylls
Bridge: Phantasie String Quartet
Beethoven: Strijkkwartet in D, op. 18.3
Wanneer wij het concert van gisteren herdenken, dan moeten we beginnen met de
heer Zimmermann te prijzen. Ik durf hem zonder voorbehoud Nederlands grootste
violist noemen. Zijn door en door muzikale opvatting geeft het persoonlijke cachet
aan de prestaties van het Amsterdamsch Kwartet. En zijn partners sluiten zich bij
die opvatting wonderwel aan.
Het verschijnsel dat men gewoonlijk niet van het Amsterdamsch, doch van het
Zimmermann-kwartet spreekt, lijkt mij meer dan toevallig.
Dit is het gezelschap om Haydns van bovenaf (ik meen: vanuit de eerste viool)
gecomponeerde kwartetten uit te voeren! Wat een prachtige muziek is toch ook dit
opus 76.4. Het is overigens nog niet zo lang geleden dat het ‘du ton’ was om
goediggeringschattend over ‘papa Haydn’ te spreken. Enfin, die periode is gelukkig
voorbij - wat kon men trouwens anders verwachten van de tijd van Wagners
vulstemmen-muziek?
Haydns24 mooiste werk, waaronder ik negen tiende van zijn bekende kwartetten
reken, is muziek zó uit de hemel gevallen. Wie blijft er onontroerd bij een zó innige
melodie als die waarmee het Adagio begint? En wie wil de krachtig-gezonde humor
van het Menuetto weerstaan?
Hadden de Amsterdammers niet anders gespeeld dan dit Haydn-kwartet, ik had
mijn gang naar het Gebouw reeds voldoende beloond geacht.
Maar er was meer, namelijk kwartetmuziek van Frank Bridge: Three Idylls en een
Phantasie. Ik heb er nog geen juist oordeel over. Men zegt dat dit nu de doorsnee
modern-Engelse muziek is. Het is best mogelijk. Soms (in de tweede Idyll) doet het
tamelijk sterk aan (de Amerikaan) MacDowell denken. Het eerste cyclusje is
melodisch nogal zwak. Misschien is het juist hierdoor dat de mooie, grote melodie
van het tweede thema in het eerste Allegro der Phantasie zo werkt. Dit opus, bij
herhaling opvallend fraai van klank, met veel zin voor de juiste kwartetstijl
geschreven, is spannend en ritmisch interessant. De Amsterdammers hebben ons met
deze (voortreffelijk gespeelde) noviteit meer schoonheidsontroering geschonken dan
het vorige jaar, met
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Het Amsterdamsch Strijkkwartet bestond uit Louis Zimmermann, Johan Herbschleb, Herman
Meerloo en Frits Gaillard.
In het UD staat tweemaal Hagan in plaats van Haydn. Het is een zetfout die erop kan duiden
dat Pijper zijn recensies met de hand geschreven inleverde bij de krant.
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het kwartet van Samazeuilh.25 Eén vraag: wat is het tempo allegro poco lento (tweede
Idyll)? Ik begrijp er niets van, mijn muzikale instinct laat me in de steek: ik sta alleen
maar nuchter niet-begrijpend tegenover deze contradictio in terminis!
Beethovens opus 18.3 besloot de avond. Vinden de heren zelf niet dat zij alle delen
wat sneller dan gewoonlijk hebben gespeeld? Het begin klonk al direct gejaagd en
dit gevoel is mij onder het gehele kwartet bijgebleven. Maar dit is een zeer subjectief
kwestietje: het is misschien niemand opgevallen. Aannemelijk waren deze tempi
natuurlijk wél!

Die Walküre26
1 december 1917 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Albert van Raalte
Wagner: Die Walküre
Een openbaring zal het ook voor de meest verstokte Wagneriaan - er zijn er nog! niet geweest zijn. Maar er was zelfs voor iemand die, zoals ik, Wagners opera's niet
goed kan hebben, veel prijzenswaardigs in de opvoering. Ik houd niet van Wagners
oeuvre, maar daarom kan men er toch wel het respect voor hebben dat men heeft
gehad als blijkbaar voor Die Walküre. Wij verlangen van de kunst, ook van de opera,
nu eenmaal anders en meer dan Wagner ons kón geven. Toch zal ik de laatste zijn
die niet van het genie Wagner spreekt. Want niettegenstaande al zijn
(eigen)aardigheden en (on)hebbelijkheden laat het genie zich overal herkennen. Maar
dit manifesteert zich het nadrukkelijkst in de werken uit de periode dat hij zich nog
niet bewust was een Goddelijke Roeping te vervullen te hebben: het vaststellen van
nieuwe waarden voor de muzikaal-dramatische kunst.
In de Ring zit hij echter al zo vast in zijn principes, vindt hij het al zo volmaakt
overbodig om rekening te houden met de meest primaire eisen van duur, bezetting,
mogelijkheid, dat het geheel er vrijwel ongenietbaar door wordt. Toch heeft men dit
alles zonder veel verweer geslikt en, wat verwonderlijker is: men slikt het nóg. Wat
verklaart die werking van iets waar men tegenwoordig tamelijk sceptisch tegenover
staat? Waardóór weet Wagner zijn publiek nog steeds te imponeren? Ik heb het me
gisteravond weer afgevraagd: wat zijn de sensaties die de onbevooroordeelde, maar
ook: onbeïnvloede ‘men’ bij dit werk doorleeft? Ten eerste en herhaaldelijk Schrik.
Schrik bij de diverse definitieve of bijna definitieve vechtpartijen - schrik bij de zeer
ernstige reprimandes die Wotan beurtelings Fricka en Brünnhilde toedient - schrik
bij dat onverwachte en volmaakt ongemotiveerde openspringen van alle deuren en
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J.S.B.B. schreef een recensie over dat concert in het UD van 13 februari 1917.
Annalen 2292.
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ramen van Hundings huis, waarvan niemand die niet van tevoren is ingelicht, de
bedoeling begrijpt - schrik bij de eerste opkomst van de blikbeslagen Brünnhilde
(men went dáár gelukkig tamelijk gauw aan). Sympathie of antipathie heeft men
tenslotte eigenlijk voor geen der goddelijke of halfgoddelijke persoonlijkheden daarvoor staan allen te ver uit onze gezichtskring.
Er is, en dit is een fout, in het hele werk geen moment dat een glimlach of zelfs
maar een grijnslach (zoals bijvoorbeeld in Siegfried) te voorschijn roept. Het is
allemaal zo wanhopig serieus dat het al spoedig een beklemming wordt - niet een
beklemming vóór een catastrofe (Salome: ‘Es wird schreckliches geschehn’), maar
de starre beklemming van een dode toestand.
En eindelijk en ten laatste openbaart zich herhaaldelijk een zeer merkbare verveling
bij de eindeloze dialogen in alle drie de akten (maar vooral in II).
Deze laatste gemoedstoestand heeft Wagner natuurlijk nooit willen opwekken,
maar overigens zijn het toch eigenlijk geen buitengewoon belangrijke, diepe of hoge
gevoelens die hij in ons wakker roept. De werkelijke waarde van zijn oeuvre (ik
wacht me wel nu al een oordeel over Wagners betekenis neer te schrijven! Ik poog
alleen de houding aan te geven die ik op het ogenblik tegenover zijn werk inneem)
moet bepaald op een ander terrein liggen dan op dat waar men het gewoonlijk zoekt:
op het muzikaal-dramatische. De grootste betekenis heeft hij voor mij als ontdekker
van nieuwe (of lang vergeten, maar dat is hetzelfde) muzikale waarheden. En zo heeft
zijn werk, dunkt me, het allermeest muziekhistorische waarde. Wat nu gisteravond
en de Nederlandsche Opera betreft: deze opvoering was op veel punten bepaald goed.
Men streeft er naar een versobering die men hier bij Duitse gezelschappen niet
ontmoet en dit doet werkelijk weldadig aan.
De leiding van Albert van Raalte was goed, niet buitengewoon, maar de tijden
van buitengewone prestaties zijn voor de Nederlandsche Opera voorbij na het vertrek
van Richard Heuckeroth. Van de solisten: in de eerste plaats Chris de Vos (Siegmund):
heel goed en gelukkig niet erg barbaars toegetakeld - dán Annie Ligthart (Sieglinde):
sober en wel overtuigend, dán een hele poos niets en vervolgens Helvoirt Pel (hem
treft geen blaam, hij was ongedisponeerd, had de clementie der aanwezigen laten
inroepen) en Liesbeth Meissner, die, als ik me niet heel erg vergis, ook niet zeer
gedisponeerd was.
De Hunding van Coen Muller was wél zeer barbaars - de Fricka van Johanna
Zegers de Beyl volkomen onverstaanbaar. (Is dit eigenlijk geen concertzangeres? Ik
meen haar enige tijd geleden te Arnhem gehoord te hebben in Die Legende von der
heiligen Elisabeth.27 Van onduidelijke uitspraak toen herinner ik me niets.)
Het ensemble der Walküren was slecht en niet alleen het muzikale gedeelte. Maar
de hele actie dier acht strijdbare jonkvrouwen zou zó in een revue gelast kunnen
worden. Alleen: een goed revuefabrikant zou zijn sujetten nooit zulke onesthetische
bewegingen laten maken als bijvoorbeeld dat speerzwaaien en masse.

27

Oratorium van Liszt uit 1857-1862, op tekst van Otto Roquette.
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De derde akte was om elf uur, toen ik absoluut weg moest, juist even over de helft.
Het slotvuurwerk heb ik dus gemist. Enfin, dit zal wel mooi geweest zijn. De muziek
van deze scène is zonder twijfel het schoonste fragment uit de hele Ring.

Euterpe
3 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Mannenkoor Euterpe o.l.v. Jos Vranken
m.m.v. dubbel mannenkwartet Harmonie en Leida Hulscher en Jos
Schilderman (zang) Werken van Kools, Verhey, Vranken, Schubert, Olman,
Wagner, Wagenaar, Mann en Averkamp
Het mannenkoor is een tamelijk pretentieus apparaat, én om voor te schrijven, én
om mee te werken. Wat nu dit laatste betreft: de heer Vranken heeft gisteravond weer
bewezen dat hij de kunst om met dit pretentieuze, stugge apparaat te werken, terdege
verstaat.
Elk mannenkoor heeft vele slechte - of liever zwakke - eigenschappen, als daar
zijn: betrekkelijke eenkleurigheid, moeilijke beweegbaarheid - een passages zingend
mannenkoor geeft de indruk van ijverigheid, maar nooit van vlotheid! - en, het
hoofdbezwaar: het zeldzaam minderwaardige repertoire. Een gedicht, te zouteloos
en te futloos om gelezen te worden, is altijd nog wel goed genoeg voor een
mannenkoortjesfabrikant om er een concoursnummer van te maken. Deze
‘concoursnummers’, ‘zware nummers’ of hoe men dit uitschot dan noemen wil, zijn
wel het ergste dat zich denken laat. Een prachtig specimen hiervan was al dadelijk
Psalm 33 van W.F. Kools. Alle afgezaagde oude-opera-effecten, alle slechte soorten
contrapunt, alle onhandige declamatiefouten en overige tekstverknoeiingen worden
hier nog eens opgedist. Deze ‘effecten’: volkomen ongemotiveerde crescendo's en
diminuendo's op een uitgehouden noot, even nodeloze accelerando's (de zwellende
grote wateren) en sforzato's (de wereld, die ‘schrikken’ en ‘alle ogenblikken sidderen
moet!’), de wanhopig-drenzerige dorpsorganistinterludiums tussen sommige
coupletten maken dat men na dit eerste nummer reeds zo volmaakt genoeg heeft van
alles dat men het liefst direct zou eclipseren.
Wanneer zal er toch eens een einde komen aan een dergelijke muziekprostitutie?
Voorlopig nog wel niet, vrees ik. Zolang er ‘zangwedstrijden’ gehouden worden, zal
men altijd muziekdirecteuren vinden die in staat zijn om zonder het minste artistieke
inzicht dergelijk kakelbont geknoei in elkaar te flansen.
Maar Psalm 33 was ook het allerergste. Verheys Gloria is een veel eenvoudiger,
dus beter werk. Het strekt Euterpe tot eer dat men dit weinig ‘briljante’ werk als koor
naar keuze in Rotterdam gezongen heeft.
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Zij hadden misschien ook Vrankens Zonnezang kunnen kiezen - dit was van de a
cappella gezongen koren verreweg het beste. Oók effectueus, maar dit nooit
ongemotiveerd. De heer Vranken een groot compliment over zijn tekstkeuze: dit is
poëzie die voor een mannenkoor gedacht zou kunnen zijn. Tussen twee haakjes: wie
schat de literaire waarde van al de gisteravond gezongen versjes? Dit werk van
Vranken was het enige op een behoorlijke tekst. Aan de solisten - of liever: aan hun
componisten - hetzelfde compliment. Wat al afgezaagde vorige-eeuwse suikerzoetheid
en hedendaagse salonromantiek!
Ik merk daar: al afdwalende vergeet ik Euterpes prestaties te noemen. Eigenlijk
kan ik wel zeggen: te roemen. Want er is goed gezongen - het beste in Schuberts
Nachtgesang im Walde. Men kon wel horen dat er wat erg veel vijfklankige alliteraties
in dit - ook al weer zwakke - gedichtje van Seidl waren, maar dit is iets dat men bij
geen enkel koor maskeren zou. Wat is dit in al zijn eenvoud toch een prachtig werkje!
Bijna volkomen homofoon, ritmisch fijn van vinding, bescheiden van effect (juist
daarom zo werkzaam!), klaar en interessant van structuur. Laten de verenigingen
zich toch eens in deze oude schoonheden verdiepen en streven naar volmaakte
reproductie van dit schijnbaar doodeenvoudige, in plaats van zich te trainen op het
overwinnen van die onmogelijke, groezelige moeilijkheden uit allerlei concoursbocht.
Het materiaal en de dispositie om het steeds volmaakter uit te voeren heeft de heer
Vranken. Aan hém de taak om dit door te zetten.
De solisten. Waarom alles vocaal? Ik geloof, een of twee instrumentaalsolisten
als afwisseling zouden iedereen hartelijk welkom zijn geweest. Het is misschien wel
geen gewoonte, maar waarom zou men het niet invoeren?
Het dubbel mannenkwartet Harmonie was maar zozo. De keuze der nummers was
allerongelukkigst - laten de heren zich door het daverende succes dat zij met het
Meiliedje van Olman hadden - wat een croûte!! - toch niet verleiden om te denken
dat zij iets presteerden waarmee ik hen zou willen gelukwensen. Overigens laat de
homogeniteit van klank dikwijls veel te wensen over. Ritmisch sloot alles wel in
elkaar.
Mejuffrouw Leida Hulscher verving Annie Ligthart. Ik geloof dat het publiek geen
goede ruil heeft gehad - ik gelóóf het, heb Annie Ligthart nooit als concertzangeres
gehoord. Leida Hulscher heeft wel stemkwaliteiten, doch zingt voortdurend met een
hinderlijk vibrato, zó zelfs, dat de stem steeds schijnt te flakkeren. Aanwensel of
impotentie? Verder begint ze haar ij-klanken nogal erg a-achtig. Wagenaars Lied
was gedecideerd te langzaam.
De heer Schilderman eindelijk oogstte een geweldig applaus met Wagners
Gralserzählung. Hij moest dergelijke dingen, die hij technisch half en psychisch
helemaal niet beheerst, liever niet zingen. Zó opgevat doet het geheel en al aan als
een ouderwets recitatief. In wezen is het wel een recitatief - zoals bijna alles van
Wagner - maar Wagner hield er omtrent het recitatief andere principes op na dan
Bach of Haydn. Dat verhaasten van alle opmaten was volkomen ongemotiveerd;
even ongemotiveerd waren zijn overige tempoversnellingen. De liederen na de pauze
voldeden veel beter. Liedje van Gottfried Mann was goed van voordracht, Zwaluwen
van Anton Averkamp bepaald heel goed.
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‘Van Bach tot Mahler’
10 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Weber: Ouverture Oberon
Mendelssohn: Vioolconcert (solist: Johan Rasch)
Schubert: Negende symfonie (Grote)
De heer Rasch28 heeft zich gisteravond gerehabiliteerd. Na het volmaakt negatieve
succes dat hij met zijn Witte-concert in Tivoli heeft behaald - o, J.S.B.B. schreef nog
veel te zachtzinnig over dit onding!29 - heeft Johan Rasch revanche genomen en
zichzelf en ons plezier gedaan met zijn Mendelssohn-voordracht.
Dit concert ligt hem goed. Rasch' vioolspel heeft dat niet-geagiteerd bewegende,
dat binnenin vrijwel ongeëmotioneerde, dat hem bij uitstek geschikt maakt voor
reproductor dezer wel fijne, misschien een beetje huisbakkene romantiek. Immers:
Mendelssohn, uitbundiger gespeeld, krijgt onmiddellijk een irritant bijsmaakje: ‘veel
- te veel - geschreeuw en weinig wol’. Geresigneerder voordracht maakt dat men
zich bij deze muziek na vijf minuten reeds gloeiend verveelt.
Rasch had gisteravond de juiste toon te pakken. Deze Mendelssohn-reproductie
behoort, met enkele soloprestaties (arrangementen van Kreisler of briljante
niemendalletjes van Drdla c.s.), tot het beste wat ik nog van hem hoorde. Zijn inzet
van het Andante misschien wat te veel adagio?
Van het concert gesproken: deze melodie (van het Andante), hoe mooi ze ook
zingt, vind ik bepaald zwak. De emotie die ze geeft, is niet ondiep, maar troebel, sui-

28

29

Johan Rasch (1882-1941) was na het vertrek van Gerard Veerman in 1916, dus kort vóór de
komst van Jan van Gilse, concertmeester van het U.S.O. geworden. Van Gilse was hoogst
ongelukkig met hem. Zie Van Gilse (2003), 53 en de voetnoot bij de recensie van 15 april
1920.
Het Witte-concert is het vioolconcert van de oud-Utrechtenaar George Frederik Witte
(1843-1929). J.S.B.B. schreef daarover (‘veel te zachtzinnig’ aldus Pijper) in het UD van 8
november 1917: ‘Zo ongeveer de leegste, geesteloze muziek die ik ooit heb gehoord. Het is,
en ik weiger om dit in het minst te verzachten, pontificaal gezwets. Men zou erbij moeten
denken aan Polonius, indien deze niet een schepping was van Shakespeare, en dus toch nog
leefde uit diens genie. Werkelijke banaalheid, haar realiteit, kan geen genie produceren.
Maar dit hier, het lijkt op alles tegelijk en naar niets, zoals een alleralledaagst gezicht u aan
tien mensen tegelijk doet denken, zonder zelf één karakter te tonen. Mendelssohn, Bruch,
Brahms. De momenten dat hij tenminste gedecideerd iemand imiteert, zijn nog de minst
erge. (Begin Finale en de corresponderende plaats in Brahms' concert). Muzikaal is, geloof
ik, het eerste deel het allerergste, maar psychisch het Andante. Men is er voortdurend
stompzinnig verwonderd bij hoe iemand het klaar krijgt onophoudelijk de zoetsappigste
trivialiteiten te vertellen en dan te goeder trouw overtuigd te zijn dat hij u innige schoonheden
openbaart. Ja, men voelt hem tegelijkertijd voortdurend denken aan de schoonste ontroeringen
in Beethovens, Bruchs, Brahms' langzame delen, die hij nooit heeft kunnen verstaan. Ook
de Finale is niet beter, die heeft misschien nog weer méér de verschrikkelijke beweging in
aldoor tautologieën, als vermolmde ladders neerdalende sequensen, ontzettende clichés van
het figuurwerk. (Nog iets, laat niemand dit hier aan de heer Witte overbrengen. Ik ken de
man niet en ik haat wreedheid. Maar ik moest de componist treffen. Een 75-jarige echter gun
ik de waan van het succes, dat, naar men zegt, hij elders met dit concert behaald heeft.)’
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kerwaterachtig. (Ik zou willen zeggen: een beetje wee, als dit zeer expressieve woord
door Querido in het laatst verschenen nummer van ‘het Weekblad voor Stad en Land,
Boeren, Burgers, Buitenlui en Handelsreizigers’ De Forens niet zo overmatig gebruikt
was, dat men het het eerste halfjaar niet meer zal willen lezen!)30
Waar Mendelssohn een ondiepe emotie wil geven, lukt hem dit zonder uitzondering
en op een geniale wijze. De luchtige, vlinderende Finale is het sterkste stuk uit het
hele concert.
Nu mag men gerust aanvoeren dat Mendelssohn deze noot op 17-jarige leeftijd
reeds volmaakt te pakken had (Sommernachtstraum), dat hij dit later nooit meer heeft
overtroffen, et cetera. Dit is volkomen waar, doch mij is liever een herhaling van
iets geniaals dan de première van iets tamelijk talentvols. ‘Het leven polijstte en
oppervlakkigde ook zijn muziek.’ Maar zou het leven, zouden Mendelssohns ‘gunstige
levensomstandigheden’ hier wel of tenminste gedeeltelijk wel schuld aan zijn?31 Ik
geloof het niet. Had Mendelssohn het minder gemakkelijk en goed gehad, hij had
minder gecomponeerd, zeker. Maar belangrijker?...
Na de pauze Schuberts grote Symfonie in C. Deze ‘eindeloze’ symfonie is mij
misschien nóg liever dan de beroemde Unvollendete - misschien omdat ze langer is,
omdat de Hemelse Muziek minder gauw voorbij is? Ik kan me niet voorstellen dat
men ooit genoeg zou krijgen van het luisteren naar, het aanbidden van deze goddelijke
melodie. Wie heeft er ná Schubert ooit weer zo kunnen zingen? Pas in de allerlaatste
tijd Mahler, de Grote, die eenvoudig durfde zijn als het moest. (Er is - men veroorlove
mij deze algemeenheid! - nu eenmaal voor een componist meer wijsheid nodig om
eenvoudig te zijn dan om een zestienstemmige fuga te schrijven!)
De reproductie was niet zó volmaakt als het had kunnen zijn. De klank van het
orkest leek me matter dan anders, vooral het strijkorkest scheen minder intensief van
kleur. Vanwaar deze opinie? Heb ik me de vorige maal vergist, toen ik het
strijkersensemble zoveel klankvoller dan anders roemde? Of miste men de steun van
de concertmeester? Of houdt de heer Van Gilse meer van zijn Beethoven-symfonieën
dan van dit simpeler werk? Dit laatste geloof ik toch niet. De uitvoering getuigde
overigens van zorgvuldige en toegewijde voorbereiding. Hij heeft het werk geheel
en al zijn eigendom gemaakt. Dit was overal merkbaar: bijvoorbeeld demonstreerde
de
30

31

Op 1 december 1917 bespreekt Frederik van Eeden in De Amsterdammer Louis Couperus'
roman De komedianten. Van Eeden verklaart inmiddels wel vrede te hebben met Couperus'
figuur in de Nederlandse letterkunde en zijn antipathie ten aanzien van hem te hebben
overwonnen. De schrijver Israel Querido reageert in De Forens van 8 december 1917 heftig
op deze kritiek: ‘Hekelarijen; Een weeë Freê van Eê; Open brief aan Dokter Frederik van
Eeden’. Dit is het artikel waaraan Pijper hier refereert. Querido stoorde zich aan het naar zijn
idee hooghartige stuk van Van Eeden, maar de felheid van Querido was vooral ingegeven
door de onaardige dingen die de ‘Bussumse Boeddha’ over hemzelf schreef (‘het onleesbaar
Zeedijk-gezwets van Querido’). Overigens stond Pijper op dit moment zelf in contact met
Frederik van Eeden: in oktober 1917 legde hij de laatste hand aan zijn Eerste symfonie,
waarvan het programma is gebaseerd op Van Eedens De kleine Johannes. Eind oktober
bezocht Pijper Van Eeden in Walden en speelde hij hem de symfonie voor op de piano.
In de programmatoelichting van die avond over Mendelssohn: ‘Het leven zelf heeft hem te
kort gedaan: het ging hem te gemakkelijk en te goed en het maakte hem glad. En polijstte
en oppervlakkigde ook zijn muziek. Ondanks dit is zijn vioolconcert een der allerbeste der
muziekliteratuur.’
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heer Van Gilse in het Andante duidelijk een neiging tot dramatiseren van het geval.
(Stretto vóór het A-Dur gedeelte, dat Schubert nu juist niet met evenveel woorden
heeft voorgeschreven.) Men begrijpe mij goed: ik ben allerminst een tegenstander
van zulke (mits gemotiveerde) retouches - de oudste muziek zou zonder dergelijke
logische toevoegsels, reconstructies in zekere zin, vrijwel ongenietbaar zijn. Het zou
mij zelfs aangenaam zijn geweest als de heer Van Gilse in het Scherzo zijn
‘Singseligkeit’32 nog wat meer de vrije loop had gelaten! Een tekortdoen (eigenlijk
een telangdoen) aan het tempo allegro vivo had mij hier allerminst gehinderd. Die
melodieën zijn van een verrukking die alles doet vergeten. Is het wonder dat men
deze sublieme momenten zou willen vasthouden, dat men het telkens en telkens weer
zou willen horen, zou willen meezingen?
Het begintempo van het tweede deel was voor mijn gevoelen gedecideerd te vlug.
Andante con moto schrijft Schubert voor, doch het tempo waarin men begon, was
sneller dan het hoofdtempo van het tweede deel der Zevende van Beethoven, die
zelfs allegretto voorschrijft. Overigens zou het interessant zijn om eens na te gaan
in welke opzichten deze beide langzame delen met elkaar te maken hebben. Er is
zeer veel overeenkomst, niet alleen uiterlijk, doch ook en vooral innerlijk. Hoe men
nu bij Schubert die hobomelodie opvat: statig of pastoraal, het is mij om het even,
doch in ieder geval doet men haar karakter door dit tempo geweld aan.
Het concert begon met de Oberon-ouverture van Weber. De reproductie (eerste
nummer van de avond) geeft ditmaal geen aanleiding tot buitengewone opmerkingen.

Tivoli-concert33
13 december 1917 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Egmont; Vioolconcert (solist: Louis Zimmermann);
Derde symfonie
‘De heer Van Gilse houdt misschien meer van zijn Beethoven-symfonieën dan van
dit simpeler werk’, schreef ik maandag naar aanleiding van de uitvoering van
Schuberts Symfonie in C-groot.
Gisteravond, onder de Eroica, dacht ik aanvankelijk hetzelfde. Het eerste deel:
bezonken, zuiver van stemming, diep van sentiment - het tweede deel: wél zeer breed,
statig van beweging, geheel en al zonder dode plekken, steeds levend. Ik ben van de

32
33

Pijper verwijst daarmee naar de programmatoelichting van Van Gilse, waarin deze over
Schubert schrijft: ‘Het is de zingende ziel der muziek zelve, die uit hem spreekt.’
Oorspronkelijk was voor het concert van 12 december 1917 Pijpers Eerste symfonie
geprogrammeerd. Omdat echter Willem Mengelberg geïnteresseerd was in een uitvoering
van het werk, mits hij de première zou hebben, trok Pijper het terug bij het U.S.O., zonder
daarbij open kaart te spelen. Van Dijk (1979), 84-85 en Van Gilse (2003), 82. (Zie ook Een
ander licht.)
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uitvoering van dit tweede deel weg geweest: deze reproductie naderde het volmaakte
zeer dicht. Verderop vervaagden de indrukken: alles werd slapper - doch, niet de
heer Van Gilse treft hier alle schuld. De twee laatste delen der symfonie (Scherzo
en Finale) zijn voor mijn gevoel gedecideerd zwakker dan de rest. Het Scherzo heeft
Beethoven herhaaldelijk, in al zijn volgende symfonieën bijvoorbeeld, overtroffen.
Technisch bevat dit stuk ook passages die schijnbaar bestemd zijn om te mislukken
(de hoorns in het Trio!). En de Finale wil zóveel, is zó helemaal geconcipieerd als
nóg een symfonie na de symfonie, dat ze het karakter ener finale totaal verliest. Dat
is nu wel geen doodzonde, maar er staan daar veel - te veel - dingen in die ik nooit
mooi zal kunnen vinden (het ‘vrouwelijke’ thema in de bas, met die kloppende,
gillende bes in de houtblazers). Eigenlijk vind ik de pianovariaties die Beethoven uit
dezelfde hoofdthema's liet groeien veel mooier - zeker evenwichtiger! De reproductie
van deze beide delen was, ik zei het reeds, minder gelukkig. Het tempo der Finale
was over het algemeen goed, alleen: waarom joeg de heer Van Gilse het marsachtige
gedeelte (in g-klein) zo ongemotiveerd op? Het Scherzo schommelde erg: het eerste
tutti werd onmiddellijk bijna de helft sneller dan de - mijns inziens te langzame inzet. Dit zijn de enige plekken die ik anders zou wensen - overigens vind ik geen
woorden genoeg om de heer Van Gilse te prijzen voor zijn opvatting en zijn prestatie.
De Marche funèbre. Wat is dit ongelooflijk mooi! Het geheel is verbluffend modern:
de structuur, driedelig met een én van stemming én van klank volkomen gewijzigde
terugkeer. Nota bene met volkomen hetzelfde motievenmateriaal. En die motieven
zelf: Berlioz, Mahler vonden er geen directer. De coda is in deze tijd nog revolutionair.
Tussen haakjes: al zijn revolutionaire vondsten zijn zo mooi niet, al willen de
Beethoven-aanbidders ons dit telkens weer laten geloven. Het lukt me tenminste
nooit om in de eerste twee maten der terugkeer van het eerste deel (hoofdthema in
de hoorn op de eerste trap tegen een tremolo vijfde trap der violen) iets anders te
vinden dan de belofte van iets nieuws. Dat nieuwe is dan de veel latere
componeertechniek, waarbij een muziekstuk zich op meer dan een trap der toonladder
tegelijk kan bevinden (het eerste voorbeeld ken ik bij Brahms).
Met de Eroica eindigde het concert. Men begon met de Egmont-ouverture, die
wél zo goed gereproduceerd leek als voor enige weken. De hoornfanfares voor het
slot-allegro-con-brio waren ditmaal veel zuiverder.
Verder was er de heer Zimmermann met het Vioolconcert. Men beleeft het unicum
binnen een week de drie vioolconcerten te horen (zondag laatstleden Rasch met
Mendelssohn, vandaag Beethoven en zaterdag aanstaande Huberman op het
Stadsconcert met Brahms).34 Men zal het er door elkaar genomen wel over eens zijn
dat Beethovens concert muzikaal het hoogste staat. Ik weet dat op het ogenblik niet
zeker. Een symfonie met vioolsolo vind ik het nog niet - tenminste niet aldoor. Het
absoluutst is Beethoven in het Larghetto, dunkt me. Want noch de soms arcadische
rust van het eerste deel, noch de genoeglijke ‘Jagdstück’-achtige Finale geven mij
sensaties als dit tweede deel. Er staan daar dingen waarvan men de waarde nu pas,
in de tijd der kleu-

34

Zie de recensies van 10 en 17 december 1917.
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renmuziek,35 begint te vermoeden. Bijvoorbeeld: waar het solo-instrument het
hoofdthema met allerlei melismen in de hoogste ligging speelt, bijna zonder
begeleiding (een paar pizzicato's), daar geeft het geluid een volkomen lichtsensatie:
dit geluid verblindt. Deze gewaarwording is zo nadrukkelijk, dat bij de inzet der
hoorns een paar maten later, waar de klank weer substantie krijgt, iedereen met de
ogen zit te knippen!
De heer Zimmermann speelde het concert voortreffelijk. Hij weet hoe hoog wij
hem stellen - waarom zouden wij al zijn superieure kwaliteiten gaan opsommen? Er
was veel, zeer veel applaus, reeds na het eerste deel. Men moest zich dat toch
afwennen. Waarom applaudisseert men na het eerste deel van een concert en nooit
(gelukkig!) na het eerste deel van een symfonie? Is het lof voor de prestatie van de
solist? Maar zij die er zo over denken, moesten dan hun ostentatie maar zover drijven
dat zij begonnen te klappen na afloop van de halsbrekendste toer - na de cadens
bijvoorbeeld. Er komt daarna gewoonlijk geen solo meer! Zonder dwaasheid. Ik vind
het interrumperen van een meerdelig werk door applaus al even onbehoorlijk als het
interrumperen door tussen de laatste delen weg te gaan, zoals men gewoonlijk bij de
‘symfonie na de pauze’ kan opmerken.
Over de waarde der cadens zou nog het een en ander te zeggen zijn.36 Maar vandaag
slechts dit: voelt niet iedereen de terugkeer van het rustig-schone onversierde
hoofdmotief als een bespotting van de voorafgegane koorddanserij der cadens? Er
moet toch een artistieke oplossing zijn te vinden! De muzikale waarde dezer briljante
fantasietjes is maar zeer problematisch.

Tweede Stadsconcert37
17 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
Brahms: Akademische Festouvertüre
Brahms: Vioolconcert (solist: Bronislaw Huberman)
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Bach: Chaconne, BWV 1004 (solist: Bronislaw Huberman)
Berlioz: fragmenten uit La damnation de Faust
35

36
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Wellicht dacht Pijper hierbij aan Skrjabins Prométhée, le poème du feu (1910), bij de
uitvoering waarvan een ‘kleurorgel’ nodig is, dat ervoor zorgt dat op het podium bij
belangrijke harmonische verschuivingen de kleur van het licht verandert. Of aan Schönbergs
‘Klangfarbenmelodik’, een begrip dat in het laatste hoofdstuk van de Harmonielehre (1911)
ter sprake komt. Schönberg speelt daar met de gedachte dat de toonkleur wel eens een even
wezenlijk bestanddeel van de muziek zou kunnen zijn als de toonhoogte. Dichter bij huis
werd er ook veel geëxperimenteerd met en gediscusieerd over synesthesieën, vooral in
theosofische kringen, waarvan veel kennissen van Pijper deel uitmaakten, zoals Henri van
Goudoever, Janus de Winter en Frederik van Eeden. Zo liet Van Goudoever zich voor zijn
orkestwerk La fête bleue (1918) inspireren op een pastel, een droomblauw landschap van de
schilder Janus de Winter (zie de recensie van 25 april 1918). Ook Kleurengamma voor
gemengde stemmen, Daniel Ruynemans koorvocalise De roep, dateert van 1918. Zie ook:
Van Uitert (1978), 67-75.
Pijper komt terug op het thema van de cadens in zijn programmatoelichting van 7 mei 1919.
Het fenomeen van de Stadsconcerten wordt besproken in de Inleiding.
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Het is bijna een jaar geleden dat J.S.B.B. naar aanleiding van Rasch' reproductie van
het Vioolconcert (ook op een Stadsconcert) een zeer lezenswaardige beschouwing
schreef over het wezen van Brahms' kunst en over zijn eigen (B.B.'s) afkeer van deze
muziek.38
De verleiding was zeer groot om in deze kritiek mijn persoonlijke houding
tegenover Brahms - die een geheel andere is - nader te belichten. Laat ik het nog niet
doen. Er zal deze winter nog gelegenheid te over voor zijn - men zal zeker wel één
of meer Brahms-symfonieën in Tivoli of elders spelen - misschien horen wij het
Vioolconcert zelfs nog een keer.
Op het ogenblik alleen dit: J.S.B.B. komt tot de conclusie dat Brahms hem afstoot
door de troebelheid van zijn psychisch timbre - hij voelt in zijn muziek iets onechts:
een wanverhouding tussen (somtijds zelfs gefingeerde) schoonheidsontroering en
de eigenlijk ondiepe inspiratie. Zoals ik reeds zei: hiermee ben ik het - op het ogenblik
althans - niet eens. Brahms is eenzijdig, dat is waar - men doorleeft met hem niet de
gigantische worsteling tegen het Noodlot, zoals met Beethoven (met wie hij, uitwendig
althans, de meeste overeenkomst vertoont) - zijn melodie vloeit niet onophoudelijk,
zoals bij de goddelijke Schubert, ze vloeit vaak helemáál niet - zijn instrumentatie
is herhaaldelijk rauwer, heser dan die der klassieken (zijn hobo's en hoorns!),
sprookjesachtig als Mendelssohn bijvoorbeeld klinkt zijn orkest nooit. En toch!
In Brahms leeft de goddelijke Muziek. Zijn altaarvlam moge minder helder branden
dan die der Meesters die men zo graag en zo gemakkelijk tegen hem uitspeelt, het
is hetzelfde heilige Vuur. Zijn natuur liet hem niet toe zich eenvoudig uit te zingen,
hij dacht tenslotte in groot werk alleen maar gecompliceerd. Dit was zijn fatum. Maar
niettegenstaande dit alles heeft Brahms enkele dingen geschreven die voor alle tijden
zullen zijn, zo goed als Beethovens of Mahlers symfonieën, Mozarts opera's of
Haydns kwartetten. Dingen waarvan de werkelijke waarde aan de oren van alle
Hanslicks is voorbijgegaan - misschien, en dit lijkt mij helemaal zo onwaarschijnlijk
niet, ook aan Brahms' eigen, innerlijke oren. Ik durf dit te schrijven in verband met
zijn eigen uitlating ‘[dass er] [...] bemüht sei im Geiste Schumanns weiter zu
arbeiten’.39 Dit ‘goede voornemen’, dat hij ook werkelijk trouw poogde door te zetten,
is hem fataal geweest, was eigenlijk dwars tegen zijn persoonlijkheid in.
In ieder (scheppend) kunstenaar leeft toch zowel iets van een revolutionair als van
een reactionair. (De muziekanarchist Berlioz schreef als laatste deel zijner theatrale
symfonie Roméo et Juliette, een in wezen op de oude grand-opéra gebaseerde
orkest-en-koorfinale, een epiloog die voor ons gevoel de werking van het
voorafgegane drama verzwakt. Hier speelde de geest van zijn tijd ook hem dus
parten.) De revolutionaire neigingen die hij bij zichzelf ontdekte, heeft Brahms steeds
ijverig onderdrukt - dat het hem, goddank, niet altijd lukte, is het gevolg van de
nadrukkelijkheid van sommige zijner inspiraties. Bijvoorbeeld: Eerste symfonie,
inleiding: Un poco sostenuto en het Adagio-begin der finale. Deze muziek is alles,
behalve

38
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J.S.B.B., ‘Vierde Stadsconcert’. UD van 12 februari 1917. In deze recensie komt ook de
uitvoering van Pijpers Divertimento ter sprake.
Dit citaat is niet getraceerd.
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klassiek. Tamelijk laat zal men zeggen: de Eerste symfonie (opus 68!) schreef Brahms
eerst op 44-jarige leeftijd! Ik weet op het ogenblik in vroeger werk geen voorbeelden
van deze vrijheidsdrang, maar (dat) (als) het zich pas zo laat openbaarde, bewijst
(dit) in de eerste plaats de kracht der persoonlijkheid, die een neiging welke hij voor
verkeerd hield, zó lang en zó radicaal kon onderdrukken. Tegenwoordig mag men
gerust zeggen dat dit een averechtse handelwijze was. Ik voor mij ben er stellig van
overtuigd: was Brahms niet zo geprotegeerd door Schumann, was hij niet zo onder
de invloed gekomen van Roberts en Clara's kunst en levensbeschouwingen, zijn
persoonlijkheid had zich volmaakter ontwikkeld. Ruwer, maar oprechter. Ik geloof
ook dat hij dan een veel machtiger tegenstander van Wagner zou geworden zijn, dat
Wagners monopolie door hem de meest gevoelige knak zou gekregen hebben. Zoals
de zaken nu gelopen zijn, komt men in Duitsland en Nederland pas de laatste tijd
onder Wagners verderfelijke (tenminste voor een scheppend kunstenaar verderfelijke)
invloed uit. In Duitsland Mahler (niet Richard Strauss!) en in de allerlaatste tijd de
radicaal Schönberg c.s. In Holland Johan Wagenaar en Diepenbrock (in diens latere
periode). En ook thans nog duikt het al of niet verkapte Wagnerisme herhaaldelijk
op. Ik ken zelfs onder de jongsten begaafde componisten die soms Wagneren moeten,
of zij willen of niet. Hadden Wagners tegenstanders indertijd Brahms - die immers
bewezen heeft evengoed nieuwe wegen te kunnen vinden en te bewandelen, die
absoluut-muzikaal stellig Wagners meerdere was - volledig tegen Wagner kunnen
uitspelen, ik geloof dat alles anders en beter was gelopen.
Laat ik niet te ver afdwalen. Onder de dingen die Brahms' bewonderaars nooit in
wezen hebben kunnen waarderen - er is, en ik bedoel dit werkelijk niet paradoxaal,
voor de blijvende appreciatie van een kunstuiting geen groter beletsel dan de stoet
domoren die, buiten staat om ooit zelf iets te presteren, hun ziel en zaligheid hebben
gezet op het werk van één Genie, van hun Vereerde Meester - onder de dingen dus
die buiten het psychische gezichtsveld van deze bewonderaars liggen, durf ik zonder
de minste aarzeling de Finale van het Vioolconcert te noemen. Dit is doodeenvoudig
een satanisch werk: een heksensabbat. Nu bedoelde Brahms, ik ben daar zo goed als
zeker van, geen épisode de la vie d'un artiste40 met vioolsolo te schrijven. Dat bewijst
(ten dele) het tempovoorschrift: allegro giocoso, en ook: hiervoor doet hij te bewust
vioolconcertachtig (Beethoven-concert-reminescenzen in I en II!). Dat er nu zó iets
uit een helemaal zo niet bedoelde concertfinale kon, moest groeien, lijkt mij in het
geheel niet onverklaarbaar: Brahms' psyche is somber, ‘grübelnd’, hij ziet overal
spoken - geen ‘fantoches’ (Verlaine),41 maar echte, degelijke kwelgeesten. Krijgt zulk
een natuur nu toevallig een min of meer populair, burlesk thema in handen, dan is
het zeer logisch dat hij vanuit een angstige, gedrukte stemming met of ondanks of
tegen zijn bewuste willen in een demonisch stuk moet componeren - desnoods als
zelfbevrijding. Dit ligt niet direct aan het motief, want de volmaakt onsensitieve
Bruch

40
41

Épisode de la vie d'un artiste is de ondertitel van Berlioz' Symphonie fantastique.
Fantoches (poppen) is een gedicht uit de Fêtes galantes van Verlaine, op basis waarvan
Debussy een lied schreef. Pijper werkte gedurende een groot deel van 1916 aan zijn eigen
Fêtes galantes, maar hij koos voor zijn compositie drie andere teksten.
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componeert met een hoofdthema van vrijwel dezelfde expressieve kracht niets anders
dan een ordentelijke concertfinale. Dat Brahms er dit van moest maken, bewijst
tenminste zijn genialiteit.
Dit stuk is angstaanjagend, hels van kleur. De eerste inzet van het lustige, tamelijk
gevoelloze hoofdthema laat niet veel anders verwachten dan een conventioneel
slotdeel. En ‘het andere’ overvalt u niet plotseling, het motief dat tot dusverre een
onschuldig gelaat vertoonde, werpt niet ineens haar masker af, tonende haar
wezenlijke diabolieke expressie. Neen, het gaat de onbevangen, sensitieve toehoorder
veel meer als het kind dat denkt met een touwtje te spelen en plotseling ontdekt dat
het een slang in de hand heeft. Het demonische is overal: duivels hoongelach (die
trillerfiguur in de eerste fluit - Mahler-anticipatie!), doffe smartkreten, stuiptrekkende
basfiguren. En dan ten slotte het infernale stretto, waar de pauk, de hoorns dat sombere
ritme markeren, dat in wezen niets minder expressief is dan bij geëtiketteerde
‘demonische’ muziek. Resumerende: Brahms bedoelde te geven een goede
vioolconcertfinale. Buiten zijn bedoeling om gaf hij een infernaal visioen. Hij
bedoelde waarschijnlijk een zo volmaakt mogelijk geëquilibreerd, goed
geïnstrumenteerd stuk voor viool en orkest te schrijven. Hij schreef - ‘per ongeluk’
zullen de bevooroordeelde tegenstanders zeggen - een onvergankelijk meesterwerk.
Bronislaw Huberman - demonische Paganini-natuur - speelde deze Finale
onovertrefbaar. Ik heb me wel degelijk afgevraagd of de infernale sensatie, die ik
nooit zo sterk doorleefde als zaterdagavond, niet uitsluitend zijn werk was. Dit is
niet zo. Het demonische accent ligt voornamelijk in de instrumentatie, in de structuur,
in de ritmus, in het soort contrapunt. Niet of bijna niet in de solopartij.
Ik prees Huberman daar voor zijn reproductie der Finale. Dit is toevallig: alles
wat Huberman deed, was even geniaal; hij is voor mij het grootste vioolgenie dat ik
nog hoorde. Men zal het mij vergeven dat ik het bij deze ontboezeming laat. Waarom
ons uit te putten in lofredenen, die hij reeds zo vaak hoorde, dat hij er wel beu van
zal zijn, en die ieder die hem hoorde uit zichzelf kan vinden. Bachs Chaconne was
voor menigeen een openbaring. Er stak een storm van enthousiasme op, die niet
bedaarde voor hij nog iets - ik meen een ander deel uit dezelfde solosonate van Bach
- toe gespeeld had.
Wij allen waren verrukt over het accompagnement van Wagenaar en het orkest.
Op enkele niets bedervende ongelukjes na (hoorns) sloot alles voortreffelijk. Wagenaar
bracht, met volledige opzijzetting van eigen opinie (die allicht op verscheidene
plaatsen heel anders zal geweest zijn dan die van de onberekenbare wondermens
Huberman), diens geringste intenties met ongelooflijke, subtiele accuratesse over op
het orkest, dat om het in één woord te zeggen: uitnemend geaccompagneerd heeft.
Van Hubermans wonderbaarlijke prestaties heeft de Brahms-Finale mij het meest
gedaan - Wagenaar was onovertrefbaar in zijn reproductie van Berlioz'
Damnation-fragmenten. De Leonore III en de Studentenlieder-ouverture42 van Brahms
werden goed, zeer goed gespeeld. Maar, wat Wagenaar met zijn Berlioz bereikt, is
in één woord volmaakt. Deze muziek is hem uit het hart geschreven; de weergave
draagt

42

De Akademische Festouvertüre.
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de stempel der ogenblikkelijke inspiratie. Nooit heb ik van deze geniale fantasieën
zo genoten als op dit concert. Het was van het begin tot het einde één alles
elektriserende stroom van enthousiasme. Technisch ook was het geheel herhaaldelijk
verbluffend. Een pianissimo als in de Danse des sylphes heeft nog niemand van ons
orkest gehoord. De grote fortissimo's in de Marche hongroise en de geweldige
ogenblikkelijke crescendo's in de Menuet des follets voelde men als iets fysieks,
zonder een moment van ruwheid. Alle tempi waren haarscherp.
Hoeveel Huberman mij ook gaf, de allergrootste indruk nam ik mee van Wagenaars
geniale Berlioz-vertolking.

Tivoli-concert
20 december 1917 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in D, KV 385 (Haffner)
Bach: Tweede Brandenburgs concert, BWV 1047
Van Gilse: Vierde symfonie
Het eerste deel van het programma geeft geen aanleiding tot gedetailleerde bespreking.
Beide werken - Mozarts Symfonie in D en Bachs Brandenburgs concert - werden
voor kort in Tivoli uitgevoerd en de reproductie van toen verschilt maar weinig met
die van gisteravond. Het Brandenburgs concert is toch een curieus werk. Curieus in
die zin dat Bach met het klankkarakter van zijn solo-instrumenten zo absoluut geen
rekening houdt. Soloviool, -fluit, -hobo, -trompet (!) en piano met strijkorkest - wat
een palet van opvallende klankkleuren, tenminste in onze tijd! Maar Bach behandelt
alles doodkalm alsof het registers van zijn orgel in de Thomaskirche waren: geeft de
solotrompetter (clarinist)43 een soort vioolpartij te blazen, behandelt de hobo als een
tweede-vioolstem in een gefigureerd strijkkwartet, gebruikt de fluit bijna uitsluitend
in een weinig klankrijk register en laat de piano nietszeggende bassen aanvullen of
gebruikt haar om de vulstemmen te spelen. (Tegenwoordig, na Wagner, hebben we
hiervoor - voor de vulstemmen - vier hoorns nodig. Tempora mutantur!)
Niettegenstaande of misschien juist door deze handelwijze bereikt Bach soms de
singulierste effecten. Maar op den duur (het Brandenburgs concert is erg lang) werkt
deze klankcombinatie toch wel wat vermoeiend.
Na de pauze: Vierde symfonie van Jan van Gilse. Kortweg gezegd: een der
belangrijkste Hollandse symfonieën.
Het hele werk zó te behandelen als ik dat graag deed, zou mij veel te ver voeren;
op het ogenblik dus slechts een korte bespreking: het eerste deel vind ik, geloof ik,
het mooiste, of eigenlijk: het meest Hollandse. Beide nauw aan elkaar verwante
motieven hebben dat, wat ik specifiek Nederlands zou kunnen noemen - Wagenaar
bijvoor-

43

De clarino is de door Bach bij voorkeur gebruikte trompet (Hohe Messe, Magnificat e.d.).
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beeld heeft het in De Doge en soms in De Cid zo sterk: pregnante ritmen en geestig
gealtereerde harmonieën. Ritmisch vind ik dit deel zeker het interessantste van het
hele werk.
Het Intermezzo is massiever van harmonie en rustiger van beweging - tenminste
in de beide hoekdelen. De uitvoering van het Trio-deeltje scheen mij wat onrustig,
aan de totaalindruk schaadde dit wel enigszins.
Het derde deel, ofschoon misschien niet het origineelste, is van klank het mooiste.
De hobomelodie tegen het figuratief behandelde strijkorkest is een fantastische vondst.
De tonaliteit wordt hier slechts van tijd tot tijd vastgesteld (Schönbergs ‘schwebende
Tonalität’!)
Over de Finale eindelijk kan men meer dan één oordeel hebben. Ik herinner mij
dat ik van dit deel de sterkste indruk overhield, toen ik de symfonie in Amsterdam
voor het eerst hoorde.44 Nu was dit niet het geval. Misschien komt het hierdoor: er
staan in deze Finale enkele bladzijden - de eerste variatie bijvoorbeeld en die laatste
variatie met het slagwerk - die tot de allerbeste uit de hele partituur behoren daarentegen staan ook juist in de Finale de minst interessante, relatief de zwakste
brokken. Bij een eerste auditie onthoud ik gewoonlijk de mooiste momenten, de
toppen. Neemt men evenwel een werk geheel in zich op, dan kan men tenslotte het
minder mooie niet ‘überhören’. Vandaar waarschijnlijk dat het meest afgeronde,
meest evenwichtige eerste deel mij op het ogenblik het sterkst aantrekt.
De heer Van Gilse moet zijn werk deze winter meer spelen: men zal er beter
inkomen en zich nauwkeuriger rekenschap van alles geven. Ik weet bij ondervinding
dat men deze symfonie na één enkele auditie nog niet tot zijn eigendom gemaakt
heeft!
Mocht ik over het werk een enkele opmerking maken, dan zou het deze zijn: de
vier delen lijken mij onderling wat gelijk van klankkleur. De heer Van Gilse heeft
blijkbaar een voorliefde voor de klank der blaasinstrumenten - speciaal voor het zeer
persoonlijke timbre der hobo. Nu is er geen geluid in ons moderne orkest, dat zich
zo op de voorgrond dringt, dat zo de hele klankmassa kleurt, als juist dit instrument.
De hobo heeft - voor mijn gevoel tenminste - altijd, op iedere hoogte en in bijna
iedere combinatie, hetzelfde karakter: ze wekt bijna altijd dezelfde sensatie. Wordt
nu deze zelfde sensatie in de loop van een - groter - werk dikwijls, zeer dikwijls
opgewekt, dan kan het gevolg zijn dat men de kleur wat monotoon gaat vinden.
De sterkste eigenschappen der symfonie lijken mij haar beknoptheid (vooral de
terugkeer van het eerste deel is animerend vlot) en haar harmoniek. Harmonisch
voelt de heer Van Gilse allermodernst, zijn melodiek is meer romantisch, ritmisch
bewandelt hij geen nieuwe of onbekende wegen. Polyritmisch is deze symfonie,
behalve dan in de figuraties, bijna nergens.
De uitvoering was zeer te prijzen. Enkele onzekerheden (slagwerk en een paar
kleinigheden bij de blazers zowel als bij de strijkers) zullen bij een volgende
reproductie natuurlijk niet meer voorkomen. De heer Vink,45 de solohoboïst, ten slotte
mijn welgemeend compliment voor zijn waarlijk solistische prestaties.
44
45

De Vierde symfonie van Van Gilse werd in Amsterdam uitgevoerd op 28 november 1915
door het Concertgebouworkest onder leiding van de componist.
Johannes Vink was de eerste hoboïst van het U.S.O. en speelde vanaf 1922 met Pijper in het
Utrechtsch Sextet. Het is een van de leden van het U.S.O. die door Van Gilse in zijn memoires
geprezen wordt om zijn spel. Van Gilse (2003), 52.
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Remonstrantse kerk
21 december 1917 (UD)
Willem Petri (orgel)
m.m.v. Jeanne Ruijgrok (zang) en Henry Tibbe (viool)
Werken van Kint, Cornelius, Goldmark, Bach en Tartini
De heer Petri46 had een noviteit: Koraalfantasie van Cor Kint. De heer Kint, de altist
van het Hollandsch Kwartet, debuteerde hiermee als componist. Dit debuut was verre
van gelukkig; mijn respect voor de voortreffelijke kamermuziekspeler Kint laat zich
moeilijk in overeenstemming brengen met de opinie die ik gisteravond van de
componist Kint gekregen heb. Waarom heeft de heer Kint dit volmaakt overbodige
werk gecomponeerd? Koraalfantasieën - en betere! - zijn er in overvloed en het
moderne accent dat zijn werk van tijd tot tijd heeft, past op het orgel al heel slecht.
Hiermee bedoel ik niet dat het stuk in een slechte orgelstijl is gecomponeerd, maar
toch is bijvoorbeeld het veelvuldige gebruik van driedelige ritmen (12/8 of 6/8 of
triolen) niet in de geest van het instrument. En ook de fuga typeert de niet organistisch
voelende. Het thema (de dux) is geschikt genoeg, doch het contrapunt (het
tegenmotief) verliest door de snelle beweging onmiddellijk het karakter. En wanneer,
bij wijze van apotheose, het hele koraal onversierd (behalve een goedkope,
gebroken-akkoord pedaal-partij) fortissimo gebracht wordt, dan vraagt men zich
onwillekeurig af waarom we nu al die overmatige drieklanken, die hele-toonreeksen,
die Puccini-reminiscensen et cetera hebben moeten slikken. De heer Kint heeft
ongetwijfeld een groot gemak in het opschrijven van zijn gedachten. Laat hij die
gedachten nu eens niet aan een kapstok (i.c. aan een bestaande melodie) ophangen,
maar laat hij er een eigen werk mee componeren. Ik geloof dat hij in andere,
niet-gebonden muziek zijn note personelle gauw genoeg gevonden zal hebben.
(Misschien al gevonden heeft!) Dat men dit andere werk dan spoedig uitvoere. Een
belofte schuilt er in deze Koraalfantasie met dat al wel.
Van mejuffrouw Jeanne Ruijgrok, de sopraan, hoorde ik alleen de twee
Weihnachtslieder van Peter Cornelius. Niet genoeg dus om een nieuw oordeel over
haar stem te vellen of om een vroeger oordeel definitief te bevestigen. Alleen dit: de
draagkracht van haar stem viel me gisteravond op, vroeger nooit, maar misschien
komt het doordat ze de laatste maal in Tivoli onder ongunstige omstandigheden zong
(een zaal vol tabaksrook en dus een ver van frisse atmosfeer). Muzikaal deed ze
goede dingen, alleen: weet ze dat ze de beginregel van het tweede coupletje van Die
Könige (und hell erglänzet...) nogal onritmisch zong? Dat wil zeggen niet rustig
genoeg. Aan de adembeheersing ligt het niet: haar techniek is, ik zei het reeds vroeger,
degelijk genoeg.47 Misschien even een verslapping der concentratie?

46

47

Willem Petri (1865-1950) speelde in het Utrechtse muziekleven een grote rol, met name als
directeur en docent van de Utrechtse Muziekschool. Als organist was hij de evenknie van
Johan Wagenaar. Sinds 1883 organist van de Buurkerk, werd hij in 1892 aangesteld als
organist van de Remonstrantse kerk. Na het vertrek van Wagenaar als Domorganist, gunde
Petri de vrijgekomen post aan zijn leerling H.F. Bos en bleef hij zelf het bijzonder goede
instrument van de Remonstrantse kerk bespelen. Paap (1972), 73 en 92.
Een eerdere recensie van Pijper over een optreden van Jeanne Ruijgrok is niet gevonden.
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De heer Tibbe eindelijk leek me ditmaal weinig gedisponeerd (wat men mij trouwens
achteraf ook ongevraagd kwam bevestigen). Van hem kon ik slechts het stuk van
Goldmark horen - niet genoeg om zijn prestaties nader te bespreken. Want in dit
buitengewoon onpersoonlijke werkje komt geen enkele zingende melodie voor
(waarnaar men zijn artisticiteit zou kunnen beoordelen) en geen enkele briljante
passage (die eventueel een oordeel zou kunnen geven over zijn techniek). Wat er
dan wel in staat? Ik weet het ook niet - ik kan er me geen noot meer van herinneren!
Men ziet het: ik heb het voornaamste deel van het programma niet meer gehoord.
Het Tartini-concert en vooral de beide meesterwerken van Bach heb ik node gemist.
Preludium en fuga in d van Bach behoort tot het allermooiste werk van de grote
Thomascantor. De heer Petri zal dit wel buitengewoon mooi gespeeld hebben. Met
wat ik van hem hoorde heeft hij trouwens zijn roem van eminent organist weer zeer
hoog gehouden!

Stoker-concerten
21 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Jacoba Repelaer van Driel (zang), Leon Rudelsheim (viool) en Siegfried
Blaauw (piano)
Werken van Richard Strauss, Moesorgski, Wieniawski, Chopin en Smetana
Hier heb ik slechts het gedeelte na de pauze gehoord. Freule Repelaer zong drie
liederen van Richard Strauss uit drie tamelijk verschillende perioden. Winterweihe,
uit opus 48, is een prachtig lied. De stemming en de stembehandeling doen soms
sterk denken aan het ongeveer gelijktijdig gecomponeerde Freundliche Vision. Dit
laatste vind ik bijna Strauss' allermooiste lied. Nichts, een veel ouder werkje (uit
opus 10, Letzte Blätter) vind ik véél minder. Trouwens, Von Gilms tekst doet aan
de totaalindruk geen goed. Ik vind het jammer dat Strauss dergelijke retorica de
moeite waard vond om te componeren. Verder de beroemde Traum durch die
Dämmerung, óók een van Strauss' geniaalste kleinere meesterwerken. Dit lied (uit
opus 29) is uit Strauss' vruchtbaarste tijd. (Eulenspiegel opus 28, Liederen opus 29,
Zarathustra opus 30). De zangeres zong deze liederen allervoortreffelijkst.
Ten slotte zong freule Repelaer drie stukjes uit Moesorgski's
Kinderkamer-geschiedenisjes. Waarom vertaalde ze die eigenlijk? Zij had de keus
tussen de Duitse (háár oorspronkelijke) en een mijns inziens mooiere Franse tekst.
Was het om niet uitsluitend Duits te zingen? Maar dit zou zo erg niet geweest zijn,
trouwens, dan had ze de Franse tekst kunnen nemen. Vond ze misschien haar Duitse
tekst niet mooi? Maar haar vertaling is helemaal niet mooi, klinkt gewrongen (‘Hoe
hij om 't huis in 't donker sloop’ - ‘Maar Njanja is heel lam en naar’ - Duits: ‘Nur
Njanja ist ganz schlecht und dumm’ et cetera), de poëzie is eraf en het geheel verheft
zich van tijd tot tijd niet boven een realistisch kindergesprek. Overigens zong freule
Repelaer deze prachtige dingetjes zeer verdienstelijk en de kinderlijke toon had zij
voortreffelijk te
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pakken. Maar haar stem, haar mooie, donkere, soms fluwelige, soms metaalachtige
alt is een echte zingstem en leent zich toch eigenlijk minder voor dit lichte mezza-voce
en dit vlotte parlando. Ik hoop dat men spoedig dit hele cyclusje nog eens hier zingt.
Een nadere bespreking lokt mij zeer aan, want onder de stukjes die freule Repelaer
niet zong, behoren eigenlijk de allermooiste (het geschiedenisje van die kever!)
Van Leon Rudelsheim hoorde ik het Tweede concert van Wieniawski, waarmee
hij al zijn voortreffelijke violistische eigenschappen kon demonstreren. Rudelsheim
(hij behaalde pas de Prix d'excellence) heeft een buitengewoon viooltalent. Over zijn
artiestschap kan men na dit ene paradenummer nog niet oordelen. Muziek staat er in
het hele concert ongelooflijk weinig. Siegfried Blaauw accompagneerde zeer
verdienstelijk. Zijn solospel gaf mij weinig genot: de vleugel klonk achter in de zaal
soms als een orchestrion, soms als een xylofoon en bijna nooit als een piano. De
Nocturne opus [9.]1 speelde Blaauw muzikaal, misschien soms wat hard van toon,
de Étude ook vaak met goede intenties, ofschoon niet altijd helemaal gaaf. Maar wát
een smakeloosheid om in één adem met Chopin (de klank was nog niet uit onze
oren!) dat onmogelijke ding van Smetana (ik kende het gelukkig niet) te spelen - af
te rammelen, schreef ik bijna! Werkelijk, ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand
die van zo'n smaakverwarring blijk geeft, dichter genoeg zou zijn om Chopin te
spelen zoals dat moet: meer gefluisterd dan gezongen, meer gedroomd dan gespeeld.

Tweede soiree voor kamermuziek48
24 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Utrechtsch Strijkkwartet m.m.v. Lucie Veerman-Bekker (piano)
Dvořák: Strijkkwartet in F, op. 96
Mozart: Vioolsonate in Bes, KV 454
Brahms: Pianokwartet in g, op. 25
De heer Veerman besteedt altijd buitengewoon veel zorg aan de samenstelling van
zijn programma's.49 Bijna altijd vindt men er een werk uit de klassieke of de
romantische literatuur op, dat men nog niet of in lang niet gehoord had. Zo herinner
ik mij - dat was meen ik in 1914 - een buitengewoon verzorgde uitvoering van
Schuberts Forellenkwintet met contrabas, opus 114. Ditmaal was het hoofdnummer
van de avond het Pianokwartet in g-klein van Brahms, dat ik, en waarschijnlijk velen
met mij, slechts van partituurstudie, niet van horen spelen kende. Dit kwartet lijkt
mij een bijzonder sterk werk. Het is een betrekkelijk jong opus (25), dateert dus uit
de tijd dat Brahms' denken sterk onder Schumanns invloed stond. Trouwens: dit is
hier
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Zie voetnoot 16 bij de recensie van 26 november 1917.
Gerard Veerman was de primarius van het kwartet. De andere leden waren Hendrik Rijnbergen
(tweede viool), Carl Th. Klemann (altviool) en Eduard Ferree (violoncel).
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en daar wel te merken; om maar enkele details te noemen die mij juist te binnen
schieten: de melodische lijn (niet de behandeling) van het neventhema van het eerste
deel - sommige modulaties in het Andante. Maar op andere plaatsen is het werk vaak
verwonderlijk origineel: het gehele Intermezzo is een meesterstukje van persoonlijke
zinsbouw, van fijne, verstaanbare polyritmiek. Brahms heeft, geloof ik, zelden een
transparanter stukje geschreven (behalve dan enkele liederen). Het Andante, hoewel
het begin en het slot klassiek van stemming zijn - misschien zelfs wat algemeen
klassiek - heeft in het marsachtige middenstuk accenten die aan veel-lateren (Mahler)
doen denken.
Mahler heeft overigens niet veel van deze Brahms. Wie veel directer uit zijn
(Brahms') school is voortgekomen, is Max Reger. Vooral ‘Satz-technisch’ heeft
Reger bijna alles van hem geleerd. Brahms' modulaties zelfs anticiperen die
(beruchte!) van Reger volkomen: ook hij kan zo schijnbaar doelloos door alle
mogelijke toonaarden heenzweven. (Het vermoeiende van deze - Regers muziekmakerij is dat de toonaard telkens even wordt vastgesteld. Voelt men zich nu
in zo'n toonaard goed en wel aangeland en zal men het zich juist eens gemakkelijk
maken, dan is de componist precies weer aan het moduleren geslagen. Dit is op den
duur - kan het tenminste zijn - schrikkelijk irritant. Bij de modernsten: Schönberg,
Ravel, Debussy en soms ook Mahler, heeft men dit gevoel nooit. De verklaring
hiervan is dat men zich in zulk werk nooit in slechts één toonaard tegelijk denkt, dat
men dus de verstaanbare of onverstaanbare harmonieën op zichzelf hoort, niet in
verband met verwachte oplossingen - dat men alle associaties reeds bij voorbaat
uitgeschakeld heeft. Dit ook lijkt mij de reden waarom deze muziek hen die gewend
zijn in klassieke harmonieën te denken, zo moeilijk in het gehoor blijft zitten.)
Ik ben weer aan het afdwalen. Het kwartet werd mooi, soms zelfs buitengewoon
mooi gespeeld. De klank der instrumenten paste goed bij elkaar. Misschien was het
niet alleen verbeelding van mij dat de vleugel van tijd tot tijd wat te veel domineerde
(vooral in de Finale het tweede thema, waar alle strijkers pizzicato spelen, de piano
zestiendenpassages: p molto leggiero. De tweede maal zelfs pp scherzando. Achter
in de zaal hoorde ik van de pizzicati bijna niets). Maar, dit zijn kleinigheden. Het
geheel, waarop het tenslotte aankomt, werd in de echte Brahms-geest vertolkt.
Men begon met het Kwartet opus 96 van Dvořák. Al luisterende bedacht ik
herhaaldelijk dat het Strijkkwartet toch eigenlijk het volmaaktste instrument is. Het
vertolkt alle emoties, het heeft accenten voor elk sentiment. En Dvořák, zoals alle
Bohemers, weet verwonderlijk mooi voor zijn instrument te schrijven. Veel van zijn
werk te zeggen is overbodig; het is muziek van het ogenblik - maar in deze
kwalificatie ligt de grootste waardering besloten die men voor een kunstwerk hebben
kan.
De heer en mevrouw Veerman speelden nog een sonate voor piano en viool van
Mozart, met een prachtig laatste deeltje.50 (Weer muziek die men veel te weinig
hoort.) Ook dit was geacheveerd samenspel. Maar kán het dan ook anders?...

50

Uit de (zeer negatieve) recensie van dezelfde dag in Het Centrum weten we dat het de 15de
sonate van de Peters-Editie betrof, dat wil zeggen de Vioolsonate in Bes, KV 454.
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‘Van Bach tot Mahler’
24 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Akademische Festouvertüre
Bruch: aria uit Odysseus (soliste: Willy Hommes)
Schumann: Ouverture Genoveva
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Berlioz: La captive (soliste: Willy Hommes)
Liszt: Les préludes
Heeft de heer Van Gilse met zijn cyclus didactische bedoelingen, dat wil zeggen om
de evolutie die de orkestmuziek van Bach tot Mahler heeft doorgemaakt te
demonstreren in artistiek-chronologische volgorde, dan stond het programma van
gisteren op meerdere (vier of vijf) plans.
Bruch hadden we (de heer Van Gilse erkent het zelf tussen de regels door)51
opperbest kunnen missen. Hij representeert geen enkele stijlperiode, is niet typisch
voor een bepaalde (zij het ook onbelangrijke) uitingswijze. Ik denk haast, ofschoon
ik het natuurlijk niet zeker weet, dat Bruch de eer dezer acte de présence aan
mejuffrouw Willy Hommes te danken had. Maar zelfs wanneer we Bruch buiten
beschouwing laten, dan nog was het programma van het vijfde concert tamelijk
stijlloos. Een ouverture van Schumann, een ouverture van Brahms, een ouverture
van Wagner, een poème symphonique van Liszt en een lied van Berlioz. Om met
het laatste te beginnen: wat een geniaal meesterwerk, wat een volmaakt stuk is dit.
Wanneer men alle verrukkelijke details (‘...sous un rond parasol...’!) buiten
beschouwing laat: welk een stemming bereikt Berlioz en hoe voert hij die stemming
door. Zoveel is zeker: ná Berlioz is het slechts aan Mahler gelukt om in het kader
van het wezenlijke orkestlied iets nieuws te geven. Er zijn gezaghebbende musici
die iets tegen het genre orkestlied hebben, omdat zij vinden dat men om de stemming
van een lied (een kleinere kunstvorm, klein althans van afmeting) weer te geven, te
ondersteunen, niet het hele orkestapparaat in gebruik moet nemen: een
pianobegeleiding maakt voor hun gevoel het geheel evenwichtiger. Deze stelling
lijkt mij niet onaanvechtbaar. Wanneer een componist als Berlioz, als Mahler, voor
zijn stemming de gestreken klank der violen

51

Van Gilse schrijft in de rogrammatoelichting van die avond: ‘[Bruch is] nog in leven en zelfs
nog steeds componerende; doch hoe wekt thans zijn muziek herinneringen aan lang vervlogen
en lang vergeten tijden! Geheel gegroeid uit de Mendelssohn-sfeer, is hij ook diens epigoon,
heeft ook diens gladde, gemakkelijke schrijfwijze, maar niet diens geniale begaving. Bruch
is bekend geworden door zijn vele oratoria, die door hun gemakkelijke uitvoerbaarheid en
zoetelijk-populaire melodiek zo uitermate geschikt zijn voor pretentieloze uitvoeringen van
zangverenigingen die zich niet aan groter moeilijkheden kunnen wagen. Is ook hier een
regeneratie te wachten, dan zal ook de naam Bruch verdwijnen.’
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en violoncellen, het uitstekende geluid der blazers, het droge ritme der
slaginstrumenten nodig heeft, dan zie ik niet in waarom men het volmaakte instrument,
het orkest, niet zou gebruiken. Werken als bijvoorbeeld deze Captive52 moeten, dunkt
mij, zelfs de verklaardste tegenstander van het genre bekeren.
Wat nu de uitvoering van gisteravond betreft: Willy Hommes lijkt mij vooralsnog
voor de reproductie van dit zéér-moeilijke geen persoonlijkheid genoeg. Wat zij
hiervoor in de eerste plaats mist, is fantasie. Ze zingt dit soms dreigende, soms
liefkozende droomstuk, dit smachtende en toch zalig-berustende met vrijwel dezelfde
expressie als de theatrale klacht der verlaten huismoeder uit Bruchs Odysseus. Ze
weet nog geen atmosfeer te scheppen - rode of blauwe accenten zijn haar nog
volkomen vreemd;53 de warmte, de dronken makende warmte in Berlioz' zuidelijke
droom, bleef iets volkomen illusoirs - het was een degelijke, maar nuchtere, koude,
Hollandse reproductie.
Dit begint veel op een slechte kritiek te lijken - toch bedoel ik die niet. Willy
Hommes hééft al deze tekortkomingen, zeer zeker. Maar zij kan alles overwinnen,
als ze zich - en dit is de grootste opgave! - bewust wordt wat haar precies ontbreekt.
Ook zangtechnisch heeft ze nog wel iets te leren (ze intoneert lang niet altijd
onfeilbaar, weet zich nog niet over een forte spelend orkest te doen horen, staat nog
voor de moeilijkheid hoe een loslopend frasetje zonder harmonische steun te zingen),
maar dit alles overwint ze zonder twijfel met haar mooie stem en aangeboren
muzikaliteit binnen heel korte tijd. Hetgeen ze leren moet, krijgt ze niet door
muziekstudie, zoals ze die nu maakt, dat moet ze in zichzelf ontdekken. Ik ken
zangeressen die minder goed zingen dan Willy Hommes en die toch een stemming
beter weten weer te geven. Omdat zij over hun bedoeling geen twijfel meer koesteren,
omdat ze zich in de geest van het te reproduceren werk ingeleefd hebben. Willy
Hommes twijfelt, geloof ik, niet aan haar bedoeling, omdat ze nog niet precies weet
wat ze bedoelt. Zij heeft het materiaal en waarschijnlijk ook de dispositie om een
groot artieste te worden. Hoe ze nu van zangeres kunstenares wordt - die weg moet
ze zelf vinden. Wanneer ze haar innerlijke tekortkomingen voelt, heeft ze de eerste
stap op die weg gedaan. In afwachting daarvan zal men goed doen deze zangeres in
het oog te houden.
De plaats ontbreekt mij om over de overige orkestwerken nog veel te zeggen. Wat
ik overigens wel graag deed. De Akademische Festouvertüre speelde de heer Van
Gilse buitengewoon mooi. Hij voelt dit werk opvallend scherp aan en zijn reproductie
was een liefdevol nagaan van 's componisten intenties.
De Ouverture Der fliegende Holländer behoort tot dat deel van Wagners oeuvre,
waarvan ik het meeste houd. Er staan schitterende brokken in (het begin bijvoorbeeld)
naast veel nog onpersoonlijks (Italiaanse-operareminiscensen) en naast theatrale,
voze exaltaties. Als geheel blijft dit symfonische stuk mij altijd zeer lief.
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La captive (1832), op tekst van Victor Hugo.
Zie voetnoot 35 over kleurenmuziek bij de recensie van 13 december 1917.
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Schumanns Genoveva-ouverture behoort tot zijn mooiste orkestwerk en is ook het
beste geïnstrumenteerd (deze appreciatie is helaas maar relatief!) van alles wat ik
van hem ken.
Het concert eindigde met Les préludes van Liszt, waaraan ik spoedig eens een
nadere bespreking hoop te kunnen wijden. De heer Van Gilse dirigeerde dit effectrijke
stuk met veel entrain.

Stefi Geyer-Joseph Pembaur - Matinee
27 december 1917 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Stefi Geyer (viool) en Joseph Pembaur (piano)
Beethoven: Vioolsonate nr. 7 in c, op. 30.2
Richard Strauss: Vioolsonate in Es, op. 18
Werken van Bach, Mozart, Kreisler en Liszt
De reproductie der Sonate in c-klein van Beethoven, waarmee Joseph Pembaur en
Stefi Geyer hun concert openden, was een allermerkwaardigste prestatie. Nooit hoorde
ik twee kunstenaars hetzelfde werk op zó verschillende wijzen weergeven. De indruk
van het geheel was alsof men twee portretten van dezelfde persoon door elkaar heen
gefotografeerd had: men zag tegelijkertijd tweemaal hetzelfde gezicht, één keer echt
en waar, zonder de minste pose, één keer met een allercharmantste conversatietrek
en volkomen uitdrukkingsloos. Deze reproductie gaf mij een buitengewoon
onaangename, schele sensatie.
Beethovens prachtige sonate werd er bijna ongenietbaar door. Wie der beide spelers
moet men nu verantwoordelijk stellen voor, de schuld geven van dit fiasco? Stefi
Geyer deed van tijd tot tijd werkelijk fraaie dingen, doch Pembaur speelde dit wonder
van schoonheid zoals slechts een meester dit kan. (Stefi Geyers Beethoven is soms
nogal erg arcadisch! Pembaur voelt deze kunst zuiver, wat kosmisch.) Maar misschien
zijn beiden wederzijds zeer tevreden over elkaars prestaties, bewondert de een in de
ander de kwaliteiten die hij/zij zelf mist of in mindere mate bezit. Tenslotte moet het
Pembaur toch hinderen dat zij in het eerste deel der sonate het zestienden-figuurtje
uit het hoofdthema constant anders speelt dan hij het (en terecht!) bedoelt. En Stefi
Geyer moet zich wel voelen bezwijken onder de geluidsorkanen die hij herhaaldelijk
laat opsteken!
In de Sonate van Strauss - een tamelijk conservatief werk, dat met zijn opus 18
nogal vreemd doet tussen de veel meer revolutionaire orkestwerken Aus Italien (opus
16) en Don Juan (opus 20) - was het samenspel, of liever het bij elkaar passen, veel
beter. De Improvisation (het ‘modernste’ stuk uit de hele sonate; die ‘Floskeln’, die
figuraties, anticiperen de Rosenkavalier volkomen!) werd het beste gespeeld van
alles, van de Finale - een echt lawaaistuk! - hoorde men als regel alleen de pianopartij.
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Aldus was het samenspel van Stefi Geyer en Joseph Pembaur. Wat nu hun solospel
betreft: dit voldeed veel meer. Pembaur is een veel groter accompagnateur dan
menigeen na de conflicten in Beethoven vermoed zou hebben. Zijn begeleidingen
van Mozarts Menuet en van de Wiener Tänze gaven eigenlijk de meeste vreugde.
Waren Stefi Geyers prestaties dit accompagnement eigenlijk wel waard? Haar
Mozart-reproductie leek mij meer berekend op salon- dan op concertgebruik; haar
Liebesleid und Liebesfreud...54 Och, waarom er te veel van te zeggen? Mevrouw Stefi
Geyer speelt zonder twijfel buitengewoon fraai viool en is zeer zeker in staat om
haar publiek een avond of een middag lang te boeien. Maar ze zou verstandiger doen,
geloof ik, om voor haar volgende tournee een andere partner - geen Pembaur! - te
zoeken, één die niet zo'n persoonlijkheid tegenover de hare te stellen heeft. Want er
is iets irritants in om een frasetje, een melodie die ze heel mooi gespeeld heeft, door
Pembaur te horen herhalen, zoveel mooier, zoveel overtuigender, zoveel genialer,
dat het bijna onbeleefd is.
Pembaur, alleen, speelde Liszt. Men weet hoe hij dit speelt, men kan het slechts
stupide bewonderen. Het werk, ik probeer steeds weer om ervan te genieten, om het
tenminste te appreciëren - altijd tevergeefs! Zo ook gistermiddag: ik heb mij tot
luisteren gezet met het heilige voornemen om mij vrij te houden van alle associaties,
van alle vergelijkingen, ik heb me zelfs voorgesteld dat het Liszt zelf was die daar
speelde (Pembaur maakt het ons nogal gemakkelijk om dit te denken!), ik heb alles
uitgeschakeld wat er na Liszt gecomponeerd is, zodat het geheel nieuw voor mij
was...
Maar na tien maten voelde ik al dat het niet lukken zou, na honderd maten verveelde
ik mij reeds dodelijk, in de loop van het tweede stuk zat ik mij met klimmende
verbazing af te vragen waarom men dat nu eigenlijk slikt en onder het daverende
applaus, toen alles gelukkig afgelopen was - een applaus dat Pembaur nog tot een
toegiftje dwong - zat ik stupéfait. Maar wordt men dan nooit wijzer? Voelt men dan
niet het totale gemis aan geestelijke inhoud van deze muziek? Voelt men dan niet
het totale gemis aan artistiek inzicht, aan compositorisch talent waarmee deze
potpourri op zigeunerwijzen is samengeflanst? Dat men zoiets nu toejuicht, nú, in
de tijd der gesublimeerde emoties van een Debussy, een Ravel, in de tijd van Mahlers
metafysische symfonieën!! Maar dit is amusementsmuziek, erger, het is tafelmuziek!
In één zoete, prikkelende wals van Johann Strauss zit meer muziek dan in Liszts
complete piano-inventaris! Ik ben er bijna zeker van dat men er schande van zou
spreken als één dirigent de moed had om Strauss' Geschichten aus dem Wiener Wald
op één programma te plaatsen met de Derde symfonie van Beethoven. Een rapsodie
van Liszt, op één programma met een van Beethovens vioolsonates juicht men toe,
zou men - althans dat deel van het publiek dat gistermiddag de ‘claque’ vormde willen laten bisseren? Wanneer komt er eens een pianist met dezelfde fenomenale
kwaliteiten als deze geweldigen, als Pembaur, Lamond e tutti quanti, die ons de
pianomuziek van onze tijd voorspeelt? Tot nog toe laten de grootsten het kalm aan
de minder groten over!
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Waarschijnlijk speelde zij Fritz Kreislers Liebesleid und Liebesfreud als toegift.
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Utrechtsch Palestrinakoor
27 december 1917 (UD)
Pieterskerk
Utrechtsch Palestrinakoor o.l.v. Johan Winnubst
m.m.v. Joh. Seb. Boekelman (fluit)
Werken van Palestrina, Da Vittoria, Orlando di Lasso en Händel
Over de uitvoering dezer oude kerkmuziek (die zonder uitzondering goed, soms zelfs
zeer goed was) valt weinig te zeggen. Veel, zeer veel zou er eventueel te zeggen zijn
over onze verhouding tot deze kunst. Hoe staan wij nerveuze, in de regel niet
religieuze twintigste-eeuwers - wij toch voelen, wanneer wij gelovig zijn, niet meer
religieus in deze zin! - tegenover deze vrome, rustig-overtuigde zielsuitingen? Wij
missen er, als niet-katholiek zeker, ieder geestelijk contact mee. Deze extasen zijn
ons volkomen vreemd; Palestrina's emoties voelen wij hem niet meer na. En ook:
hoe vreemd is ons een muziek, die niet merkbaar moduleert, waarin het ritme geheel
en al bepaald wordt door de declamatie van het kerklatijn, waarin men bijna nooit
harmonieën verstaat (dit laatste lijkt mij evenwel geen nadeel, integendeel!). Hoe
vreemd doen de klanken van een Palestrina, van een Da Vittoria, van een Orlando
di Lasso in ons milieu! Deze hele muziek is voor ons een kostbaar relikwie geworden,
waarvan de macht, de waarde ons onbekend is.
Het is droevig om te moeten erkennen dat een kunst die voor anderen - ouderen dan wij de Hemel opende, voor ons niets meer is, dat wij er geestelijk alle contact
mee missen. Slechts over de absoluut-muzikale waarde dezer werken, wat uit de aard
der zaak niet hun sterkste kwaliteit was, mag ik dus oordelen. De geniaalste uitingen
lijken mij die van Palestrina en van - de Spanjaard - Da Vittoria. Palestrina schrijft
dikwijls emotionerende melodieën, de structuur van het Canite tuba in Sion55 maakt
de indruk van een geniale vondst.
De oude kerstliederen geven directer emoties. Eigenlijk staan de geestelijke liederen
die men tegenwoordig nog in Duitsland componeert, vrijwel op hetzelfde plan. Deze
uitingen van naïeve, kinderlijke vroomheid, ze weten ons toch nog wel te ontroeren.
Om even iets van de uitvoering te zeggen: het vrouwenkoortje (Lasst uns das
Kindlein grüssen) leek mij het minst geslaagd, de beide andere kerstliedjes het beste,
beter nog dan het werk der oude Italianen of van Orlando di Lasso. Er waren dáár
nog wel momenten van niet onfeilbare intonatie (Duo Seraphim!).56 De heer Winnubst
leidde alles rustig en zeker.57
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Motet van Palestrina uit 1572.
Motet van Da Vittoria (De Victoria) uit circa 1583.
Johan Winnubst (1885-1934) was sinds 1910 organist-directeur van de Utrechtse kathedraal
en speelde een belangrijke rol in het Utrechtse muziekleven. Paap (1972), 85-87.
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Solist was de heer Joh. Seb. Boekelman. Ik heb het reeds vroeger gezegd: uit de
combinatie van een solo-instrument met het orgel ontstaat onontkoombaar een
disharmonie tussen de levende, geblazen of gestreken klank van de solist en het
kunstmatige fluit- of strijkgeluid van het orgel.58 De fluit is wel het meest pretentieuze
instrument om met het orgel te combineren: immers gaat het instrument, door
atmosferische invloeden bijvoorbeeld, detoneren, dan is correctie der stemming onder
het spelen uitgesloten. Op een strijkinstrument kan een met goede oren gewapende
speler altijd nog wat hoger of lager gaan grijpen!
De gevreesde intonatieconflicten bleven dan ook gistermiddag niet uit. In de sonate
van Händel werd de stemming horenderoren slechter, ten slotte was het bepaald
hinderlijk. Maar, men weet het: dit bewijst weinig of niets tegen de muzikaliteit van
de solist. Zijn reputatie van degelijk-muzikaal fluitist heeft de heer Joh. Seb.
Boekelman ook gistermiddag weer bevestigd.

Faust59
27 december 1917 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Albert van Raalte
Gounod: Faust
Zó uit de hemel der serene Palestrina-klanken naar de waereldse, ‘zondige’ opera,
en nog wel naar de Faust, waarin Satan triomfen viert, en naar de infernale
verrukkelijkheden van een modern ballet - de sprong is niet alledaags. Enfin, ik
geloof dat wij allen nog wel eens krommer sprongen gemaakt hebben! In gedachten
bedoel ik natuurlijk.
Deze opera is buitengewoon tweeslachtig. Daar is aan de ene kant het ballet met
een muziek die voor deze dansbewegingen geschreven kon zijn en waarbij men zich
met stomme verbazing zit af te vragen of dit nu werkelijk dezelfde Gounod is die
zulke ongegeneerd triviale soli en ensembles (het soldatenkoor!!!!) durft te schrijven.
(Het spijt mij dat ik ditmaal nog niet zo gedocumenteerd voor de dag kan komen als
ik dat wilde - ik had me voorgenomen om te onderzoeken hoe Gounod deze
balletmuziek in de opera heeft geknutseld: of hij ze, wat mij het meest waarschijnlijk
lijkt, naderhand in een van zijn zeldzame werkelijk geïnspireerde momenten heeft
bijgecomponeerd, of dat hij ze uit een ander werk heeft gehaald en hier maar tussen
geplakt. Men weet het: de Franse componisten van voor zestig jaren hielden er
zonderlinge praktijken op na! Dat ballet en opera gelijktijdig gecomponeerd zijn,
geloof ik niet voor ik het tien keer gelezen heb!) Daar is dus aan de ene kant het
ballet - zeven wondermooie, hoewel niet altijd fijne stemmingsstukjes - aan de andere
kant de Opera.
Deze opera, wat is dat een zeldzaam onbenullig product! Daar is - als men de
stereotiepe doden uitschakelt - geen spoor van logica; er is geen spoor van innerlijke
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Zie de recensie van 23 november 1917.
Annalen 2290.
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samenhang, de karakterisatie is allerprimitiefst, het visuele element is kortweg
ridicuul. (Mefisto's bemoeiingen inzake Fausts amourette!) En toch blijft deze opera
al sedert 1859 op het repertoire, en toch zal men misschien deze
poppenkast-met-muziek Wagners muziekdrama's zien overleven! Omdat elk der
sujetten een persoonlijkheid of een verschijning typeert die uit de ziel van het volk
gegroeid kon zijn.
De Duivel, de mensen sidderen voor hem, maar toch vindt men hem algemeen
een heerlijke duivel. En de Faust-figuur, het lieve, weerloze Margreetje, de vrome
Valentijn en zijn trouwe, verliefde Siebel - het zijn levende typen uit de volksroman.
Ook de muziek: hoeveel in het geheugen blijvende melodietjes, hoeveel pretentieloze,
maar prikkelende ritmen staan er niet in de partituur! Deze Faust is en blijft nog heel
lang de Volksopera bij uitnemendheid. En waarom ook niet? De mensen kunnen
toch honderd-, ja duizendmaal beter naar dit werk, waar tenminste gezonde, echte
muziek en zuivere lyriek in staat, gaan luisteren, dan naar de tegenwoordige weeë,
wulpse operettes of naar de officiële pornografieën die men Revues noemt! Géén
mens van muzikale en esthetische eruditie, die naar een Faust-opvoering gaat luisteren
met de gedachte er een schoonheidsontroering te zullen doorleven, maar daarmee
heeft het werk zijn waarde voor de grote menigte nog allerminst verloren! Zolang
de moraal der massa nog niet in de grond veranderd is, zullen opera's als deze Faust,
als de Mignon, als de Freischütz enz., meer opvoedkundig werk verrichten dan tien
scholen voor herhalingsonderwijs. Men mag daar rekening mee houden!
De heer Koopman verricht aldus een goed werk met zijn voorstellingen. Ook deze
opvoering mocht er wezen. Ze leek mij veel beter dan die van verleden jaar. De
rolbezetting was toen, meen ik, ook geheel anders. Ditmaal droeg Paul Pul
(Mefistofeles) het geheel. Louis van Tulder was een uitnemende Faust, Van der Ploeg
een voortreffelijke Valentijn. Annie Ligthart zong de Margaretha en ze gaf uitstekende
zangkunst. Lea Fuldauer maakte van haar kalverrol (Siebel) wat er van te maken was
en Edith Buyens maakte van de Marthe een goedkope parodie. Zó belachelijk behoeft
die oude dame toch niet te zijn! De koren ten slotte waren abominabel.
Er waren wel ongelukjes, maar waarom die extra te releveren? Zij die het gehoord
hebben, weten toch wel wat ik bedoel, en zij die er niets van merkten, mogen in hun
gedachten de complete indruk bewaren, zoals ze die gisteravond al neuriënde mee
naar huis hebben genomen.
De Schouwburg was uitverkocht. Als de heer Koopman er soms over mocht denken
om nog met een reprise hier te komen, dan zou ik hem in overweging willen geven
eerst Brandts Buys' Schneider von Schönau te herhalen. Dit werk is het zeker waard
en, één Faust per winter is wel genoeg!

Amsterdamsch Strijkkwartet - Tivoli
29 december 1917 (UD)
Mozart: Strijkkwartet in D [KV 499 of KV 575]
Schubert: Strijkkwartet nr. 14 in d (Der Tod und das Mädchen)
Beethoven: Strijkkwartet in C, op. 59.3
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Het plan om het Amsterdamsch Strijkkwartet60 in de holle, grote zaal te laten optreden,
leek mij eerst een gewaagd experiment toe. Zou een op veel kleinere ruimten berekend
Kamermuziekgezelschap deze zaal kunnen vullen, volspelen?
Ik weet tenslotte niet of dit de eerste proef is die men in deze richting heeft
genomen. Wel weet ik dat die proef schitterend is geslaagd. De uiterste pianissimo's
van één strijkinstrument ‘verdrinken’ nog niet in Tivoli, Mengelbergs grootste
fortissimo's slaan er niet stuk (zoals bijvoorbeeld een ‘klassiek’ fortissimo in het
Gebouwzaaltje bij stukken en brokken door de zaal vliegt!). Wil men wel geloven
dat ik gisteravond vergat dat de zaal nog zo foeilelijk is? Ik heb haar dit en veel meer
nog vergeven, toen ik bemerkte welk een buitengewoon akoestische kwaliteiten ze
bezit. Wij Utrechtenaren mogen onze concertzaal wel in ere houden! Niet: omdat
het de enige ruimte is waar men grote orkestconcerten kan geven - een andere, mooiere
zaal is gemakkelijk genoeg gebouwd. Maar wel: omdat Tivoli zo buitengewoon goed
klinkt... Ik ken in Holland tamelijk veel concertzalen van ongeveer dezelfde
afmetingen. Maar daar doet zich zonder uitzondering een der twee gevallen voor: of
bij een groot-orkestfortissimo ‘barsten’ de wanden (in figuurlijke zin, s.v.p.!) of een
kamermuziekklank, een zangeres met piano verliest zich in de ruimte. Men weet het:
dat een zaal, een kerk een goede of zoals in dit geval: een zeer goede akoestiek heeft,
is dikwijls een toeval. Men heeft in de laatste tijd de verhoudingen waarin men een
concertruimte moet bouwen, nauwkeurig berekend, maar het schijnt (iemand zei mij
dit) dat er nog factoren die men nog niet geheel en al kent, in meespreken. Zodat
mijn zegsman tot de conclusie kwam dat een goede concertzaal eigenlijk een
toevalsproduct was!61
Wij hebben dus alles verstaan wat de Amsterdammers ons gisteravond
voorgespeeld hebben - al Zimmermanns wondermooie figuurwerkjes, alle diep-sonore
violoncelpizzicato's. Er is in één woord voortreffelijk gemusiceerd.
Men speelde een kwartet van Mozart, één (opus posth.) van Schubert en het laatste
der (Russische) kwartetten opus 59 van Beethoven.
Schuberts kwartet deed mij het meeste van alles, leek mij ook het beste
gereproduceerd. Ik heb het gevoel dat Schubert het geheel vanuit de stemming van
het geniale middenstuk gecomponeerd heeft. Dit deel (variaties op Der Tod und das
Mädchen) vind ik een onschatbaar meesterwerk. Pas door deze variaties krijgt het
lied zijn volledige betekenis. Ik zou bijna durven zeggen dat bijvoorbeeld een zanger
die het honderdmaal gezongen heeft, Der Tod und das Mädchen niet kent als hij óók
niet dit kwartet heeft bestudeerd, tenminste gehoord. Er zijn meer voorbeelden van
dat een motief, een thema in één werk niet volkomen uitgewerkt kan worden - vooral
bij de modernen die met zulke kosmische, zulke ‘oer’thema's werken - zodat de
componist hetzelfde thema, hetzelfde motief in een tweede, derde werk moet
gebruiken. (‘Moet’ gebruiken ja! Géén gemakzucht dus van de Groten, die immers
de thema's voor het
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Zie voetnoot 23.
Deze uitweiding over de voortreffelijke akoestiek van Tivoli zou in verband kunnen staan
met het eind december 1917 oplaaiende conflict tussen Tivoli en het U.S.O. (op 26 november
had Pijper ook al eens expliciet geklaagd over het Gebouw-zaaltje en hij deed dat nogmaals
op 16 en 17 januari en op 4 februari 1918).
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grijpen hebben - meer dan zij in duizend Levens kunnen verwerken!) Mahlers Des
Antonius von Padua Fischpredigt onthult zijn betekenis pas in de Tweede symfonie
(Scherzo). Zijn Lieder eines fahrenden Gesellen, speciaal het tweede (Ging heut'
Morgen über's Feld) worden ons pas duidelijk door de Eerste symfonie. Bruckners
hoofdmotieven zijn eigenlijk in kiem allemaal hetzelfde. Telkens en telkens moet hij
weer op hetzelfde interval terugkomen. Ik wil maar zeggen dat deze variaties
(voortreffelijk gespeeld!) mij een subliem genot geschonken hebben. Schubert is
toch werkelijk een der Allergrootsten. Welk een technicus ook! Hij en Beethoven
hebben variatievormen geschapen die nog nooit overtroffen zijn, zelfs niet door latere
geniale technici als Brahms of Reger. Ik geloof dat deze klassieken de variatievorm
meteen in zijn grootste volmaaktheid gegeven hebben, zodat het eigenlijk nutteloos
is op dit terrein naar iets nieuws te zoeken. Men tracht toch immers ook niet een
volmaakter fuga te schrijven dan J.S. Bach dit voor een paar eeuwen al gedaan heeft!
Het spel der Amsterdammers heb ik voor enige weken reeds besproken.62 Alles
klinkt voortreffelijk. Frits Gaillard heeft een schitterend pizzicato. Zijn arcospel zou
hij nog wel wat kunnen verzwakken; de homogeniteit van het hele ensemble zou
erop vooruitgaan. Nu domineert hij voortdurend iets te veel!

Nederlandsche Opera - Lohengrin63
3 januari 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Albert van Raalte
Wagner: Lohengrin
Het is reeds meer gezegd: waarom houdt de Nederlandsche Opera geen rekening
met reeds lang vastgestelde concertavonden? Onlangs kwam zij met Mignon op
dezelfde avond dat de heer Van Gilse zijn Vierde symfonie in Utrecht introduceerde.
Toen was, naar ik hoorde, de Schouwburg tamelijk slecht bezet. Nu komt de Opera
met Lohengrin op dezelfde avond dat de heer Caro Mahlers Lieder eines fahrenden
Gesellen en Kindertotenlieder introduceert (dit laatste was reeds maandenlang
bepaald!). Ditmaal was de Schouwburg vrij goed bezet - er bestaat dus,
menselijkerwijs gesproken, voor de heer Koopman geen enkele reden om zijn
voorstellingen niet op woensdag te geven. Maar het zou, dunkt mij, niet meer dan
collegiaal zijn als de Opera haar concurrentie met Tivoli staakte. Ik zag verscheidene
figuren in de Schouwburg die ik in Tivoli verwacht had. Het resultaat was dan ook
dat de Schouwburg ter ere van Wagner tamelijk vol, de Tivoli-zaal ter ere van Mahler
veel te leeg was!
Ik heb alleen de eerste akte gehoord (kijken doe ik naar een Wagner-opera sinds
lang principieel niet meer!) en zal dus ditmaal geen beschouwing over het hele werk
geven.
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Zie de recensie van 28 november 1917.
Annalen 2296.
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Het mooiste van alles is, ieder zal dit met mij eens zijn, het Voorspel. Na dit werkelijk
schone, zij het dan ook lang niet steeds onaanvechtbare muziekstuk, zou men de hele
volgende opera gevoeglijk kunnen missen. Het symbolische gebeuren wordt daar in
klanken veel absoluter en beknopter duidelijk gemaakt dan het met behulp van het
Toneel met zijn hele arsenaal van decors, blikken ridders, tweegevechten,
bruidsstoeten, maskeradepoppen et cetera kon geschieden. Albert van Raalte, de
Hollandse Wagner-dirigent, zal dit voorspel wel extra gerepeteerd hebben. Men is
evenwel, daar men aan het volmaakte bijna overtreffende concertuitvoeringen van
Wagners symfonische fragmenten gewend is, verwend. Men gaat zodoende eisen
stellen waaraan een operaorkest, een operadirigent en een operaorkestruimte (zeker
niet de Utrechtse ‘Kuil’) nooit kunnen voldoen. Met dat al kan ik de heer Van Raalte
van harte gelukwensen met zijn prestatie.
De solisten kan ik slechts kort behandelen. Kubbinga, Helvoirt Pel en Van der
Ploeg vielen mij niet mee, ditmaal. Maar zeer waarschijnlijk hebben zij zich in de
loop van de avond meer losgezongen. Annie Ligthart was goed als Elsa (die affreuze,
lome armopheffingen zijn authentiek voorschrift, zoals men weet!). De rol van Ortrud,
Telramunds vrouw, is de enige rol in de hele opera die overtuigd, niet onlogisch stil
spel mogelijk maakt. Liesbeth Meissner - zij heeft ook haar Wagner-figuur mee speelde deze rol voortreffelijk. Vocaal heeft ze in de eerste akte zo goed als niets te
doen. Maar ik herinner mij dat zij verleden jaar in de tweede akte in haar grote scène
met Telramund óók voortreffelijke zang heeft gegeven, dat zal dus nu ook wel het
geval zijn geweest.

Tivoli - Mahler-liederen
3 januari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel)
Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (solist: Jac. Ph. Caro)
Mahler: Kindertotenlieder (solist: Jac. Ph. Caro)
Mahler: Adagio uit de Vierde symfonie
Tivoli was te leeg, ik zei het reeds. Mijn verwachting was dat de zaal stampvol zou
zijn; deze meesterwerken (Lieder eines fahrenden Gesellen en Kindertotenlieder)
zijn ons met orkest in Utrecht alleen bekend van de Stadsconcerten - Edyth Walker
zong daar verleden jaar de Fahrenden Gesellen en freule Repelaer van Driel voor
een paar jaar de Kindertotenlieder.
Maar, het is treurig om te erkennen, de belangrijke concerten, de solistenconcerten
van de heer Van Gilse, schijnen niet het succes te hebben dat men ervan mocht
verwachten. De heer Van Gilse gaf de première van zijn Vierde symfonie, van Ravels
Ma mère l'oye, van Van Goudoevers orkestliederen voor niet meer dan half gevulde
zalen. De enige waarlijk volle concerten waren tot dusverre, behalve de Mengelberg-

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

41
concerten, [die] waarop Zimmermann speelde en het concert waarop mevrouw Loman
in de Vierde symfonie van Mahler en in Van Gilses Gitanjali zong.
De beide symfonieën-met-zangstem van Mahler die Caro64 gisteravond zong, zijn
welhaast het alleremotionerendste, het allerschoonste dat in de laatste tijden
geschreven is.
De eerste cyclus, de Lieder eines fahrenden Gesellen, is, geloof ik, nóg navranter,
nóg dieper in de ziel snijdend dan de Kindertotenlieder. De smart van dit laatste werk
is die van een Wetend, berustend Mens en de troost die overal opbloeit is warm en
diep. (IV Wir holen sie ein auf jenen Höh'n im Sonnenschein en V In diesem Wetter
[...] sie ruh'n, von keinem Sturm erschrecket, von Gottes Hand bedecket; als wie in
der Mutter Haus...). Maar de smart om de verloren Liefste in het andere (oudere)
werk is veel hartverscheurender, is soms waanzinnig (III Ich hab' ein glühend Messer
in meiner Brust). (Dit verlies lijkt mij ook veel verschrikkelijker. De smart over een
verloren kind kan nooit zo vreselijk, zo krankzinnig makend zijn, als de smart over
het verlies der Liefste - het verlies van het eigen zelf). En de troostwoorden op het
slot (Im Schlafe [...] wusst' ich nicht wie das Leben thut, War alles wieder gut, Lieb'
und Leid, und Welt, und Traum...) zijn toch eigenlijk meer een zichzelf in slaap
wiegen, dan een zekerheid dat alles goed is, zoals het gekomen is (Kindertotenlieder).
Hoe nu de heer Caro ons deze martelende schoonheden heeft geopenbaard, weet
ik niet; ik hoorde slechts de Kindertotenlieder. En ik moet helaas zeggen, de heer
Caro is er niet in geslaagd Mahlers geest uit deze gezangen op ons over te brengen.
Misschien is hij er zich van bewust, misschien ook niet, dat hij zichzelf gisteravond
de zwaarst denkbare taak op de brede schouders had geladen. Om deze beide
Mahlerwerken psychisch volkomen te beheersen, moet men een zo sensitief mens
en een zo important kunstenaar zijn, als ik er onder de Hollandse zangers misschien
geen zou kunnen aanwijzen. De heer Caro is in zijn genre een voortreffelijk zanger
niet alleen, doch ook een goed artiest. Doch dit is zijn genre niet. Voelt hij zich met
kunst die hij tot dusverre presteerde, niet meer bevredigd, wil hij dus van de
Oratoriumkunst overgaan tot de psychisch veel hogere eisen stellende Liedkunst niets is begrijpelijker en verheugender. Maar deze sprong: ineens naar het allerhoogste
is zo groot, dat hij noodwendig halsbrekend moest zijn! Het spijt mij buitengewoon
dat ik mijn zeer gewaardeerde Caro dusdanig ontrouw moet worden, doch hij zal de
gegrondheid mijner opmerkingen inzien! Wanneer men alle moeilijkheden treffelijk
beheerst (en de heer Caro deed gisteravond zangtechnisch óók nog wel eens rare
dingen! Ik zal niet alle opmerkingen neerschrijven die zich al luisterende aan mij
opdrongen. Maar ik moet toch zeggen dat de heer Van Gilse gelijk had met het tempo
van het derde lied (Wenn dein Mütterlein...) en niet de heer Caro, al zou hij eventueel
ademargumenten aanvoeren!... En onritmischheden als bijvoorbeeld in IV en elders
zijn niet meer of minder dan fouten!), wanneer men deze technische zaken volkomen
overwonnen heeft, kan men een eminent liederzanger zijn - en toch nog lang geen
Mahler-reproductor!
64

De bas-bariton Jac. Ph. Caro (*1881) zou in 1933 tijdens een concert met het U.S.O. een
spectaculaire dood sterven, toen hij midden in zijn voordracht van de aria Die Frist ist um
uit Der fliegende Holländer bij de woorden ‘Wie oft im Meeres tiefsten Schlund, stürzt' ich
voll Sehnsucht mich herab’ door een hartverlamming werd getroffen en van het Tivoli-podium
viel. Paap (1972), 77.
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Het is zijn genre niet. Caro's orgaan zelf, zijn nobele, goedronde zingstem, is te
breeduit, te substantieel voor deze accenten. Ook spreekt het geluid bij snellere
declamaties niet vlot genoeg aan (In diesem Wetter), men verstaat dan herhaaldelijk
de consonanten niet.
Ik heb veel minder-goeds moeten releveren - tot mijn spijt. Want de heer Caro
wéét dat ik zijn mooi orgaan en zijn aangeboren muzikaliteit naar waarde apprecieer.
Laat hij het concert van gisteren als een artistieke vergissing beschouwen en zich
voor een latere Mahler-voordracht rijp maken. Hoe, dat kan hij zelf alleen beslissen.
De plaats ontbreekt mij om over het grote aandeel dat het orkest in dit werk heeft,
nog iets te zeggen. Daar waren voortreffelijke ogenblikken (de Engelse hoorn werd
werkelijk buitengewoon fraai geblazen!). Over het algemeen vond ik des heren Van
Gilses reproductie der Kindertotenlieder gaver dan die van het Adagio uit de Vierde
symfonie. Het slot daarvan rafelde nogal uit en het slagwerk (bekkens) had bepaald
zijn avond niet!

De Midzomernachtdroom-muziek
8 januari 1918 (UD)
Schouwburg
N.V. Het Tooneel: Midzomernachtdroom (muziek van Mendelssohn)
Regie: Willem Royaards; orkest o.l.v. Cornelis Dockum
Deze oplossing van het probleem: hoe Toneel en Muziek te combineren, is volkomen
geniaal. De bedoelde oplossing althans, want niet overal heeft Mendelssohn geheel
en al bereikt wat hij bedoelde. Voelt niet iedereen dat deze combinatie van muziek,
toneelspel, ballet en ensceneringskunst veel evenwichtiger is dan een zogenaamd
‘Gesamtkunstwerk’? Hier, bij Shakespeare, is alles in een bekoorlijk evenwicht: het
toneel, dat in de eerste en laatste plaats goed toneel is, de enscenering, het ballet, dat
overigens nog wel eens anders - fantastischer vooral! - opgelost zal worden en ten
slotte de muziek.
Ferruccio Busoni stelt in zijn boekje Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst,
over de toekomst der opera sprekend, de vraag: ‘An welchen Momenten ist die Musik
auf der Bühne unerlässlich?’ Het antwoord is: ‘Bei Tänzen, bei Märschen, bei Liedern
- und beim Eintreten des Übernatürlichen in die Handlung’.65
Deze stelling gaat in de Midzomernachtdroom wonderwel op. Mendelssohn heeft
met bewonderenswaardige economie de muziek bij de scènes uit het gewone leven
zo goed als geheel weggelaten. (Waar hij dit niet deed: bij Hermia's zoeken naar haar
ontrouwe Lysander, hindert de muziek mij persoonlijk steeds een beetje!) Maar,
waar elfen en kabouters optreden - daar is Mendelssohns muziek op haar plaats en
daar verheft ze zich ook vaak tot een buitengewone expressie. Men kent Mendelssohns
voorliefde voor de sprookjeswereld; hierin, doch ook hierin alleen, gaf hij iets
volkomen eigens. Deze ‘muggendansende’ muziek (de Ouverture) is kortweg gezegd
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Busoni (19162), 18.
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prachtig en men bejammert het slechts dat die noot verder in het werk zo zelden
meer gebruikt wordt. Het lijkt bijna ongelooflijk dat een zeventienjarige het
‘luister’-vermogen en het concentratievermogen reeds in die mate bezat - maar aan
de andere kant is het toch eigenlijk treurig dat Mendelssohn deze hoogte in zijn hele
volgende leven niet meer overtroffen heeft! De Ouverture is opus 21 - de Scènemuziek
opus 61! En in dat hele opus 61 is alleen het Scherzo (na de eerste akte) te vergelijken
met, te appreciëren na de Ouverture. Want de Elfenkoortjes, de Elfenmars, de Muziek
der handwerkslieden en de erg destijdse Nocturne met hoornsolo vallen er toch totaal
tegen weg. (Om de Hochzeitsmarsch nu maar eens te vergeten!)
Wat nu de uitvoering van gisteravond betreft: die (van de muziek) was slecht. Niet
meer of minder dan slecht. Misschien heeft de N.V. Het Tooneel ons indertijd verwend
door haar opvoeringen met het Arnhemse orkest onder Peter van Anrooy.66 Maar
gisteravond was het muzikale gedeelte in de praktijk teruggebracht op entr'acte-vulling
of iets dergelijks.
De heer Cornelis Dockum, de dirigent,67 scheen wél degelijk in zijn partituur thuis
te zijn - ofschoon alles nogal rammelde, gebeurden er geen grote ongelukken - maar
hij nam bijna zonder uitzondering alle tempi te langzaam - iets wat op den duur
schrikkelijk irritant wordt! Bij de Ouverture kon men nog technische overwegingen
laten gelden, doch later (Hochzeitsmarsch) natuurlijk niet meer. Het orkestje klonk
erg uit elkaar, men hoorde van tijd tot tijd alleen trompet en pauk (bijvoorbeeld het
ezelmotief in de Ouverture en elders). Men zal dit zonder mankeren dienen te herzien
- dit klinkt ontzettend schraal! Hoe sterk men bezet was, heb ik niet kunnen zien: het
orkest was (met kleden??) afgedekt, men had er een soort klein-Bayreuth van
gemaakt.68 Beneden, op de gelijkvloerse rangen, was het enige verschil dat men niet
meer zo hinderlijk in het lessenaarlicht van de dirigent zat te kijken. Maar misschien
dat boven de zaak ook anders klonk.

Tivoli-concert
10 januari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Beethoven: Vierde symfonie
Svendsen: Norwegischer Künstlerkarnaval
Bizet: Eerste Arlésienne-suite
Berlioz: fragmenten uit La damnation de Faust
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De N.V. Het Tooneel, het gezelschap dat Willem Royaards in 1908 oprichtte, heeft een aantal
historische producties op zijn naam, waaronder de Midzomernachtdroom van Shakespeare.
Deze voorstelling, die in 1914 in Arnhem in de openlucht in première ging, bleef jarenlang
op het repertoire. Pijper volgde dit gezelschap met belangstelling: hij refereert in zijn teksten
ook aan De Violiers (Schürmann) en aan De duivel in de vrouw (Schönherr), beide opgevoerd
door de N.V. Het Tooneel.
In het UD staat Dokkum; waarschijnlijk betreft het hier de componist en dirigent Cornelis
Dockum (1876-1971).
In Bayreuth is de orkestbak afgedekt, waardoor men het orkest niet ziet.
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Carnaval... Hebben deze beide Carnaval-muzieken (Berlioz' Carnaval romain en
Svendsens Norwegischer Künstlerkarnaval) wel iets meer gemeen dan de naam? Ik
geloof het niet. Berlioz' visionair feest is kosmisch - deze muziek is het wezen der
diabolische, grandioze Feestelijkheid. Svendsens visie van een carnaval is eigenlijk
erg eenzijdig, niet omdat het slechts een lokaal feest wil zijn (begrijpt iemand waarom
het speciaal een Künstlerkarnaval is??), want waarom zou dit niet even goed een
microkosmos in klanken kunnen zijn? Maar omdat Svendsen het wezen van het
carnaval niet in zich voelde, omdat hij er slechts details van kon componeren: wat
lyriek, wat enthousiasme, een enkele roes - maar de donker dreigende onderstroom
van het Feest kon hij niet doen voelen... omdat hij die zélf niet kende. En daarmee
is zijn werk ook veroordeeld - trots menig voortreffelijk detail (die bijna orgiastische
polyritmiek kort voor het slot bijvoorbeeld).
Ik had dit stuk liever niet op het programma gehad. Berlioz-Beethoven-Bizet, zij
verdragen elkaar. Maar Svendsen maakt tussen deze Meesters toch een vrij pover
figuur!
De heer Wagenaar nu is in staat om op één concert de meest heterogene uitingen
met dezelfde toewijding te reproduceren; zo ook nu: hij speelde Svendsen met
volmaakt hetzelfde elan als Beethoven, als Berlioz. Géén geringe kwaliteit, voorwaar!
en tevens één die typisch is voor zijn gehele kunstenaarspersoonlijkheid.
‘Men’ stootte zich in De Cid herhaaldelijk aan de inleidingswoorden ‘'t is een
Aria’ van Rodrieks sublieme Minnelied. En dezelfde gevoelige naturen voelden zich
gehinderd door Don Diégo's geschoolmeester (‘Als ge niest, Prins, houd dan de hand
voor uw mond!’) onder het prachtige vrouwenkoortje uit de laatste akte ‘Zitten, zitten
met handen in de schoot.’ Deze persoonlijkheden van de componist Wagenaar
hinderden mij nooit, integendeel! Bij Shakespeare (Midzomernachtdroom, om een
recent voorbeeld te nemen) stoot niemand zich aan een dergelijke vermenging van
waarlijk schone elementen en zotheden. Ik ben er ook bijna zeker van dat dezelfde
‘men’ over tien jaar juist deze wijze, evenwichtige afwisseling van ernst en dwaasheid
met recht een der sterkste kanten van Wagenaars oeuvre gaat vinden.
Maar... gaat nu de dirigent Wagenaar dezelfde tactiek toepassen bij de samenstelling
van zijn programma's, zie, dan is de mogelijkheid van een ogenblikkelijke disharmonie
niet uitgesloten. Immers, Wagenaars eigen geestigheden en zijn eigen fraaie lyrische
ontboezemingen zijn uit de aard der zaak al in evenwicht! (beide zijn uitingen van
één Meester). Maar de grovere geestigheden van een Svendsen tussen de Olympische
rust van een Beethoven en de sublieme verfijnde feestelijkheden van een Bizet - deze
combinatie lijkt mij wat te gewaagd, wat te veel vergend van onze psychische
elasticiteit!
Men mag aanvoeren dat ik de zaak wat zwaar opneem - mogelijk is dit zo. Mijn
naturel laat mij helaas niet toe op één concert met dezelfde intensiteit te genieten van
een werk van Berlioz, van Mozart of van Beethoven en van een rapsodie van Svendsen
of van de Tell-ouverture van Rossini. Misschien is het mijn fout?... Het zal, vrees ik,
wel onverbeterlijk zijn.
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Svendsens Norwegischer Karnaval beleefde met dat al een reproductie, zo volmaakt
als men zelden of nooit hoorde. Afgezien van alle mogelijke waardevergelijkingen
is het stellig een interessant, goed klinkend brok muziek.
Wagenaars sublieme Berlioz-spel besprak ik pas kort geleden, na het tweede
Stadsconcert.69 Zijn reproductie van Bizets verrukkelijke Eerste Arlésienne-suite staat
bijna even hoog en de vertolking van Beethovens Vierde symfonie was eveneens die
van: een Meester. Geen spoor van uiterlijk effectbejag, geen spoor ook van een
vooropgezette ‘persoonlijke opvatting’. Men weet het: Beethovens symfonieën zijn
het geliefkoosde vivisectiemateriaal der ‘tempo-rubato-dirigenten’ (het woord is van
Weingartner).70 Wij hebben ‘slechts’ Beethoven gehoord, ditmaal!
Tot slot nog een aardig incident. Johan Rasch, de concertmeester, was - door ziekte,
als ik goed verstaan heb - afwezig en zijn plaats werd ingenomen door de (natuurlijk
aanwezige) heer Veerman.71 Iedereen verheugde er zich in onze oud-concertmeester
nog eens aan zijn oude lessenaar te zien. Het spontane applaus dat losbarstte toen hij
plaatsnam, moet de heer Veerman wel aangenaam geweest zijn: het zal hem gezegd
hebben dat wij nooit vergeten zullen wat hij als concertmeester heeft gepresteerd.
De heer Veerman behoort tot de gelukkigen die het gegeven is nooit als ‘ambteloos
burger’ te moeten leven!

Die Fledermaus
11 januari 1918 (UD)
Schouwburg
Wiener Operette-ensemble
Johann Strauss: Die Fledermaus
Johann Strauss der Jüngere heeft zich de onsterfelijkheid verzekerd door zijn
onvergelijkelijke walsen en door deze operette Die Fledermaus (zijn overige operettes:
Der Zigeunerbaron bijvoorbeeld, hoort men hier nooit - of dit ten onrechte is, kan
men dus niet beoordelen). Maar het gehele genre: de wals en de operette, is
langzamerhand zo gedegenereerd dat het voor serieuze kunstbeschouwing niet meer
in aanmerking komt. Die Fledermaus behoort niet tot de alleroudste operettes (1874),
maar wel tot de allermooiste. Het is ontegenzeggelijk jammer dat het genre zo
verlopen is. Strauss' walsen Künstlerleben, Wiener Blut, An der schönen blauen
Donau, om er maar enkele te noemen, zijn evenveel gedichten van schone klank en
prikkelend ritme, en de geesteshouding waaruit ze gecomponeerd zijn, is niets minder
edel dan die waaruit Haydn zijn symfonieën schreef of Richard Strauss zijn
Rosenkavalier. Waren Johann Strauss' epigonen niet toevallig zonder uitzondering
onbelangrijke, triviale mensen en slechte artiesten zoals Lehár, Leo Fall of Jean
Gilbert en waren de teksten die zij met zoveel fijne smaak voor hun onedel doel
uitkozen niet zonder uit-
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Zie de recensie van 17 december 1917.
Felix Weingartner in Über das dirigieren (1896).
Zie voetnoot 28 bij de recensie van 10 december 1917.
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zondering walgelijke producten van een suspecte wansmaak - was in één woord het
genre niet naar beneden, doch naar boven gegaan, dan zou, geloof ik, de appreciatie
der bevoegden, der beroepsartiesten ook zuiverder gebleven zijn. (Gisteravond zag
ik in de slecht bezette Schouwburg één, zegge één musicus!)
Bruno Weigl adviseert in een klein verhandelinkje Die Geschichte des Walzers
und über die moderne Operette de componisten om zich wat meer met het genre te
gaan bemoeien. Sprekende over het verval waarin de operette langzamerhand is
geraakt, zegt hij: ‘Das alles könnte in bessere Bahnen gelenkt werden, wenn unsere
besten Tonmeister der Operette ein Teil ihres Könnens leihen würden: dadurch
würden die Nichtskönner überflüssig und zugleich mundtot gemacht werden - die
Tonkunst aber würde sich zugleich breit auf dem Volke aufbauen...’72 De zichzelf
respecterende artiest wendt zich na het bijwonen van een opvoering der Schöne
Kubanerin73 bijvoorbeeld (als hij daar tenminste naar toe gaat!) met afschuw van een
dergelijke mogelijkheid af. Maar na een auditie van deze Fledermaus, van Offenbachs
Orphée aux enfers zou men toch beginnen te aarzelen... het genre behoeft toch zo
onwaardig niet te zijn! Wie weet, misschien verschijnt er eensklaps een operette
waarvan de toondichter een naam te verliezen heeft, een operette die deze kunstuiting
met één slag uit het moeras helpt, waarin ze hoe langer hoe dieper verzinkt en ten
slotte moet ondergaan.
De mogelijkheden voor de eventuele moderne operettecomponist zijn intussen
enorm verrijkt. Johann Strauss componeert zijn hele Fledermaus op het ritme der
wals (een ritme dat hij in zijn grootste volmaaktheid heeft gegeven, waarin
menselijkerwijs gesproken niets nieuws meer gezegd kan worden). Maar wij hebben
voor de kortgerokte muze de beschikking over een menigte nieuwe quasi-exotische
ritmen. (Het ritme der tango bijvoorbeeld, dat intussen van huis uit een Spaans is
(habanera). En dat der Amerikaanse, uit Afrika geïmporteerde negerritmen, met die
ongelooflijk burleske syncopen.)
Die Fledermaus is dus één ononderbroken wals. Men danst in walsmaat, men is
verliefd, men is dronken in walstempo en het is steeds Wienerisch, het is steeds
amusant en altijd geniaal.
Ik kan mij heel goed begrijpen dat er veel naturen zijn (en niet eens altijd de meest
sensitieve!) die zich op den duur gaan ergeren aan deze lichtzinnige muziek zonder
tegenkleuren. Maar ik kan evengoed begrijpen dat sommige anders besnaarde
persoonlijkheden (en niet altijd de minst sensitieve) geen enkel contact hebben met
de ernstige, serieuze Kunst, zoals Bach en Brahms ons die hebben geopenbaard. De
kunstenaar die, in zijn verering voor wat de grote klassieken, romantici of modernen
schiepen, de verzuchting slaakt: ‘Heer, ik dank u dat ik niet ben als deze’, bewijst
daarmee alleen zijn farizeïsme.74
Men moet dit goed begrijpen: ik vergelijk niets en niemand. Johann Strauss of
Offenbach uit te spelen tegen - in één adem te noemen met Bach of Beethoven zou
72
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De volledige titel van het ‘verhandelinkje’ is: Die Geschichte des Walzers nebst einem Anhang
über die moderne Operette. Het citaat staat op p. 19. De cursivering is van Pijper en hij heeft
een paar woorden weggelaten.
Die schöne Kubanerin (1914) van de Duitse componist Max Gabriel (1861-1942) was een
van de destijds zeer populaire operettes die in première gingen in het Amsterdamse
Rembrandt-theater, waar hij dirigent was.
Verwijzing naar Lukas 18:9-12 (De farizeeër en de tollenaar).
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niet anders dan kinderlijk onhandig zijn. Alleen: het oorspronkelijke genre heeft op
zichzelf evenveel recht van bestaan als de serieuze Kunst.
Over de opvoering van gisteravond wil ik kort zijn. Georg Braun en de zijnen
zingen over het algemeen verdienstelijk, maar spelen en dansen nog veel beter. De
actie was zonder uitzondering buitengewoon goed. Marga Graf gaf werkelijk een
buitengewoon aardige creatie van haar aardige rol en ze gebruikte zo goed als in het
geheel niet de bekende, of liever beruchte, operette-‘maniertjes’. Verder huilde ze
heel smaakvol en lanceerde menige geestigheid in onvervalst dialect met een hoogst
amusant aplomb. Het spel der overigen noemen betekent de overigen prijzen. Het
orkest was het minste, maar het Wiener Operette-ensemble kan zich misschien de
luxe van een groter en gevarieerder orkest dan deze tien strijkers met een piano niet
permitteren. Men moest zich helaas nu tamelijk veel fraaie details maar verbeelden.

Derde Stadsconcert
14 januari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in g, KV 550
Van Gilse: Gitanjali-liederen (soliste: Gertrude Foerstel)
Mahler: Vierde symfonie (soliste: Gertrude Foerstel)
Het concert met Mozarts onvolprezen Symfonie in g-klein. Dit meesterwerk behoort
- en niet alleen in het kader der klassieke symfonie - tot het allervolmaaktste dat zich
denken laat. Het is ondoenlijk om alle aardse en hemelse schoonheden die in dit werk
voorkomen, te beschrijven. Mozart bereikt met de geringste technische middelen de
grootst denkbare expressie, en de bewondering die deze werkwijze juist in de
allerlaatste tijd weer afdwingt, is even begrijpelijk als verheugend. Al zijn uitstekende
orkestgeluiden gebruikt Mozart solistisch, behalve de hoorns - die dan ook veel meer
op de achtergrond van het klankschilderij moeten blijven dan gisteravond het geval
was. Juist deze wijze van voor orkest schrijven gaat door de tegenwoordige groten
(die natuurlijkerwijze hun tijd tenminste een kwarteeuw vooruit zijn! Slechts de
middelmatigen schrijven de muziek, schilderen de schilderijen van hun (levens)tijd!)
weer in ere hersteld worden. Men hore Mahlers Vierde symfonie, zijn Lied von der
Erde, Ravels Ma mère l'oye.
Dit was trouwens ook te verwachten. Het fortissimo, het opeengehoopte contrapunt
van deze stijlperiode, overschreed herhaaldelijk de grenzen van ons
opnemingsvermogen. Nog grotere klankorkanen dan bijvoorbeeld Strauss'
Alpensymfonie zouden voor onze oren slechts als geruis verstaanbaar blijven.
Hierna gaf de heer Van Gilse ons de tweede auditie in dit seizoen van zijn Gitanjali
voor zang met orkest.75 Ik kom in de verleiding om naar aanleiding van dit werk, dat
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Voor de drie Gitanjali-liederen (Der Schlaf, der auf Kindesauge ruht; Bring ich dir buntes
Spielzeug; Ich weiss, da ist nichts als deine Liebe) zie Van Dijk (1979), 404-405.
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ik, voor zover ik des heren Van Gilses oeuvre ken, als zijn schoonste beschouw, nog
enige opmerkingen te maken over de componist Van Gilse, in aansluiting met hetgeen
ik schreef na de uitvoering zijner Vierde symfonie.
Jan van Gilse bevestigde ook met dit werk weer de overtuiging dat men in hem
bezit een der vooraanstaande Hollandse componisten der op één na jongste generatie.
Dat hij voor bijna al zijn bekende werken Duitse teksten of titels koos, verandert
niets aan het feit dat wij hier met een Hollands componist te doen hebben. De
geesteshouding na te gaan, waaruit zijn hele (mij bekende) oeuvre is gecomponeerd,
zou een zeer interessant onderwerp zijn voor een beschouwing in een kunstperiodiek,
maar het zou de omvang en de strekking van een Dagblad-artikel ver te ver
overschrijden. Alleen dus naar aanleiding van de Gitanjali.
‘Men’ (in de allerlaatste tijd bijvoorbeeld ook de NRC) noemt, over Van Gilses
orkestliederen sprekende, herhaaldelijk de naam Mahler, zodat de indruk zou kunnen
worden gewekt dat Van Gilses composities onder invloed zouden staan van deze
grootmeester. Niets is minder waar. Jan van Gilse heeft niet de minste overeenkomst
met Mahler. Dat zijn orkestkleur, sommige zijner melodische lijnen anders zouden
zijn, wanneer Mahlers symfonieën Van Gilse onbekend waren gebleven, is volkomen
waar. Maar dit zegt nog niets. Mahler zou, dunkt mij, nooit een tekst als deze van
Rabindranath Tagore onder zijn melodieën, tussen zijn wonderlijk persoonlijke
harmonieën - in zijn muzikale stemmingen gebruikt hebben. En, dit bedenkende,
wordt de bewering dat het werk op Mahler geïnspireerd zou zijn, bijna een enormiteit.
Ik zou trouwens geen enkele componist kunnen aanwijzen die Mahlers geestelijke
erfgenaam zou kunnen zijn - géén namelijk wiens psyche enige affiniteit vertoont
met die van Mahler. Zijn muzikaal-technische vondsten gebruikt natuurlijk
langzamerhand iedereen. Maar zou iemand Brahms Beethovens epigoon noemen
omdat zijn symfonieën bijna geheel het instrumentaal coloriet en de structuur van
die van Beethoven hebben?76
Van Gilses kunst- en levensvisie (want zijn composities, producten dier
levenshouding) is volmaakt on-Mahleresk. De musicus Van Gilse mist alle naïviteit
(ik constateer slechts deze waarheid, zonder daar iets appreciërends of
desappreciërends achter te bedoelen). De levenswijsheid van een Mahler, die immers
over de naïviteit heen tot een ondoorgrondelijk diepe levenswijsheid kwam (Das
Lied von der Erde!), kan dus nooit zijn deel worden. Toen Van Gilse deze Gitanjali
componeerde, noteerde hij de stemmingen die deze indirect uit het oosten
geïmporteerde poëzie op hem, de westerling, maakte. (Ik geloof dat Rabindranath
Tagore deze werken direct in het Engels schreef - maar die taal geeft aan de Indische
mystiek een zuiverder reliëf dan het Duits.77 En ik moet óók zeggen dat de vertalingen
die Frederik van Eeden van deze Wijzangen heeft gemaakt, mij tot nog toe directer
emoties geven dan de wat atmosfeerloze Duitse bewerking van Marie Luise Gothein.)
Nu heeft de componist Van Gilse klaarblijkelijk een persoonlijker noot voor de
stemmingen der beide eerste liederen dan voor de geheel verschillende (bijna schreef
76

77

Pijper zelf verwijt Brahms korte tijd later epigonendom, maar dan gaat het niet om coloriet
of structuur, maar om de geestelijke drijfveren van Brahms (zie bijvoorbeeld de
programmatoelichting van 19 november 1919).
Rabindranâth Tagore schreef zijn Gitanjali-gedichten (1909) in het Bengaals, waarna hij
zelf een Engelse vertaling vervaardigde. Deze diende vervolgens als basis voor de Duitse
vertaling door Marie Luise Gothein. Van Eedens vertaling dateert van 1912. Van Dijk (1979),
404.
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ik: ‘hinderlijk’ verschillende) stemming van het laatste. Ouderlijk-tedere gevoelens
- liefde voor het Kind - deze emoties noteert hij blijkbaar direct geïnspireerd en met
een bijna devote toewijding aan het onderwerp. (Details: onder andere het tweede
coupletje van de tweede zang.) Maar waar het erom gaat de misschien wel vagere,
doch veel rijkere en veel meer omvattende emoties ener Liefde, die meer is dan
aardse liefde, weer te geven (men leze hieromtrent na wat Gustav Meyrink in Das
grüne Gesicht over ‘die unvergängliche Liebe’ zegt),78 voor deze Wereldliefde heeft
de componist géén nieuwe en zelfs geen overtuigende klanken gevonden.
Hij maakt daar niet veel anders van dan een wat algemeen-Duits climaxenstuk. Ik
vind tenminste zijn visie tamelijk conventioneel, kan mij de Tuin der Liefde
onmogelijk suggereren met hobo- en hoornklanken, met trompetten- en
bazuinakkoorden. Dit muziekstuk geeft mij stellig geheel andere sensaties dan de
door de dichter bedoelde.
Vanuit dit oogpunt bezien, vind ik het jammer dat het derde lied in alle opzichten
op een zoveel lager plan staat, en het hele werk zou er voor mijn gevoel op winnen,
als de heer Van Gilse het laatste der drie zangen verving door een of twee andere,
die tenminste méér dezelfde emoties bezingen.
De plaats ontbreekt mij om nog iets te zeggen over Mahlers Vierde symfonie of
over de zang van Gertrude Foerstel. Wat het eerste betreft: deze symfonie en des
heren Van Gilses reproductie ervan is in dit seizoen reeds twee malen in ons blad
besproken en het werk is te schoon en te belangrijk om er zich met een gemeenplaats
van af te maken. En, wat de zang van mevrouw Foerstel betreft: zij geeft donderdag
aanstaande een liederavond in het Gebouw. Naar aanleiding daarvan zal ik haar een
nadere bespreking wijden. Voor ditmaal volsta de vermelding dat zij én Van Gilses
Gitanjali én de sopraansolo uit Das himmlische Leben voortreffelijk gezongen heeft.

‘Van Bach tot Mahler’
14 januari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bizet: Roma-suite
Grieg: Pianoconcert (solist: Barend Renden)
Berlioz: Symphonie fantastique
78

Pijper noemt de Oostenrijkse schrijver Gustav Meyrink (1868-1932) vaker en soms citeert
hij uit zijn verhalen en romans. Waarschijnlijk had Pijper de Gesammelte Werke in zijn bezit,
die in Leipzig verschenen tussen 1913 en 1917 en die een oplage bereikten van 150.000
exemplaren. De roman Das grüne Gesicht, deel twee van die Gesammelte Werke, dateert uit
1916. Later noemt Pijper nog: Honni soit qui mal y pense (30 januari 1920), Die vier
Mondbrüder (21 februari 1920), Die Erstürmung von Serajewo, Das verdunstete Gehirn,
Schuster Voigt in Ehrfurcht gewidmet en Das Buch Hiopp (10 maart 1921). Hoe Pijper over
Meyrink dacht, blijkt uit de recensie van 10 maart 1921, waar hij over hem zegt: ‘de journalist
Meyrink, waargenomen los van de theosoof, de kabbalist, profeet, maniak, blijkt een
voortreffelijk satiricus’. Meyrink, die leefde in Praag en beschouwd wordt als een wegbereider
voor Kafka, was een meester in het groteske, in het mengen van het komische, navrante en
angstaanjagende. De grens tussen pose en ernst is in zijn werk niet overal duidelijk. Veel
van zijn verhalen verschenen voor het eerst in het blad Simplizissimus. Na het verschijnen
van de Gesammelte Werke verdwijnt het satirische uit het werk van Meyrink en legt hij zich
steeds meer serieus toe op occultisme en vreemde godsdiensten.
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Solist was de heer Barend Renden, en ik bespreek hem het eerst, omdat zijn voordracht
van Griegs Pianoconcert mij zo buitengewoon veel plezier heeft gedaan.79 Zijn spel
is, sedert ik hem het laatst als solist hoorde (± twee jaar geleden op een Tivolimatinee
onder Hutschenruyter), enorm vooruitgegaan: alles was rustiger, bezonkener en
vooral ook: de expressie is ongelooflijk veel warmer en doorvoelder geworden. De
heer Renden is werkelijk een te begaafd pianist om maar een lokale bekendheid te
blijven! De enige aanmerking die ik zou kunnen maken, is dat zijn toon soms wat
klein leek, maar dit zal wel op rekening van de Ibach-vleugel gebracht moeten worden.
Teresa Carreño kwam indertijd in de Finale zonder al te grote inspanning boven het
fortissimo spelende orkest uit - ik zie geen enkele reden waarom de heer Renden dit
met een goede vleugel óók niet zou kunnen!
Renden had ook de toon van het concert zeer juist te pakken, hij speelde Grieg
volkomen in stijl. Die stijl is ook inderdaad zo onbelangrijk niet als men uit het feit
dat Grieg nu reeds totaal van het repertoire is verdwenen, zou kunnen afleiden. De
heer Van Gilse heeft volkomen gelijk: een saloncomponist is Grieg in ieder geval
niet! Maar waarom men toch altijd wil dat de jongere Fransen invloed van hem
hebben ondergaan (men hoort deze opinie herhaaldelijk en van gezaghebbende
musici!), blijft mij een raadsel.80 Het is mij nooit gelukt enig verband te ontdekken
tussen Griegs streven naar een zuiverder scandinavisme dan dat van Gade bijvoorbeeld
(men weet het: dit was een der idealen van de patriot Grieg) en de geheel en al op
half of heel exotische natuurthema's en de in de laatste tijd herontdekte ‘oer’ritmen
gebaseerde stemmingskunst der nieuwe Fransen en Spanjaarden.
(Ravels kunst bijvoorbeeld is veel meer Spaans dan Frans, de Elzasser Florent
Schmitt heeft merkbaar Duitse accenten in zijn muziek. Specifiek Frans vind ik onder
de jongere Parijzer Meesters vooral Debussy en Albert Roussel).
Men heeft toch niet het gevoel dat Griegs harmonieën het nieuw-Franse geluid
anticiperen? Griegs harmonische invloed hebben de tegenwoordige mediocre
Germaanse componisten veel meer ondergaan. (De hier in Holland werkende
componist Wouter Zürcher schrijft bijvoorbeeld een vioolsonate vol Grieg-accenten).81
Het orkest gaf voorts nog geacheveerde reproducties van Bizets Roma-suite (die
eigenlijk een symfonie is) en van Berlioz' Symfonie fantastique. Dat de heer Van
Gilse
79
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Barend Renden was de tweede fluitist van het U.S.O., maar trad bij de uitvoering van
pianoconcerten soms op als solist.
Jan van Gilse schrijft in het programma van die avond: ‘Zeker, we hebben sedert Griegs
opkomst nieuw en groter geluid van meer dan één zijde leren kennen, doch het is onbillijk
daarom deze fijne poëet van het kleinere genre als een saloncomponist af te doen. Aan de
jonge Fransen (Ravel, Florent Schmitt, enzovoort) ontdekt men dat zijn invloed tenslotte
toch niet gering was.’
Wouter Zürcher was een Nederlands musicus. Hij is de zoon van dr. Johannes Zürcher
(1851-1905), kunstschilder, linguïst en miljonair, die een grote rol speelde in het leven van
Multatuli: hij financierde de aankoop van Multatuli's villa te Nieder-Ingelheim. Wouter
Zürcher studeerde aan de conservatoria in Wenen en Berlijn en vluchtte aan het begin van
de Eerste Wereldoorlog terug naar Nederland. Van hem werd tijdens de Nederlandse cyclus
in het Stedelijk Museum in september 1919 de Eerste vioolsonate in fis uitgevoerd. Uit deze
recensie blijkt dat Pijper de sonate al kende in januari 1918. Waarschijnlijk woonde Pijper
een Amsterdams concert in maart 1917 bij, waarop Zürcher samen met de violist Rüdelsheim
de sonate speelde. Wouter Zürcher (*1892) is jong gestorven. Zie Van Engelen & Piët (2007),
31.
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na het eerstgenoemde werk het orkest in de hulde liet delen, vind ik zeer juist gezien.
Het was een buitengewoon goede uitvoering en ik zat ditmaal eens nodeloos in angst
voor het begin der vier hoorns. Die inzet verliep zonder grote of zelfs maar kleine
ongelukjes - ik heb de hoorns van het U.S.O. nooit beter gehoord dan gisteravond.
De reproductie van Berlioz' meesterwerk (is het welhaast niet het schoonste dat
hij ooit schreef?) was in zijn soort een zeer voortreffelijke. Dit soort reproductie lijkt
mij overigens niet geheel en al ongevaarlijk. De heer Van Gilse speelt de vlugge
delen (behalve de Valse) in een ik mag wel zeggen razendsnel tempo en deze tempi
doen voor mijn gevoel waarlijk te veel schoonheden verloren gaan.
Het tempo van het eerste deel maakt dat de mélodie aimée niet hartstochtelijk,
maar gejaagd klinkt, wat iets anders is. Men doorleeft op deze manier uitsluitend de
‘passions’ terwijl men zich de ‘rêveries’ (toch in minstens even groot aantal
voorhanden!) maar voor moet stellen. De Marche au supplice leek mij eveneens wat
te snel en het tempo der Finale maakte dat wij slechts de angst van het tumultueuze
doorleefden. Dit nu is op zichzelf wel een zeer beklemmende angst, maar een Ronde
du sabbat is toch eigenlijk nog héél wat meer dan tumultueus. Technisch ook zou
een bezonkener tempo veel beter zijn: nu verstond men in het Gebouw-zaaltje geen
enkele van Berlioz' geniale contrapunten, alle instrumentatieraffinementen gingen
verloren in de draaikolk van geluid.
Het tweede deel, Un bal, was zeer goed en het derde deel bijna volmaakt. De
solostemmen der ‘deux pâtres qui dialoguent un ranz-des-vaches’,82 hobo en Engelse
hoorn, waren buitengewoon fraai en de donderrommelingen op het slot had de heer
Van Gilse met een uiterste zorg afgewogen. De reproductie van het hele derde deel
was bijzonder stijlvol, het scheen mij het allermooiste van de hele avond.

Concert - Enderlé
16 januari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Georges Enderlé (piano) en Johan Rasch (viool)
Korngold: Vioolsonate in G
Reger: Solosonate voor viool in D
Grieg: Vioolsonate in G, op. 13
De Vioolsonate van de jonge Korngold, waarmee de heren Rasch en Enderlé83 hun
concert openden, is vrijwel het overbodigste, onbelangrijkste muziekstuk dat ik in
lang hoorde. Aangezien ik niet met absolute zekerheid weet tot wie der beide heren
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Er staat in het programma van Berlioz: ‘il entend deux pâtres qui dialoguent un
ranz-des-vaches’. Een ranz-des-vaches is een Zwitserse volksmelodie.
Georges Enderlé (1885-1957) organiseerde in het kader van het door hem in het leven
geroepen Utrechts Muzieklyceum interessante concertseries in kleine kring, die een beeld
moesten geven van de nieuwste ontwikkelingen op kamermuziekgebied. Ook veel Nederlandse
componisten vonden hier een podium. Paap (1972), 73-74.
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ik mijn vriendelijkheden over de allerongelukkigste keuze zou moeten richten, wil
ik slechts constateren dat de introductie van deze componist in Utrecht niet alleen
volkomen overbodig, doch zelfs een onvergeeflijke vergissing was.
Het stuk is eindeloos lang, grenzeloos vervelend, ongelooflijk onorigineel en mist
elk spoor van innerlijke ontroering. Nu weet ik wel dat men als regel (Mozart
bijvoorbeeld was een uitzondering!) van een wonderkind geen diepe emoties verwacht
(de jonge Korngold behoort, vrees ik, tot die beklagenswaardige persoonlijkheidjes
die, voor de reclame, zo lang mogelijk wonder‘kind’ moeten blijven. Immers: is het
‘kind’ eraf, dan blijft er van het ‘wonder’ gewoonlijk niet veel meer over!). Dat men
nu zulk ‘wonder’ kinderwerk uitvoert, geschiedt bij een deel der executanten om
‘onnaspeurlijke redenen’ (Erich Wolfgang Korngolds papa is de muziekredacteur
der machtige Weense Neue Freie Presse!), bij een ander deel uit curiositeitenjagerij.
Hebben de heren Rasch en Enderlé dit stuk uit curiositeitszucht gespeeld - overigens
eerder een deugd dan een fout! - dan halen zij zich het verdiende verwijt op de hals
ter wille ener curiositeit zonder de minste kunstwaarde ten eerste één of twee
onbekende meesterwerken in de hoek te hebben laten liggen en ten tweede hun
publiek bijna een uur lang te hebben verveeld en geërgerd.
Korngolds Vioolsonate is een zo hinderlijk product van geestelijke impotentie,
compositorisch-technische onhandigheid en motivische diefstal, dat ik weiger om er
verder iets van te zeggen. Wanneer ik trouwens bij de (voorgenomen) opvoering der
Rosenkavalier op 25 april deze thema's en harmonieën van Richard Strauss zelf hoor,
is het nog tijd genoeg om ze te bespreken en te appreciëren!
Overigens speelden de beide partners het meer dan moeilijke werk voortreffelijk.
Én Rasch én Enderlé speelden met een vuur, een betere sonate waardig. Het andere
ensemblewerk, de Sonate in g van Grieg (hij verdwijnt toch gelukkig niet helemaal
van de programma's!) werd eveneens zeer goed weergegeven. Rasch had het Allegretto
misschien iets rustiger kunnen spelen, doch ik kan hun samenspel toch zonder
voorbehoud prijzen.
Johan Rasch alleen speelde een solosonate van Reger. Deze weergave was zonder
twijfel een buitengewone prestatie. Hij speelde dit technisch zeer moeilijke stuk
opmerkelijk kalm, rustig en zeker en deze Reger-voordracht is alleszins aanvaardbaar.
Rasch' Reger klinkt klassiek en dat is deze meester, wanneer hij, zoals in de gespeelde
sonate, niet harmonisch contrapunteert, toch ook eigenlijk.

Tivoli-concert
17 januari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Schubert: Negende symfonie (Grote)
Saint-Saëns: Suite algérienne
Chabrier: España
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Over Schuberts grote Symfonie in C heb ik na de vorige uitvoering (Van Bach tot
Mahler) reeds zoveel enthousiasts geschreven,84 dat het opnieuw nagaan van alle
onvergankelijke schoonheden uit dit werk slechts een herhaling van onomstotelijke
waarheden zou betekenen. Deze melodieën zijn immers menselijkerwijs gesproken
voor de eeuwigheid geschreven, zo goed als Beethovens en Mahlers symfonieën of
Bachs orgelwerken.
De uitvoering was oneindig veel beter dan onlangs in het Gebouw. Alles was af-er
en vooral het Andante klonk rustiger en was dus veel minder lang. De heer Van Gilse
en het orkest mijn oprecht gemeende hulde voor deze reproductie.
Na de pauze de Suite algérienne van Camille Saint-Saëns, en deze hernieuwde
kennismaking werd een grote teleurstelling voor mij. Nadat ik het werk voor twee
jaren het laatst gehoord had, zijn mij een paar tekenachtige motieven en ritmen in
het hoofd blijven hangen en de herinnering die ik van het geheel ten slotte overhield,
was hoegenaamd niets minder belangrijk dan Saint-Saëns' overige werk, dan zijn
poèmes symphoniques (Phaéton, Le rouet d'Omphale of de Danse macabre). Maar
ik heb gisteravond helaas moeten merken dat dit stellig niet zo is.
Saint-Saëns laat zich van zijn zwakste kant kennen waar hij probeert exotische,
of liever Moorse elementen in zijn echt-Franse muziek te verwerken. Het werk mist,
als geheel, elk lokaal coloriet en daarmee is het als Suite algérienne veroordeeld.
Het stuk is evenmin Moors als Schäfers Javaansche rapsodie Javaans is, als
Mendelssohns of Richard Strauss' Italiaanse symfonieën Italiaans zijn.
Eigenlijk komt het er niets op aan. Het ‘buitenlandse’ accent doet aan de waarde
van bovengenoemde werken niet veel meer af of toe dan de etiketten van buitenlandse
hotels op een reiskoffer. Koffer en inhoud worden niets meer of minder door de
mooie, buitenlandse etiketjes die er toevallig opgeplakt zijn. Slechts voor de legendaire
O.W.-er zou het een punt van overweging kunnen zijn!85
Maar waar Saint-Saëns zijn suite uitdrukkelijk als ‘algérienne’ beschouwd wil
zien, daar moet ik haar wel als zodanig beoordelen. En als zodanig vind ik de suite
niet meer of minder dan zwak. Het lokale coloriet is bijna belachelijk verwaterd en
volgens de vorige-eeuwse wanbegrippen ‘gestileerd’.
De Prélude is een aardig, helder muziekstuk zonder veel persoonlijks of
interessants, het derde deel, Rêverie du soir, droomt misschien wat weinig, maar het
is juist deze stemming die de tegenwoordige grote Franse Meesters (Debussy!) zo
geniaal weten op te wekken, zodat men zonder het te willen de onbillijkheid begaat
van te vergelijken met veel-lateren.
Het tweede deel daarentegen is al bijzonder verkeerd begrepen. Saint-Saëns noemt
het Rhapsodie mauresque en hij gebruikt hier waarschijnlijk wel authentiek Afrikaans
materiaal. Doch het slot maakt een allerzotste indruk: hij heeft met een ostinaat motief
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Zie de recensie van 10 december 1917.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog ontstond er in Nederland een klasse van nieuwe rijken,
de Oorlogswinstmakers of Oweeërs, wier fortuin gebaseerd was op smokkelhandel. In het
algemeen werden deze nieuwe rijken veracht en gehaat, maar in stilte ook benijd. Meer
algemeen staat de kwalificatie O.W.-er voor parvenu.
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een zeer definitieve climax gemaakt, doch in plaats van op het hoogtepunt (tonica)
te sluiten, laat hij dit deel uiterst conventioneel met het officiële slot: V-I
(dominanttonica) eindigen. Een Arabier met een West-Europese hoge zijden hoed
op!
De Finale eindelijk is een goed, fris brok muziek, maar dat het een Marche militaire
française moet voorstellen (het is dit eigenlijk niet!) heeft mij buitengewoon
gehinderd. Hier komt op het alleronverwachtst de chauvinist om de hoek kijken. Het
getuigt mijns inziens van allesbehalve fijne smaak om na een paar natuur- en
milieuschilderingen van het Noord-Afrikaanse land Algiers de kroon op dit werk te
zetten in de vorm van een Franse militaire mars!
Alles in alles vond ik het een betrekkelijk zwakke Saint-Saëns gisteravond. Ik
hoop dat de heer Van Gilse hem spoedig zal rehabiliteren met een zijner poèmes
symphoniques. Of... is misschien de Kleine symfonie in a in de bibliotheek? Dat
vind ik in zijn soort een volmaakt meesterwerkje!
Ten slotte demonstreerde de heer Van Gilse met een zeer gelukte vertolking van
Chabriers rapsodie España het feit dat de Franse psyche veel meer affiniteit vertoont
met de Spaanse dan met de Noord-Afrikaanse. Wat overigens in het geheel niet meer
bewezen behoefde te worden!
España is één heerlijk enthousiaste klankenweelde. Juist niet aristocratisch van
sentiment (de Spaanse ‘grandezza’ zou men er tevergeefs in zoeken), maar van een
vehement gepassioneerd ritme en een meeslepende, allesoverwinnende melodiek.

Gertrude Foerstel
18 januari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Gertrude Foerstel (zang) en Marcel van Gool (piano)
Liederen van Mozart, Schubert, Schumann, Wolf, Mahler, Joseph Marx
en Richard Strauss
Men zou mevrouw Gertrude Foerstel de opmerking kunnen maken dat zij op een
enkele uitzondering na niets dan bekende repertoirestukken zong. Maar waarom
eigenlijk? De wijze waarop zij al dit bekende, soms overbekende zong, laat eigenlijk
geen kritiek toe, is vrijwel onovertrefbaar.
Men zou mevrouw Gertrude Foerstel ook kunnen doen opmerken dat zij met de
meeste tempi, met alle ritardandi en fermaten wat heel... persoonlijk omsprong. Maar
ook weer: al haar willekeurigheden, hoewel in wezen onpermitteerbaar, wist zij door
haar grote muzikaliteit, door haar onvergelijkelijke zangkunst aannemelijk te maken.
Door haar muzikaliteit vooral: geen der originaliteiten - al zouden de componisten
zelf er zich misschien wel aan geërgerd hebben - deed schade aan het karakter der
werken. Tegenover zulke in zichzelf complete, zó volmaakte reproducties als Gertrude
Foerstel van al haar liederen gaf, zouden deze opmerkingen verdacht veel op
schoolmeesterachtigheden gaan lijken! En ook: alle liederen, op die van Joseph Marx
na, waren wel (over)bekend, maar zij waren tevens zodanig gekozen, dat zij de
persoonlijkheid der componisten volkomen typeerden, Mahler uitgezonderd, maar
Mahler is ook niet in de eerste plaats liedercomponist.
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De enige componist over wie nog iets te zeggen zou zijn, is dus de vrijwel onbekende
Joseph Marx, een Hongaar naar men mij vertelde.86 Veel valt er van hem, na slechts
drie liederen, trouwens ook (nog) niet te zeggen. Het is beschaafd, muzikaal werk
met hier en daar een enkel persoonlijk accent. Het sterkste leek mij het laatste,
Venezianisches Wiegenlied, ofschoon men daar ook nog wel, en gegronde,
aanmerkingen op zou kunnen maken. Het sterkst persoonlijk lijkt mij dit lied,
niettegenstaande - en dit lijkt een tegenstrijdigheid! - men er de meeste reminiscensen
aan andere componisten in ontmoet. Er staan daar frasen in die van Moesorgski
konden zijn (‘...die Engel schenkten ihre Farben, Kindchen’ of ‘...wo fängt die Liebe
an, ich bitte!’, telkens de declamatie der laatste woorden) of stukjes pianopartij die
Ravel geschreven kon hebben (bijvoorbeeld bij ‘Santa Lucia wird sie wohl gehören’).
Maar deze vermenging van zo verschillende stijlen met het onmiskenbare Duitse
accent dat Marx' werk heeft, geeft een bijna persoonlijke stijl. De beide andere
liederen, Und gestern hat er mir Rosen gebracht en Marienlied (het laatste lijkt mij
niet direct uit de stemming van Novalis' gedichtje gegroeid!) vertonen meer een
Brahms- of Hugo Wolf-trek. Ritmisch schijnt Marx' oeuvre mij niet buitengemeen
interessant en dat vind ik haar zwakste zijde.
Men zou het kunnen bejammeren dat deze uitverkoren Mahler-zangeres (de meesten
onzer hoorden en bewonderden haar voor het eerst in de Achtste symfonie onder
Mengelberg) zo weinig van deze Meester zong. De beide liederen Ich atmet' einen
Linden Duft en Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald behoren wel degelijk tot
Mahlers mooiste oeuvre, maar niet tot zijn meest persoonlijke. En ik stel me voor
dat Gertrude Foerstel ons met de minder gezongen liederen Ich bin der Welt abhanden
gekommen of Lied des Verfolgten im Turme een openbaring had kunnen schenken.
Marcel van Gool begeleidde. Ik had deze pianist nooit gehoord, wel veel (goeds)
over hem gehoord. Nu had ik er mij blijkbaar te veel van voorgesteld. Zijn
accompagnement was zeer zeker accuraat en muzikaal, doch het leek mij, ofschoon
ik daarover na één keer nog geen oordeel wil vellen, wat droog. Wat meer ‘orkestrale’
kleur was in Mahler zeker niet overbodig geweest. Nu speelde hij die kwintolen
(uitgeschreven dubbelslagfiguur) in Ich ging mit Lust als een gewoon
pianoversierinkje en het is toch eigenlijk heel wat meer!

Carmen87
19 januari 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Willem Harmans
Bizet: Carmen
Een echte opera uit één stuk (in tegenstelling met de Faust, die uit twee, of de
Tannhäuser, die uit minstens drie stukken bestaat). De operacomponisten hebben
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De Oostenrijker Joseph Marx (1882-1964) bracht zijn studietijd vooral door in zijn
geboortestad Graz en het grootste deel van zijn werkzame leven in Wenen.
Annalen 2298.
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ons zo langzamerhand geleerd om in de schouwburg niet meer logisch te denken,
om alle verfijnd muzikale emoties te vergeten, waaraan wij in de concertzalen gewend
zijn. (Zingt een zangeres op een concert één noot flink vals, dan spreekt iedereen
daar schande van, zingt dezelfde zangeres in een opera honderd noten stuk, dan vindt
men dat soms nog een ‘buitengewone prestatie’!) De Nederlandsche Opera leert ons
bovendien nog om al ons gevoel voor zuivere taal overboord te zetten en alle
herinnering aan zuivere koorzang te negeren. Dit lijken mij een paar tamelijk sterke
pedagogische kwaliteiten die een operaopvoering kan hebben.
Ik ben door de opvoering van gisteravond weer tamelijk cynisch jegens het genre
gestemd geraakt. Want niets was onberispelijk of verhief zich zelfs maar boven het
middelmatig goede en alles maakte dus de indruk van routinearbeid. Wat natuurlijk
niet uitsloot dat er nog wel het een en ander te waarderen viel.
Over het werk zal ik ditmaal niets speciaals schrijven. De Carmen is over- en
overbekend en aanleiding om te wijzen op bijzonder schone momenten, zoals
bijvoorbeeld de Spaanse dansritmen (habanera, seguidilla) of op bijzonder zwakke,
als de fragmentarische schildering van sommige hoofdfiguren, geeft deze opvoering
mij niet.
Over de voorstelling dus. Wat is het voor een eigenaardige handelwijze van de
directie om wél op het programma af te drukken dat de ‘nieuwe Nederlandse vertaling’
van de hand van N.H. Wolf is (doctor Nahewo van De kleermakers van
Marken-bewerking ‘ik maak me te sappel!’)88 en niet dat de muzikale leiding van
het geheel berustte bij de heer Willem Harmans. (Of heb ik hem verkeerd herkend?)
Wanneer ik N.H. Wolf of doctor Nahewo89 was, zou ik mij werkelijk te veel generen
voor de stuntelige, hobbelende vertaling en de abominabele rijmelarij, die meestal
op Bizets mooie muziek past als een vioolsordine op een contrabas, om mijn naam
op het programma gedrukt te durven zien! En wat het wegblijven van Harmans' naam
betreft: dit is eenvoudig ongepermitteerd. Dat alle koren tenslotte nog tamelijk goed
op hun pootjes terechtkwamen (figuurlijk s.v.p.), was alleen aan zijn rustige, zekere
leiding te danken. Ik verwacht niet dat hij als operadirigent spoedig een klinkende
naam zal veroveren: daarvoor mist zijn leiding veel te veel het uiterlijk effect. Hij
houdt zich angstvallig vrij van ‘decoratief’ uit het hoofd of gemakzuchtig uit een
pianopartij dirigeren. Maar ik vergis mij, dunkt mij, niet wanneer ik bij hem het
meeste ‘veldheerstalent’ vermoed van alle drie de ‘eerste’ dirigenten der
Nederlandsche Opera.90
Ten tweede: waarom adverteert men ‘in het tweede en vierde bedrijf Ballet’? Ik
moet zeggen dat ik buitengewoon benieuwd was door welke vandalismen men erin
geslaagd zou zijn in de vierde akte (de ontknoping van het conflict) een ballet te
lassen. Het bleek - gelukkig - slechts reclame te zijn. Overigens vind ik die reclame
niet
88

89

90

De kleermakers van Marken was de Nederlandse vertaling van het libretto van J.W.F. Brandts
Buys' opera Die Schneider von Schönau. ‘Ik maak me te sappel’ zal wel een zin zijn uit die
vertaling.
Dr. Nahewo is het pseudoniem van Nardus Henri Wolf, journalist en vertaler van veel libretti.
Hij had lange tijd een eigen tijdschrift: De Kunst, geïllustreerd dagblad voor toneel, muziek,
beeldende kunsten, bouwkunst en kunstnijverheid, letteren, tentoonstellingen, kinematografie
enz. (1909-1943). De Kunst begon als dagblad, verscheen later wekelijks en weer later
onregelmatig om de paar weken.
Willem Harmans, Albert van Raalte en Johan Gerritsen van Roekel.
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helemaal permitteerbaar - waarop speculeert men met deze annonce? En ten slotte:
sinds wanneer worden de paar primitieve dansfiguren en de ondecoratieve
armverdraaiingen uit de tweede akte onder de weidse naam van Ballet gelanceerd?
Men heeft het recht hiervan iets anders, iets gecomponeerds te verwachten.
Ik kom tot het hoorbare deel der voorstelling. De dirigent - Harmans - noemde ik
reeds. Hij had een paar mijns inziens te langzame tempi: het koor der
sigarettenmaaksters bijvoorbeeld en misschien ook de Habanera. Het was zijn schuld
niet dat de in de tweede akte, ‘het Ballet!’, in de handen, op Baskische trommels en
met castagnetten klappende dames en heren zonder uitzondering onritmisch waren
of tenminste sloegen en het prachtige muziekstuk zodoende ritmisch volkomen
vermoordden (men kan zich niet voorstellen welk een jammerlijke gewaarwording
mij zoiets altijd geeft!). En dat de straatjongens in de eerste akte joegen, kon hij
evenmin helpen. De straatjongens in een opera zingen altijd voor het tempo uit - de
echte straatjongens, als zij tenminste zingen, maken hun deunen gewoonlijk eens zo
lang, door allerlei krullen en draaien. Gewoonlijk zingen zij evenwel niet.
Mevrouw Faniëlla Lohoff gaf een tamelijk van buitenaf begrepen uitbeelding der
Carmen-figuur. Zij was steeds charmant, soms wel verleidelijk, maar nooit verleidend.
Zij gaf mij de indruk meer voor haar Carmen-rol te voelen, dan van de Carmen-figuur
in zich, zodat ze zich eigenlijk steeds een beetje moest outreren.
Haar stem klonk in het medium, op de diepe borsttonen, wat dof, wat kleurloos
voor deze partij. In het hoge register - om ook eens het zangeressenjargon te
gebruiken! - is het geluid soms ineens zeer expansief, maar die tonen steken wel heel
erg af bij het overige. Zij kan dit zeer zeker overwinnen: misschien heeft zij dit
technische al overwonnen en was zij alleen maar niet gedisponeerd gisteravond. Ook
kan zij haar vocalen wat helderder kleuren: de ui-klank minder oi-achtig.
Lea Fuldauer zong de Micaëla met de traditionele Gretchenpruik op en in het
traditionele Gretchenachtige kostuum. De laatste maal dat ik haar hoorde, was dat
meen ik in de travestierol van Siebel in de Faust. Zij gaf toen werkelijk heel aardig
spel te zien, doch ditmaal was haar actie geschikter voor een Wagner-opera (Elsa uit
Lohengrin) dan voor iets anders. Zij vertolkt alle gemoedsbewegingen met één handen armmanuaal (handen horizontaal houden, de uitgestrekte armen langzamerhand
tot schouderhoogte opheffen en even langzaam weer laten zakken). Het is mogelijk
dat Lea Fuldauer in de verbeelding is dat deze bewegingen typisch voor het
boerenmeisje Micaëla kunnen zijn, maar ik zou haar toch in overweging willen geven
om haar choreografische repertoire wat te herzien en aan te vullen. Dit manuaal is
noch mooi, noch expressief, alleen maar houterig. Ik moet haar tot mijn spijt nog
meer onaangename dingen zeggen: ze zong gisteravond, met name in haar lange
monoloog uit de derde akte, van tijd tot tijd bepaald hinderlijk vals, te laag. Om de
betere momenten vooral niet te vergeten: haar samenzang met Jules Moes in I was
werkelijk heel goed. Vandaar dat ik zo speciaal op haar ben gaan letten en dus ook
tot mijn andere conclusies moest komen.
Jules Moes (Don José) intoneerde in het begin eveneens te laag, vooral in het
fortissimo. Overigens sloeg hij zich dapper en muzikaal door zijn vermoeiende en
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mijns inziens ondankbare rol heen. De figuur Don José is juist wat Carmen van hem
zegt: ‘een mooie jongen, maar grenzeloos dom’. En dit lijkt mij het meest logische
uit de hele handeling: dat Carmen, de (bedoelde) passievrouw al na twee akten genoeg
van deze koppige, huilerige pummel krijgt. En dat zij, die door haar natuur het volste
recht heeft lief te hebben wie en zolang ze wil, door deze domme jongen ten slotte
geslacht moet worden, is voor mij meer een ‘spel van het noodlot’ dan een ijzeren
noodzakelijkheid. Nu weet ik natuurlijk zeer goed dat het conflict, anders opgelost,
nooit een bruikbaar operalibretto zou hebben gegeven, maar deze schijnbare
nuchterheid bewijst juist wat ik in het begin tussen de regels door heb te lezen
gegeven: dat een logisch denkend kunstenaar - en in de tegenwoordige tijd verlangt
men van een artiest terecht dat hij denken kan! - nooit meer een dergelijke, serieus
bedoelde opera zal schrijven. Wel een spel-met-muziek, wel een Feeërie (Maeterlincks
L'oiseau bleu!), een ballet. Maar de tijd van het (romantisch) verisme of naturalisme
- Bizets Carmen wijst al op het latere verisme van een Puccini, een Leoncavallo - is
toch gelukkig voorbij.
Van de overige zangers en zangeressen zal ik ditmaal niets meer zeggen. Het was
over het algemeen tamelijk verdienstelijk. Van Bijlevelt en Monasch (le Dancaïre
en le Remendado) zongen het canonische duetje tegen de luitenant heel muzikaal en
verdienstelijk.
Heeft de Nederlandsche Opera met zulk een Carmen-voorstelling ‘Schitterende
Persbeoordelingen’? Dat zou mij tegenvallen van de bevoegde kritiek!

Toonkunst - Matthäus-Passion
23 januari 1918 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius, Pauline de Haan-Manifarges, Louis
van Tulder, Jan Dekker, Hendrik Kubbinga
Bach: Matthäus-Passion
Er behoort maar weinig ‘Umstürzlerinstinkt’ toe om materiaal samen te brengen voor
enige bewijzen dat een werk als de Matthäus-Passion voor deze tijd nog slechts
muziekhistorische waarde zou hebben. Alleen: de criticus die zich door zijn moderne
nervositeit hiertoe zou laten verleiden, bewijst daarmee in de eerste en laatste plaats
een gemis aan concentratievermogen en een gebrek aan zuiver stijlgevoel.
Aan de andere kant getuigt het van een absoluut gebrek aan eigen oordeelvermogen
als men dit werk (juister gezegd: de hele klassieke literatuur) in een aureool van
heiligheid plaatst, blind is voor de zwakkere plekken, die immers elk menselijk werk
op den duur vertoont en er, het koste wat het wil, niets op durft aan te merken. Wij
staan nu eenmaal anders tegenover de klassieke Meesters, dan zij die vóór ons
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kwamen. De Tijd heeft ons op een grotere afstand geplaatst en die afstand stelt ons
in staat om te zien wat deze Meesters voor de eeuwigheid schiepen. Een werk als de
Matthäus-Passion veroudert nooit, een symfonie van Mozart, van Beethoven ook
niet. Maar daarom heeft Bach wel bladzijden geschreven die voor ons geen waarde
meer hebben, bijvoorbeeld zijn orgelbewerkingen van Vivaldi's strijkorkestconcerten.
En Beethovens Schlacht bei Vittoria is voor ons niet meer dan een curiositeit, al is
het dan ook een curiositeit van Beethoven, en zo zou men meer voorbeelden kunnen
noemen!
De Matthäus-Passion veroudert nooit! Absoluut-muzikaal beschouwd staat dit
werk volkomen geïsoleerd in de wereldliteratuur. Bach heeft er al zijn persoonlijke
problemen in opgelost, hij heeft er zijn geniaalste contrapunten in neergeschreven,
zijn geraffineerdste instrumentale vondsten, zijn meest expressieve declamaties.
Doch ook de innerlijke waarde blijft volkomen intact. Bach uit zijn innig gelovige
gevoelens op een wijze zoals hij dat in zijn tijd en nog lang daarna slechts vermocht.
(Händels uitingen immers doen in dit verband aan als de conversatie van een hoveling
naast de profetieën van een heilige!) Maar juist met deze innerlijke waarde komen
wij op het terrein dat ik voor de tegenwoordige concertbezoekers als het gevaarlijkste
beschouw. (De Matthäus-Passion in een concertzaal is wel een teken des tijds!) Voor
de Matthäus-Passion rijp worden, wil nog heel wat meer zeggen dan rijp worden
voor de Vijfde symfonie van Beethoven (het feit dat men Beethovens Vijfde twintig
malen meer hoort daargelaten). Met Beethoven doorleeft men de algemeen menselijke
strijd tegen het Noodlot, met Bach buigen wij ons devoot voor alles wat komen kan,
wat heel wat meer concentratie vergt! Zich zo in een dergelijk werk van Bach te
hebben ingeleefd, dat het een stuk van onze ziel is geworden, is een heel wat grotere
opgave dan datzelfde te hebben gedaan met een symfonie van Mahler. Zo te leven
in de Matthäus-Passion, dat men zichzelf en alles om zich heen vergeet, dat men
aan geen tijd en plaats meer denkt... ik geloof dat deze opgave voor de meesten onzer
te zwaar zou blijken te zijn. Het is een somber gebouw, deze Matthäus-Passion. Het
onvergankelijke hardsteen waaruit Bach het optrekt, reflecteert geen enkele direct
menselijke emotie. De geloofsverrukking, die toch aan het hele werk ten grondslag
ligt, is al even bovenmenselijk als de urenlang doorzingende lijdenspsalm, die voor
mijn gevoel tenminste altijd meer is dan een gewoon menselijke klacht.
Ik wil niet in al of niet technische bijzonderheden van het werk treden, hoewel ik
dit oorspronkelijk wel van plan was. Er zouden ook zonder gebruikmaking van
speciale Bach-literatuur kolommen te vullen zijn met beschouwingen over bijzonder
schone of interessante details. Ik zou willen spreken over de koralen (voor mijn
gevoel de hoogtepunten van het werk), die zo verbluffend ‘modern’
harmonisch-contrapuntisch zijn gedacht, dat de heksenmeester Reger er een
schooljongen naast lijkt.
Ik had willen spreken over de recitatieven en over de verbijsterende expressie die
Bach met een eenvoudige intervalverbinding weet te bereiken - één verminderde
septiem, de kus van Judas Ischariot, verwekt meer afschuw dan vaak een
tegenwoordige adembeklemmende bekkentriller! Deze volkomen geniale declamatie,
instede van Wagners ‘Sprechgesang’ te anticiperen, maakt het eigenlijk reeds bij
voorbaat
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verouderd, dus overbodig. Ik had willen spreken over Bachs instrumentatie, hoe hij
bijvoorbeeld een sopraanaria (nr. 58: Aus Liebe will mein Heiland sterben) laat
begeleiden door niets dan fluit en twee althobo's, een ‘moderniteit’ die zelfs
tegenwoordig nog bij een deel der kritiek verontwaardiging zou wekken.91 Ik denk
hierbij aan een ‘geestigheid’ van een mijner collega's van de (oude) Groene
Amsterdammer, die over de orkestratie van Mahlers Rheinlegendchen schrijvende
(strijkorkest, één fluit, één hobo, één klarinet, één fagot en één hoorn), dit met veel
kennis van zaken een ‘snoezige’ instrumentatie noemde.92 En ik had ten slotte nog
willen wijzen op de ook al weer hypermoderne harmonische hardheden van sommige
achtstemmige koren, hardheden waarover de niets presterende esthetici zich nog wel
enige tientallen van jaren zouden blijven verbazen... als het toevallig niet van Bach,
dus onaanvechtbaar was.
Dit alles zou mij weer ver over de grens van het Dagblad-artikel voeren. Trouwens:
aan de onvergankelijke schoonheden van Bachs meesterwerk wordt door mijn
bewondering toch geen nieuwe luister bijgezet en de schoonheden hebben dit ook
niet nodig. Ten slotte geloof ik dat ik voor velen slechts een herhaling van eigen
mening zou neerschrijven. Want nooit zag ik op een concert zoveel piano-uittreksels!
Ik ben er bijna zeker van dat op elke drie bezoekers er ten minste één een partitie bij
zich had. Welke schoonheden zou ik nog kunnen releveren die aan hun ogen ontsnapt
waren...?
Dr. Johan Wagenaar heeft met een volkomen congeniaal leiderstalent het gebouw
der Matthäus-Passion voor ons opgebouwd. Wie voelt er als hij Bachs intenties, en
wie weet er als hij een zo monumentaal werk te reconstrueren zonder daarbij de grote
lijn een ogenblik te verliezen?93 Hier in Holland kan behalve hij alleen de geniale
dirigent Mengelberg dit. Het materiaal dat hij tot zijn dispositie had, was trouwens
ook het volmaaktste dat zich denken laat: én het voortreffelijke koor én de solisten.
Mevrouw Noordewier en mevrouw De Haan zijn twee Bach-zangeressen zoals men
er misschien geen vier in Europa zou kunnen aanwijzen. Ik prijs hun prestaties niet
meer: zulk een Bach-reproductie is boven alle lof verheven. En Jan Dekker naderde
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Zie voetnoot 3 bij de recensie van 5 april 1917.
H. van Lennep, ‘Het Mahler-vraagstuk II’. De Amsterdammer, 8 april 1916. De context luidt:
‘Ontstemmend is ook de in Mahlers melodieën ten onrechte geprezen eenvoud, welke in
waarheid bij deze toondichter burgerlijkheid genoemd moet worden. Te simpel, te genoegelijk,
te makkelijk zijn zijn thema's. [...] Ontroerend van eenvoud is Hugo Wolfs So ist die Lieb'
- simpel-plat Mahlers Rheinlegendchen met zijn “snoezige” orkestratie van één fluit, één
klarinet, één hobo, één hoorn, één fagot en strijkinstrumenten.’ (‘Het Mahler-vraagstuk I’
verscheen op 2 april 1916.)
J.S.B.B. komt in het UD van 15 januari 1919 terug op Pijpers kwalificatie ‘monumentaal’
voor de Matthäus-Passion: ‘Pijper noemde haar verleden jaar monumentaal. “Hoe kon je
dat zeggen”, zei ik achteraf tegen hem. “Dat is juist immers de vraag. Je kent Vermeulens
aanval. En hoe kan dit werk monumentaal zijn, wanneer je er zonder schade allerlei stukken
uit wegneemt, en er komen geen gaten? Een monument, dat is constructief, dat is organisch.
Als je daar brokken uit weghaalt, dan rolt het in elkander, dan gaat het dood. De
Matthäus-Passion is juist volstrekt geen architectuur, geen monument.” “Wel, dat zal ik je
zeggen”, antwoordde hij. “Ik heb daar het gevoel bij van een grote brug. Dan is het
onverschillig waar of je precies tussen begin en einde bent” - en hij had betrekkelijk gelijk.
De enige vaste architectonische punten in dit werk zijn het enorme eerste koor, een giganteske
poortvormige beginpijler, en het schone slotkoor, dat het andere bruggeneinde draagt.’
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Binnen tien jaar noemt men hem misschien Nederlands grootste Bach-zanger.
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Louis van Tulder had de allerzwaarste partij van de Evangelist en met zijn prachtig
soepel orgaan gaf hij hieraan een grote wijding. Een (ritmisch) iets rustiger voordracht
had misschien aan het karakter geen kwaad gedaan. Mevrouw Van Lunteren
begeleidde hem uiterst slagvaardig en muzikaal.
Kubbinga's timbre leek in de aanvang wat hees, wat rauw, zodat het mij eerst leek
dat deze zanger zijn orgaan wat oververmoeid had - die mogelijkheid is natuurlijk
niet uitgesloten. In zijn Judas- en Hogepriester- en Pilatus-partijen paste dit timbre
overigens wonderwel. Zijn laatste melodische recitatief (Am Abend, da es kühle
war...) zong hij buitengewoon mooi.
De koren waren voortreffelijk, op enkele kleine momenten na dat de
mannenstemmen wat te veel domineerden. Het jongenskoor, ofschoon prijzenswaardig
partijvast, had voor mijn gevoel veel sterker, snijdender kunnen zijn. Het had dan
het karakter van een orgelregister (cornet bijvoorbeeld) nog veel meer benaderd.

Nederlandsche Opera - Hugenoten94
24 januari 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Willem Harmans
Meyerbeer: De Hugenoten
Wéér een volle Schouwburg, ditmaal ter ere van Meyerbeer, en een lege Tivoli-zaal,
ter ere van onder anderen Ravel!95
Het was ditmaal een volksvoorstelling van Koopmans gezelschap en het getuigt
van een lofwaardig overleg dat men hiervoor de Hugenoten had gekozen. Door deze
keuze snijdt het mes van twee kanten: géén opera die door briljante, relatief
stemmingwekkende enscenering, door grote, fraai uitgedoste volksmassa's op het
toneel, door begrijpelijke en nog altijd effectueuze muziek zo geschikt is voor een
populaire voorstelling, als juist de Hugenoten. En ook: géén publiek dat nog naïviteit
genoeg heeft overgehouden om een zó totaal verouderde opera wel als lach- of
huilspiegel te willen gebruiken, als juist het publiek dat de Nederlandsche Opera met
deze opvoering heeft willen bereiken en blijkens de volle Schouwburg ook bereikt
heeft.
De voorstelling, voor zover als ik haar kan beoordelen - ik hoorde slechts de eerste
twee bedrijven - was werkelijk veel beter dan verleden week die van Carmen,96 toen
als extra reclame nota bene nog ‘Schitterende Persbeoordelingen’ werden gelanceerd.
De Hugenoten hangt van conventies aan elkaar en er is voor de zangers weinig of
geen gelegenheid om eventuele persoonlijke opvattingen naar buiten te brengen. Het
traditionele opera zingen verstaan alle solisten in de grond. Over Meyerbeers werk
zal ik ditmaal niets zeggen. De lust ontbreekt mij om over het genre opera weer
dezelfde beschouwingen te schrijven als voor nog geen week. De uitvoering voldeed,
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Annalen 2294.
Eerder was sprake van een volle Schouwburg en een leeg Tivoli in de twee recensies van 3
januari 1918.
Zie de recensie van 19 januari 1918.
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ik zei het reeds, aan voor de Nederlandsche Opera zeer hoge eisen. De dirigent,
Willem Harmans, wiens naam tenminste ditmaal op het programma stond, bevalt
mij iedere keer beter. Hij gaf zonder merkbare inspanning aan alles een scherp reliëf
- ook aan de orkestpartij.
Faniëlla Lohoff moet ik ditmaal stilzwijgend voorbijgaan - niet omdat haar
prestaties mij niet bevielen, maar omdat de Valentine-partij in II geen aanleiding tot
gedetailleerde bespreking geeft. Lea Fuldauer had ditmaal weer een travestierol (de
page Urbain) en zij heeft mij hiermee heel wat meer genoegen gedaan dan met haar
Micaëla-reproductie van vrijdag. Zij vond nu ook geen gelegenheid om haar gewraakte
houterige ‘mechanische’ armbewegingen te plaatsen en acteerde dus heel fris en
ongedwongen. Misschien ook dat zij, van enkele of meerdere zijden ingelicht,
begonnen is met dit manuaal te corrigeren. Haar zingen was ook veel levender en
zuiverder dan onlangs.
Tilly Westenberg zou misschien voor deze pagerol nog meer haar figuur
meehebben, maar van de haar toebedeelde partij van Margaretha van Valois maakte
zij een alleszins aanvaardbare opera-Koningin. Haar coloratuurzang heeft reeds een
respectabele ontwikkeling bereikt, maar om al die cascaden, watervalletjes en ijspegels
van sopraangeluid helemaal te appreciëren zou men, dunkt mij, een wat milder timbre
kunnen verlangen.
Van de zangers wil ik alleen Hendrik Kubbinga (Marcel) herdenken. Hij en Louis
van Tulder zongen hier eergisteren in de Matthäus-Passion - gisteravond in de
Hugenoten, en ik kan mij geen twee meer verschillende opgaven voorstellen. Bij
Bach niets dan innerlijkheid, niets dan waarachtige ontroering, die in het geheel niet
apart naar buiten moet worden gebracht - Bach verlangt een zingend Mens. Hier bij
Meyerbeer is alles vals pathos, alles dik of dun opgelegd effect, alles Leugen.
Meyerbeer verlangt een zingende marionet. Dat én Van Tulder én Kubbinga in beide
partijen tenslotte voldeden, en meer dan dat, bewijst onweerlegbaar hun
kunstenaarschap. Kubbinga zong zijn ketterslied in I buitengewoon goed.
Ook de enscenering en de regie waren voortreffelijk. Nog nooit zag ik van de
Nederlandsche Opera het regieprobleem gelukkiger opgelost.

Tivoli - Abonnementsconcert
24 januari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Akademische Festouvertüre
Van Gilse: Vierde symfonie
Ravel: Ma mère l'oye
Liszt: Les préludes
Het Tivoli-concert was alweer te leeg. Ik kwam onder het laatste deel van Van Gilses
Vierde symfonie, die ik in dit blad reeds uitvoerig besprak en waarvan ik alleen kan
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zeggen dat zij mij, voor zover ik haar hoorde, juist zo uitgevoerd leek als vier weken
geleden. Te releveren blijven dus Ravels Ma mère l'oye en Les préludes van Liszt.
Ik had graag over Ravels wonderlijk subtiele toversprookje een uitgebreide
beschouwing geschreven, maar ik zie aankomen dat dit weer minstens de omvang
van een hoofdartikel zou krijgen. Misschien schrijf ik over het hier ter stede
uitgevoerde nieuw-Franse werk (Ravel: Daphnis et Chloë, Suite enfantine97 en
Debussy: Nuages et Fêtes)98 in de loop van het seizoen nog wel een of ander feuilleton,
wanneer er tenminste plaats voor is. Over de uitvoering van gisteravond: beter dan
in het begin van het concert-jaar, maar nog lang niet volmaakt, kan ik ook kort zijn.
Het U.S.O. voelt al Ravels clair-obscurs nog niet steeds - slaagt er tenminste nog niet
in de allerfijnste vertakkingen dezer emoties naar buiten te brengen: men speelt het
volkomen romantisch. Het klinkt ook nog te veel alsof alle instrumenten solospelen.
Het wezenlijke één-persoonlijke ensemble werd slechts één moment bereikt: in
Laideronnette, impératrice des pagodes. Maar in Le jardin féerique bijvoorbeeld
hoorde men wel vele afzonderlijke schoonheden: strijkersmelodieën,
blazersharmonieën (dikwijls slagwerkfiguren niet! Het is een merkwaardig
verschijnsel dat de daarvoor aangewezen musicus er nooit in slaagt een hoorbare
bekkentriller te produceren!), doch niet het bewogen vibrato van één veelledig geheel.
Ik verheel mijzelf de moeilijkheden van een dusdanig ensemble geenszins. De
schrijfwijze van Ravel is bijna volkomen gelijk aan de subtiele orkestratie van Mozart
- en dirigenten van naam noemen juist dit zonder voorbehoud het moeilijkste, meest
pretentieuze orkestwerk om te reproduceren.
Een nadere beschouwing was ik eigenlijk verschuldigd aan Les préludes van Liszt,
vooral na de vriendelijkheden die ik genoodzaakt was aan zijn nagedachtenis te
wijden na auditie van enige zijner pianowerken die Joseph Pembaur indertijd speelde.99
Maar er zal deze winter nog wel gelegenheid voor zijn: wij zullen Les préludes,
ontegenzeggelijk Liszts schoonste werk, zeker nog één- of tweemaal horen!
De uitvoering was ook ditmaal bijzonder gelukkig; én de heer Van Gilse én het
orkest spelen het stuk klaarblijkelijk graag en goed.

Derde Mengelberg-concert
29 januari 1918 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Von Brucken Fock: drie orkestliederen (Heimweh, Gleichniss, Mein Falke)
(soliste: Meta Reidel)
Richard Strauss: Ein Heldenleben
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Cinq pièces enfantines is de ondertitel van Ma mère l'oye.
Nuages en Fêtes zijn de delen 1 en 2 van Debussy's Nocturnes; zij werden vaak zonder het
derde deel, Sirènes, uitgevoerd, omdat daarin een vrouwenkoor een belangrijk aandeel heeft.
Zie de recensie van 27 december 1917.
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Het concert begon met Schuberts Onvoltooide symfonie in b-klein. Van het werk iets
te zeggen is volmaakt overbodig: de symfonie gehoord hebben - of dit nu één-of
honderdmaal is - betekent haar liefhebben. En Mengelbergs reproductie van het
meesterwerk te bespreken is eigenlijk even overbodig: deze uitvoering was in alle
opzichten volmaakt. Géén rubato, géén accelerando dat de ontelbare schoonheden
niet vermeerderde - de schijnbaar onbelangrijkste syncope werd een gebeurtenis.
Nooit heb ik de hemelse melodie van het tweede thema uit het eerste deel zo horen
zingen als gisteravond.
Na de pauze Richard Strauss' Ein Heldenleben, het laatste zijner symfonische
gedichten, tevens het grootste en - behalve misschien Also sprach Zarathustra - het
meest aangevochtene. Ik mag de bijzonderheid dat Strauss het werk aan Willem
Mengelberg en het Concertgebouworkest opdroeg, wel algemeen bekend achten evenals de klaarblijkelijkheid dat de hoofdpersoon (‘der Held’) van het drama niemand
anders dan Strauss zelf is.
Ein Heldenleben stond al heel spoedig na zijn verschijnen hier in Holland van zeer
verschillende zijden aan scherpe kritiek bloot - en die kritiek is de laatste jaren eer
feller geworden dan omgekeerd. Wat te denken geeft dat Strauss zijn ‘Widersacher’
toch nog niet zo finaal heeft verslagen als men na afloop van de oorverdovende
veldslag zou verwachten. Of, om in de stijl van het werk te spreken: dat het ene
‘Widersacher’-motiefje, twee parallelle kwinten, meer levenskracht blijkt te bezitten
dan het heldhaftigste, meest gepassioneerde ‘Helden’-motief. Hoe het te verklaren...?
Misschien is het onze fout dat wij het begrip ‘Held’ niet kunnen appreciëren misschien hebben wij ongelijk, wanneer wij Strauss' Held een hinderlijk specimen
vinden - misschien zijn het onze tekortkomingen dat wij Des Helden Walstatt en zijn
Friedenswerke als zovele bewijzen van zelfverafgoding beschouwen - misschien is
onze hele verhouding tegenover dit deel van Strauss' oeuvre een scheve en is ons
hoofd voor deze idealen te nuchter - wie weet? Ein Heldenleben heeft mij tot dusverre
altijd bijna evenveel ergernis om het ‘programma’ bezorgd als het mij
absoluut-muzikaal te genieten gaf. Gisteravond heb ik getracht het hele gegeven en
zelfs de titel weg te denken om zodoende alleen van de muzikale waarde van het
stuk te genieten. En ik ben daar voor het eerst volkomen in geslaagd. Waarschijnlijk
door de uitvoering, want nooit hoorde ik van Mengelberg een superieurder reproductie,
van wat dan ook. Uit een zuiver artistiek oogpunt moge Ein Heldenleben niet Strauss'
sterkste werk zijn en bijvoorbeeld door een eenvoudig lied als Freundliche Vision
worden overtroffen - absoluut-muzikaal is het volkomen onaanvechtbaar. Welke
musicus - en ook welke meer ontwikkelde leek - wordt niet onweerstaanbaar
meegesleept door de onophoudelijke stroom dezer prachtige, echt-Straussiaanse
motieven, door de geweldige ritmen en het verblindende contrapunt, dat overal dat
van een Meester is?
Volmaakter weergave ook dan die van Mengelberg en het Concertgebouworkest
is ondenkbaar. Van Louis Zimmermanns niet genoeg te bewonderen vioolspel af tot
de relatief onbelangrijkste partij toe was alles volmaakt. Willem Mengelberg is hierin
onovertrefbaar: daar was geen accent dat niet zijn juiste waarde kreeg - geen overgang
die niet emotioneerde - het was één vloedgolf van overtuiging.
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Ten slotte zong Meta Reidel nog een drietal (nieuwe?) orkestliederen van Gerard
von Brucken Fock. De zang van mejuffrouw Reidel is hier in Utrecht van de sublieme
Mahler-uitvoeringen onder dr. Johan Wagenaar algemeen bekend en in het Dagblad
is zij herhaaldelijk uiterst waarderend besproken. Ook gisteravond weer gaf haar
zeer persoonlijk timbre aan dit werk het juiste reliëf. De liederen zelf boeiden mij
slechts matig, doch ik wil een definitief oordeel gaarne opschorten tot na een tweede
auditie en slechts de indrukken noteren die ik er op het ogenblik van heb. Von Brucken
Fock maakt een uiterst zaakkundig gebruik van alle nieuwe orkestrale vondsten en
men zou deze musicus een der hoogste ereplaatsen in onze nationale toonkunst geven,
wanneer zijn werk wat meer gecomponeerd was. Nu wordt men voortdurend afgeleid
door zich steeds opnieuw uit de situatie ontwikkelende reminiscensen aan de nieuwe
Meesters, zonder dat de componist ooit tot een eigen persoonlijke samenvatting dier
heterogene stijlen komt. Wanneer men Von Brucken Focks werkwijze kent, weet
men, de gedichten doorlezende, al precies welke stijlreminiscensen men te verwachten
heeft. Om een voorbeeld te geven: het begin van II... ‘Und meine Seele ist im Wald
ein See voll grüner Nacht’ is Raveliaans en Von Brucken Focks muziek heeft hier
dan ook geheel en al het Ravel-accent, met gedempte-trompetakkoorden, zoals
bijvoorbeeld in Ravels Prélude à la nuit (Rapsodie espagnole) of in de eerste suite
uit Daphnis et Chloë. Men begrijpe dit goed: ik bedoel allerminst een
reminiscensenjagerij, doch ik geef als mijn ogenblikkelijke indruk aan dat Von
Brucken Focks talent mij groter lijkt in de kleinere vormen dan in dit zoveel hogere
eisen stellende ‘doorgecomponeerde’ werk.
De sterkste herinnering heb ik behouden van het orgelpuntachtige slot van het
eerste lied (Heimweh).

Utrechtsche Muziekvereeniging100
30 januari 1918 (UD)
Utrechtsch Palestrinakoor o.l.v. Johan Winnubst
Werken van Palestrina en Da Vittoria
Eduard Ferree (violoncel) en prof. B.J.H. Ovink (piano)
Werken van Corelli en Beethoven
Het Palestrinakoor zong op vier nummers na geheel en al hetzelfde programma als
onlangs in de Pieterskerk.101 Ik zou dus kunnen volstaan met de opmerking dat het
ditzelfde programma op ongeveer dezelfde wijze - dus: zeer verdienstelijk - vertolkte
als op de tweede kerstdag. Eigenaardige ontdekking: deze oude, katholieke
kerkmuziek deed mij in het volkomen ongeschikte concertzaalmilieu veel meer dan
in de andere,

100
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De Utrechtsche Muziekvereeniging had tot doel op goedkope wijze goede
kamermuziekuitvoeringen voor de kleine middenstand te organiseren. Een van de
bestuursleden was prof. dr. B.J.H. Ovink, die als pianist dit concert van 30 januari 1918
begeleidde. Hij speelde later een belangrijke rol in het conflict tussen Van Gilse en Pijper.
Zie het Een ander licht.
Zie de recensie van 27 december 1917.
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kerkse omgeving! Vanwaar dit verschijnsel? Het was toen evenmin als nu de eerste
of de tiende maal dat ik kennismaakte met deze kunstuiting. De uitvoering van nu
leek mij evenmin geslaagder dan destijds en ik had mij toen minstens even
geconcentreerd op het werk ingesteld als nu. Moet men het aan de neutralere atmosfeer
toeschrijven, die het werk een mogelijk zuiverder reliëf gaf dan de niet-katholieke
Franse kerk? Ik weet het niet. Hoewel ik mij voor de diepste betekenis dezer
composities nog altijd enigszins outreren moet, zijn mij Palestrina's, Da Vittoria's
emoties toch gisteravond duidelijker geweest dan ooit te voren.
Het timbre van Winnubsts koor is zonder twijfel buitengewoon fraai. De absolute
zuiverheid van klank liet ook gisteravond nog wel iets te wensen over, de koorklank
vertoonde een enkele maal neiging om ‘in te zakken’. Ik bedoel dit zo: bij een enkele
stijgende passage namen de sopranen de intervallen wat te klein, deze melodie werd
dus te laag. De mannenstemmen (tenoren vooral) zongen de ‘parallelle’ of
‘zijdelingse’ figuratiën óf zuiver, óf iets te hoog. Het resultaat was dan natuurlijk
een kleine, ogenblikkelijke detonatie. Dit nu lijkt een zeer hinderlijke tekortkoming
- inderdaad was dit het geval niet. De afwijking was op de bewuste gevaarlijke
momenten (bijvoorbeeld in Palestrina's Canite tuba in Sion) zo miniem, dat ik haar
voor mijn geweten niet eens behoefde te signaleren! Maar misschien dat de heer
Winnubst mede naar aanleiding dezer kleine opmerking zijn mooie koor tot nog
groter klankschoonheid en zuiverheid weet op te voeren.
De heer Eduard Ferree speelde een sonate van Corelli en een van Beethoven, en
ik kan zijn prestaties zonder voorbehoud prijzen. Zijn Corelli-reproductie was
buitengewoon stijlvol - de eerste maten van het tweede deeltje der Allemande
bijvoorbeeld speelde hij uitermate fraai: de Gigue was voor mijn gevoel misschien
wat erg rustig. Ook van Beethovens prachtige grote sonate gaf hij een voortreffelijke
vertolking - hierin waren voor mij de schoonste momenten van de hele avond.
Professor O...102 was hem een uitnemend begeleider en van tijd tot tijd verhief
beider spel zich tot een waarlijk ensemble (het Scherzo). Men weet het: onder
ensemble verstaat men gewoonlijk iets heel singuliers, twee op een tournee
samenspelende kunstenaars vormen het als regel niet. Men denke aan Stefi Geyer
en Joseph Pembaur!103

Tivoli - Solistenconcert
31 januari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
D'Indy: Ouverture Fervaal
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Saint-Saëns: Derde vioolconcert (solist: Johan Rasch)
Berlioz: Symphonie fantastique
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Waarschijnlijk stond prof. Ovink zo aangekondigd op het programma. Ook in een recensie
van J.S.B.B. verschijnt hij als prof. O. (15 maart 1917).
Zie de recensie van 27 december 1917.
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Heb ik mij nu tot dusverre altijd met mijn waardering van Saint-Saëns vergist? Ook
dit vioolconcert, dat ik als een tegenhanger van Mendelssohns concert beschouwde,
dat voor mijn gevoel het - overigens ten onrechte - veel meer bekende van Max Bruch
verre overtrof, heeft mij gisteravond als compositie teleurgesteld. Heb ik Saint-Saëns'
oeuvre onbewust te hoog aangeslagen? Is deze kunst mogelijk zo horenderoren aan
het verouderen, dat ons nu reeds onverschillig is wat ons voor vijf of zes jaren nog
schoon en belangrijk leek? Was het misschien de plaats op het programma, vlak na
het ‘nieuwe geluid’104 van Debussy's onvergelijkelijke Nocturnes? Of zijn de in de
laatste tijd uitgevoerde werken inderdaad zoveel minder betekenend dan de poèmes
symphoniques, dan de kleine Symfonie in a?
Wie of wat ook de schuld moge zijn van onze negatieve appreciatie - niet Rasch'
vioolspel. Zijn reproductie - men zal het mij vergeven dat ik er ditmaal niet zeer diep
op inga - stond voor mijn gevoel gelijk met zijn Mendelssohn-voordracht op een der
laatste Bach tot Mahler-avonden.105 Ik heb de concertmeester nooit beter horen spelen
dan gisteravond. De flageoletten op het slot van het Andantino waren alle gaaf, niet
één vertoonde een barstje of vlekje. Overigens vind ik het altijd jammer dat
Saint-Saëns deze passage doet verdubbelen door een klarinet: zónder dat zou het
veel geheimzinniger klinken.
Vóór de pauze speelde de heer Van Gilse nog d'Indy's Fervaal-voorspel en de
twee Nocturnes van Debussy en men zou curieuze beschouwingen over de psychologie
der menigte kunnen houden naar aanleiding van de beide successen die de heer Van
Gilse hiermee behaalde. Na het Fervaal-voorspel stak er een storm van enthousiasme
op - heb ik goed gezien dan werden de dirigent zelfs bloemen aangeboden - de beide
Nocturnes behaalden een royaal succès d'estime! De voor de hand liggende verklaring
is niet zeer vleiend voor ons Utrechts publiek. Het grote applaus na d'Indy was zeer
zeker verdiend - in de Kurzaal te Scheveningen bijvoorbeeld applaudiseert men na
een veel minder gelukkige of belangrijke prestatie nog wél zo enthousiast. Maar...
men had dan na Debussy's Nocturnes de zaal moeten ‘afbreken’ - men had moeten
opstaan en juichen! D'Indy en Debussy - zij toch verhouden zich wat hun betekenis
betreft zo ongeveer als in hun tijd Leopold Kotzeluch en Beethoven! (Ik wil hierop
even de nadruk leggen: Debussy is voor mij - en gelukkig niet uitsluitend voor mij!
- de eerste grootmeester van de Nieuwe Tijd. Ik dring deze opinie aan geen mens ter
wereld op, doch ik hoop het nog te beleven dat de Historie mij gelijk geeft!)
Wij Utrechtenaren hadden ná Nuages et Fêtes veel meer aan ons enthousiasme
moeten lucht geven! Dit ‘nieuwe geluid’ is ons toch ook niet meer zo verwarrend
onbekend - wij hoorden hier verleden jaar toch al strijkkwartetten van Debussy en
Ravel - Martine Dhont zong nog in dit seizoen Debussy's Proses lyriques - en zo zou
er nog veel meer te noemen zijn!
Het werk bespreek ik binnenkort nader, over de uitvoering slechts dit: de
reproductie van Fervaal was waarschijnlijk beter dan die der Nocturnes. Ik zou kunnen
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Van Gilse gebruikte deze woorden in zijn programmatoelichtingen als hij over de muziek
van Debussy en Ravel schrijft. Zie ook voetnoot 154 bij de recensie van 25 maart 1918.
Zie de recensie van 10 december 1917.
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herhalen wat ik verleden week schreef naar aanleiding van de uitvoering van Ravels
Ma mère l'oye. Ook hier liet het ensemble nog wel iets te wensen over. Met name
de strijkers hebben neiging om te trekken en de herhaalde schommeling die hierdoor
ontstaat, is niet erg genoeg om van een disharmonie te spreken, doch juist wel erg
genoeg om de scherpe kantjes der ritmische figuren te doen afbrokkelen, om het
geheel een enigszins verweerd aspect te geven. Debussy's instrumentatie is nu eenmaal
zeer fantastisch - ik geloof dat er in de partituur niet één ‘dankbare’ partij voorkomt.
Geen der spelers kan, dunkt mij, in de eerste tijd een overzicht krijgen van de
algemene gang van zaken.
Het concert eindigde met Berlioz' onvolprezen Symphonie fantastique - bijna juist
zo uitgevoerd als voor ruim veertien dagen (Van Bach tot Mahler). Een nadere
bespreking kan dus ook hier achterwege blijven. Daar waren weer vele treffelijke
details - over sommige tempi zullen de heer Van Gilse en ik het, vrees ik, wel nooit
eens worden.

Emil Telmányi - Sándor Vás
1 februari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Concertbureau Augustin)
Emil Telmányi (viool) en Sándor Vás (piano)
Brahms: Vioolsonate nr. 3 in d, op. 108
Bach: Sonate voor viool in g, BWV 1001
Spohr: Vioolconcert nr. 8 ‘in Form einer Gesangsszene’ (bewerking voor
viool en piano)
Schubert: Rondo brillant
Telmányi speelde niet onder een gelukkig gesternte, gisteravond. Het was één
worsteling met zijn in meer dan een betekenis ontstemmend instrument. Atmosferische
invloeden? ‘Onreine’ snaren? Ik weet het niet, kan alleen constateren dat Telmányi's
dispositie op den duur wel wat onder de onwillige kwint begon te lijden. Men kan
het niet genoeg bewonderen dat hij na de kleine catastrofe in Bachs solosonate
onmiddellijk weer zo geheel en al in het werk was - wat tenslotte niet verhinderde
dat zijn Bach-spel niet zó was als het had kunnen en moeten zijn. Ik wil dus zijn
Bach-reproductie ditmaal slechts terloops vermelden.
Telmányi en Sándor Vás speelden samen de Derde (laatste) sonate van Brahms
en het Rondo brillant van Schubert - er was in beider reproducties veel voortreffelijks.
In Brahms' sonate, eerste deel, werd de terugkeer van het hoofdthema een werkelijk
buitengewoon moment (de expositie lukte veel minder). Het tweede en derde deel mét het eerste deel Brahms mooiste piano-en-vioolmuziek! - welhaast het beste van
de hele avond - de Finale niet zó goed, doch ook als compositie staat dit deel niet
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op de hoogte van het voorafgaande. Sándor Vás bereikte hier overigens met die
triolenfiguur in octaven een origineel, mooi kerkorgeleffect. Hij - Vás - heeft wel
eens neiging om er bij de grote fortissimo's ‘alleen vandoor te gaan’ en zodoende
het tempo uit elkaar te rukken. Deze zelfde neiging heb ik bij Schuberts Rondo ook
wel eens moeten opmerken - niet altijd volgt Vás Telmányi's intenties geheel en al.
Wel, waar hij inderdaad accompagneert (Spohr).
Telmányi's weergave van dit vioolconcert ‘in Form einer Gesangsszene’ was
superieur - het werk zelf is echter volkomen verouderd. De ‘Gesangsszene’, die ik
met dat al sommige, in de eerste plaats violistische kwaliteiten geenszins ontzeg, zou
men het prototype kunnen noemen ener componeermethode die een melodie, een
solopartij vond en daaronder een begeleiding fabriceerde. Spohrs instrumentatie heeft
inderdaad niet één persoonlijk accent (zijn symfonieën zijn waarlijk niet ten onrechte
vergeten!). Alles klinkt als een arrangement en men kan het werk volmaakt goed
met een pianobegeleiding uitvoeren, zoals ook gisteravond weer bewezen is. Of zijn
vioolconcerten het uitvoeren eigenlijk nog wel waard zijn, is een vraag die ik nog
niet zo gauw toestemmend zou durven beantwoorden. De ‘solo’-literatuur is niet al
te rijk en zolang er werkelijke virtuozen, ‘beroepsvirtuozen’ schreef ik bijna onbeleefd,
gevonden worden, zal de behoefte aan virtuozenmuziek bestaan. Dat op den duur
de ambulante Meesterviolisten, -cellisten en -pianisten zullen verdwijnen, durf ik
echter met bijna absolute zekerheid te voorspellen. Men vindt toch ook geen
hoornsolisten meer, ofschoon voor ± dertig jaar zelfs Richard Strauss nog een Konzert
für Waldhorn schreef - waarbij men overigens zekere familieverhoudingen (Richards
vader Franz was een eminent solohoornist!) wél in het oog moet houden. Wie kent
er nog van horen spelen de concerten en concertstukken voor alt, voor klarinet, voor
fluit en voor fagot (!)? Zoals Hildebrands ‘Man met den hoorn’106 een antiquiteit voor
ons is geworden, zullen binnen afzienbare tijd al onze Meesterviolisten, -cellisten,
et cetera dat ook zijn!
Men heeft de ontwikkeling der instrumentale muziek aan de ene kant op het
orkestrale terrein te verwachten (aan een eerste-vioolpartij uit een moderne symfonie
zou een soloviolist van voor honderd, tweehonderd jaar de handen meer dan vol
hebben gehad!), aan de andere kant op het kamermuziekgebied. De moderne trio's
en kwartetten geven moeilijkheden waarbij vergeleken Beethovens concerten
kinderspel zijn!
Laat ik niet te ver afdwalen. Moeilijkheden bestaan er voor een violist als Telmányi
eigenlijk niet - onze hele waardering bemoeit zich niet meer met de technische kant
zijner prestaties. En dus zuiver artistiek gesproken: ik heb de indruk dat Telmányi's
persoonlijkheid zich het laatste jaar geducht ontwikkeld heeft - alles klonk magistraler,
soberder en veel minder week dan verleden jaar. Ook Sándor Vás heeft veel van zijn
oorspronkelijke droogheid afgelegd. Hij kan zich in de momenten der hevigste
krachtsontwikkeling misschien nog wat meer matigen.
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Hildebrand, Camera Obscura, De familie Kegge, hoofdstuk 7: Het concert.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

70

‘Van Bach tot Mahler’
4 februari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Smetana: Ouverture Die verkaufte Braut
Tsjaikovski: Vijfde symfonie
Saint-Saëns: Vierde pianoconcert (soliste: Maria Gielen)
Richard Strauss: Tod und Verklärung
Strauss' Tod und Verklärung besloot het concert. Het ‘modernste’ der tot nog toe
uitgevoerde orkestwerken, doch ik geloof niet een der sterkste kunstwerken. Het is
een opmerkelijk verschijnsel dat zich vóór en ná het aanhoren van een van Strauss'
symphonische Dichtungen massa's bezwaren tegen het genre en tegen het specimen
opdringen, al luisterende evenwel vergeet men alle tegenspraak - men laat zich maar
al te graag meeslepen door Strauss' uitbundig ritme, door zijn gloeiende motieven
en door zijn wonderbaarlijk klinkende instrumentatie. Het feit echter dat men zich
gedwongen voelt telkens weer obstructie te voeren, schijnt er wel op te wijzen dat
dit niet altijd zo zal blijven, dat ten slotte Strauss' elan en zijn uitbundigheden ons
niet meer zullen boeien - dat eindelijk de literaire of quasi-literaire aperçu's de werken
naar de kelder zullen helpen. Tod und Verklärung bijvoorbeeld is inderdaad een
uiterst verwarrend samenstel van volkomen geniale realiteitsuitbeelding (de doodstrijd
van de held - overigens een tamelijk ‘cru’ artistiek gegeven!), van goed-Duitse
romantiek (het visioen der kinder- en jongelingsjaren) en van werkelijk zwakke
metafysische tendensen (de Verklärung; men vergelijke deze Hemelvaart, deze vlucht
naar een Koperen Zon eens met het openspringen van de Hemelse poorten in het
Adagio van Mahlers Vierde!).
Doch al deze slechts ten dele muzikale, zeer heterogene elementen weet Strauss
zo voortreffelijk samen te vatten, zo volkomen in zijn Muziek te wikkelen, dat het
geheel de suggestie van een Eenheid geeft. Dit is inderdaad geniaal, trouwens, slechts
het Genie vermag dergelijke schijnbare onmogelijkheden. Ware Richard Strauss
géén genie bij de gratie der goden, zijn symphonische Dichtungen waren reeds
volkomen vergeten. Dit kunstgenre toch: het op muziek zetten van een vastgesteld
literair programma, krijgt onder de handen van een niet meer dan talentvol componist
(men denke aan Liszt!) dezelfde artistieke waarde als het polychromeren van een
tekening!
Persoonlijk vind ik Tod und Verklärung niet Strauss' mooiste muziekstuk - ik zou
in deze cyclus liever Don Juan of Eulenspiegel gehoord hebben. Maar wél is het de
bevattelijkste der zeven symphonische Dichtungen - waarschijnlijk heeft dit de heer
Van Gilse beïnvloed bij het maken zijner keuze. (Jammer dat zelfs het verklarende
gedicht niet op het programma gedrukt was107 - van de pedagogische waarde der
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Met het verklarend gedicht is bedoeld de programmatische tekst van Strauss' mentor en
vriend Alexander Ritter, geschreven nadat Strauss Tod und Verklärung al gecomponeerd
had.
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uitvoering blijft zodoende niet veel over.) De reproductie van het werk was misschien
de gelukkigste van de hele avond: alle tempi leken mij zeer zuiver en voortreffelijk
naar de geest.
Ik zal ditmaal niet veel meer zeggen van Tsjaikovski's Vijfde symfonie en van
Smetana's ouverture. Beide vond ik goed uitgevoerd. (Smetana het minste, het geheel
was wat rauw van klank en de heer Van Gilse speelt het ding in een onbeschrijflijk
snel tempo.) De grote fortissimo's in Tsjaikovski én in Tod und Verklärung deden
in het Gebouw-zaaltje werkelijk fysiek pijn - deze moderne orkestklank slaat daar
finaal dood.
Ik wil nog even iets zeggen over het fraaie pianospel van mejuffrouw Maria Gielen
en over het Concert in c-klein van Saint-Saëns. Dit Concert, het Vierde, kende ik
niet van horen spelen. Wanneer men mij verteld had dat het een onbekend werk van
César Franck was - ik had het aanvankelijk óók geloofd! Want én de wijze van
dialogiserend schrijven, én de motieven in het eerste deel zijn volkomen
Franck-achtig. Alleen is het veel minder gecomponeerd dan het simpelste werk van
de grote Luikenaar. Saint-Saëns bereikt met de eenvoudige houtblazers- en
pianoakkoorden volmaakt dezelfde celeste stemmingen die ons bij Franck zo treffen.
Dit hele rustige eerste deel is voor mijn gevoel werkelijk een heel mooi en treffend
stuk muziek.
De rest is veel minder. Saint-Saëns werkt daar weer ouderwets zelfkritiekloos met
themaatjes waarvan er één juist draagkracht genoeg heeft voor een kinderliedje, en
waar hij dit motief op Brahms-achtige wijze polyritmisch en syncopisch interessant
gaat maken, gebeurt dit op zulk een treurige en slordige wijze dat men er medelijden
mee zou kunnen krijgen. Alles in alles is het jammer dat een muziekstuk dat zó mooi
en persoonlijk begint, verloopt in een muziekmakerij.
Als pianoconcert is het met dat al hoogst interessant, omdat Saint-Saëns hiermee,
misschien (of zelfs waarschijnlijk!) tegen anders willen in, een concert heeft
geschreven voor orkest met piano. Hiermee anticipeert hij de tegenwoordige en
toekomstige orkestratiemanier waarin de piano een integrerend bestanddeel van het
orkest wordt, een orkestinstrument dus, zo goed als de te hunner tijd eveneens
solistisch optredende viool of violoncel. Waar, zoals in het eerste deel, orkest en
piano dialogiseren, schrijft Saint-Saëns al geen briljante concertsolo meer, doch een
niets meer dan noodzakelijke stem. Wanneer hij nu, zoals in de Finale, ‘solistisch’
schrijft, wordt dit absoluut artistiek een verzwakking. Men voelt dan tevens met
absolute zekerheid dat al die passages, al die moeilijkheden volmaakt overbodig zijn
- overbodig tenminste voor de muzikale gang van zaken, niet voor de naar een briljante
passage hunkerende solist! Doch... hiermee heeft géén meester ooit rekening
gehouden!
Wat nu de reproductie door mejuffrouw Maria Gielen betreft: ik kan slechts
constateren dat de kennismaking met dit pianotalent mij buitengewoon veel genoegen
gedaan heeft. Over haar muzikaliteit, over haar ritmische en melodische kwaliteiten
spreek ik niet - dat is bij Maria Gielen volkomen in orde. Maar zij had zich, en
hiervoor moet ik haar het meest prijzen, met heel haar persoonlijkheid in Saint-
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Saëns' werk verdiept en haar weergave werd zodoende een voortreffelijk naar buiten
brengen van waarlijk doorleefde gevoelens. (Of en in hoeverre haar verstand daarin
meegewerkt heeft, doet in dit verband niets ter zake.) Wanneer mejuffrouw Gielen
mettertijd optreedt met een concert van Beethoven (s.v.p. de eerste tien jaren niet
met het Vierde of het Vijfde) of van Mozart, dan zal ze, ik ben daar zeker van, ook
van deze meesterwerken een singuliere reproductie weten te geven. Ik zou haar
Francks Variations symphoniques wel eens willen horen spelen - zou de heer Van
Gilse haar in het volgende seizoen misschien niet eens op een abonnementsconcert
willen laten optreden? Zij heeft zich gisteravond aan ons voorgesteld als een pianiste
die stellig nog van zich zal doen spreken.
Het achtste (laatste) concert is vastgesteld op 24 maart. Wel erg veel later: het
historisch verband raakt op deze manier zoek. En ook jammer dat de getrouwe
bezoekers van deze cyclus de ‘korte inleiding’ over de gisteravond gespeelde werken
pas over twee maanden, wanneer men zich van dit concert wel niet veel meer zal
weten te herinneren, onder de ogen krijgen. Ik kan natuurlijk niet nagaan waarom
het laatste concert niet op het einde dezer maand bijvoorbeeld gegeven kon worden
- daar zullen wel afdoende redenen voor bestaan - en ook niet waarom de heer Van
Gilse ditmaal zijn ‘korte inleiding’ achterwege meende te moeten laten. Maar ik
vrees dat de pedagogische betekenis van de cyclus op deze manier een beetje in het
gedrang komt.

Johan Wagenaars Sinfonietta
7 februari 1918 (UD)
Op het vierde Stadsconcert, zaterdag aanstaande, zal dr. Johan Wagenaar de eerste
uitvoering van zijn pas voltooide Sinfonietta opus 32 leiden, en deze gebeurtenis
lijkt mij belangrijk genoeg om er van tevoren even de aandacht op te vestigen. Het
betreft hier toch de première van Wagenaars eerste meerdelige grotere
orkestcompositie!
Hoe lang heeft muzikaal Nederland niet op dit werk van haar grootste componist
gewacht! Voorwaar, Wagenaars overige werk, zijn opera's, zijn ouvertures, zijn
koorwerken worden terecht allerwegen bewonderd, maar tóch is het herhaaldelijk
en van zeer verschillende zijden gezegd: ‘Laat Wagenaar, de meest persoonlijke
onzer Hollandse componisten, in 's hemelsnaam doorgaan op de weg die hij met zijn
Cyrano-ouverture, met zijn Getemde feeks-voorspel heeft ingeslagen. Laat deze
meest begaafde onzer meesters zijn muziek toch niet steeds onafscheidelijk verbinden
aan parodistische,108 quasi-serieuze teksten, waarvoor zijn talent veel te goed is...’
In één woord: wij hebben op Wagenaars grote, absoluut-muzikale werk gewacht.
Hier is het werk dan eindelijk.
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Wij jongeren, die Wagenaar meer van nabij kenden,109 hebben deze Sinfonietta voelen
aankomen! Nadat Wagenaar in De Cid op muzikaal-dramatisch gebied het hoogste
heeft gegeven dat hij kon geven, wezen alle tekenen erop dat zijn belangstelling meer
en meer de absoluut-muzikale, de symfonische kant opging. De gehate uitspraak:
‘Ik een symfonie schrijven? Daar voel ik niet veel voor!’ werd hoe langer hoe minder
vernomen en ten slotte heeft Wagenaar met deze Sinfonietta zijn vroegere beweringen
gelogenstraft - hij heeft bewezen dat hij ook op symfonisch terrein de eerste is, zo
goed als met zijn opera's.
Zijn benoeming tot doctor honoris causa in 1916 is de aanleiding geworden tot
het ontstaan van dit werk. Haydn, Brahms, zij beiden hebben naar aanleiding hunner
promotie een of ander werk opgedragen aan de universiteit die hen de doctorstitel
verleende.110 Wagenaars oorspronkelijk plan was om een doorgecomponeerde
studentenmars te schrijven, doch goed en wel begonnen heeft zijn inspiratie hem
meegesleept, en... het werd deze symfonie - bescheidenlijk, doch volkomen overbodig
- Sinfonietta genoemd.
Ik wil nog een paar bijzonderheden vertellen over het werk, dat evenwel, zoals
men zelf horen zal, géén gecompliceerde analyse vereist; iedereen heeft na de eerste
auditie reeds een volmaakt duidelijke en blijvende indruk van het geheel.
De structuur (vierdelig) is uiterst helder en beknopt; de orkestratie is al evenmin
vermoeiend of revolutionair. Wagenaar gebruikt hier het klassieke symfonieapparaat
(twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten, twee trompetten - dus geen contrafagot,
geen basklarinet, geen althobo, geen tuba). In de Finale is alleen het slagwerk wat
uitgebreid: pauken, grote trommel, bekkens, triangel, tambour de basque, xylofoon
en de hoge op bes 4 afgestemde bekkentjes. Nergens heeft Wagenaar zijn kracht
behoeven te zoeken in harmonische spitsvondigheden, nergens wordt de geestige
ritmiek en polyritmiek een probleem. Het is muziek uit één stuk, muziek van het
ogenblik, als men wil, maar dan van het sublieme ogenblik, dat tegelijkertijd de
eeuwigheid is. Zegt men ook niet van Schuberts, van Mozarts meest geïnspireerde
andantes of scherzo's dat het ‘Muziek van het Ogenblik’ is...? De melodiek óók: de
zingende wijzen hebben nergens meer het Italiaans-pathetische dat enkele amoureuze
melodieën uit De Cid vertonen of de Richard Strauss-achtige ‘Aufschwung’ van de
Cyrano. Dit werk vertoont ons de Meester Wagenaar, zoals hij zich aan ons beloofd
had, eerst in De schipbreuk (soms) en later in de Drie canons voor vrouwenkoor en
in het Franse madrigaaltje.111
Het eerste deel is een vlot Allegro giocoso met Jan Steen-achtige motieven.
Verrassend zijn dikwijls harmonische fijnheden (men lette op het tweede thema!).
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Van het tweede deel (Adagio ma non troppo) heb ik, op het ogenblik dat ik dit schrijf,
nog de minst definitieve indruk. De gevoelens die Wagenaar hierin noteert, lijken
mij (dit hier is slechts een voorlopige verhandeling!!) niet minder eigen dan die der
andere delen, doch de kant van zijn psyche die hij ons in dit deel openbaart, lijkt mij
niet Wagenaars meest persoonlijke kant. Compositorisch-technisch gezien is dit deel
misschien het beste uit de hele symfonie.
Het Scherzo (molto allegro) en de Finale (de Studentenmars) zijn voor mijn gevoel
het voortreffelijkst. Het Scherzo is bijna Bruckners van thematiek en van fantastische
opzet. Sommigen zullen hier de Wagenaar van De Doge - het kaartspel-intermezzo
- in herkennen. Doch alles is veel organischer en ook nog geestiger dan het andere,
oudere werk. Bij de Finale staat de volgende noot in de partituur geschreven: ‘Het
eerste hoofdthema is een oude mars, namelijk de “Harderwijkse Studente Marsch”.
Volgens J.W. Enschedé is deze marsmelodie hoogstwaarschijnlijk van Nederlandse
oorsprong en tussen 1720 en 1730 ontstaan.’112 Het hele stuk klinkt ook typisch
oud-Hollands: boertig en kernachtig. Het valt niet genoeg te bewonderen dat de
contrapuntist Wagenaar zich geen ogenblik heeft laten verleiden tot goedkope
speculaties op volks- of studentenliederen, waartoe ogenschijnlijk alle aanleiding
zou bestaan. (Ik heb vanmiddag voor mijn eigen amusement de Harderwijkse Studente
Marsch gecontrapunteerd met het Io vivat, met het Wilhelmus, het Wien Neêrlands
bloed en met nog een paar studentenliedjes!) Dat Wagenaar zich tenslotte boven
deze kunstjes - waarmee hij in de ogen der goegemeente nog wel honderdmaal
knapper zou lijken dan hij reeds is! - verheven heeft gevoeld, kan men niet genoeg
in hem prijzen. De mars, zoals ze nu is, is een buitengewoon mooi, animerend brok
muziek, studentikozer dan Brahms' Akademische Festouvertüre, organischer en
voornamer dan Peter van Anrooys Piet Hein-rapsodie. Wagenaar heeft ons hiermee
een stuk van zijn joyeuze levensvreugde gegeven, die men hem benijden kan.
De ovatie die Wagenaar zaterdag te wachten staat, moge hem van onze mening
overtuigen dat wij nog minstens drie en nog liever acht symfonieën van hem ‘te
goed’ hebben! Moge het hem een stimulans zijn om ons binnen het jaar met zijn
tweede symfonie te verrassen!

Tivoli-concert
7 februari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Rameau/Mottl: Balletsuite
Bach: Pianoconcert in d, BWV 1052 (soliste: Helena van Lunteren-Hansen)
Schumann: Pianoconcert (soliste: Helena van Lunteren-Hansen)
Mendelssohn: drie delen uit Ein Sommernachtstraum
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Mevrouw Van Lunteren113 speelde een concert in d-klein voor piano met strijkorkest
van Bach en - na de pauze - het concert van Schumann, en zij oogstte daarmee een
schat van bloemen en een uitbundig applaus.
Schumanns concert vind ik, na het in een paar jaar niet gehoord te hebben, toch
werkelijk zijn sterkste werk met orkest. Het demonstreert natuurlijk enige van
Schumanns zwakheden: onhandige, in de regel niet klinkende orkestratie (het gebruik
der trompetten!). De enkele keren dat zijn vondsten werkelijk instrumentaal zijn: de
violoncelmelodie in het tweede deel, herhaalt hij ons de op zichzelf prachtige frase
zo vaak, dat alle effect, alle originaliteit eraf gaat. Doch aan de andere kant toont het
concert ons ook Schumanns bewonderenswaardigste, geniaalste eigenschappen. Het
Intermezzo bijvoorbeeld is in zijn geheel een prachtig stukje filigraanwerk. De
overleiding van dit deel naar de Finale (mevrouw Van Lunteren speelde dit speciaal
al heel fijn en gracieus) is een volmaakt geniale trouvaille. De ritmische
eigenaardigheden in de Finale zijn buitengewoon geestig gevonden (niet altijd even
geestig uitgevoerd!). En ook in het eerste deel staan veel prachtige details.
Ik kan mevrouw Van Lunterens weergave van het concert niet genoeg prijzen.
Alles was natuurlijk technisch af - alle tempi waren volmaakt - elk accent was op de
juiste plaats. Zij had zich met heel haar persoonlijkheid in het werk verdiept en de
romantische toon waarin zij het speelde, was volkomen echt en doorvoeld. (Haar
eigen psyche vertoont gelukkig niet al te veel affiniteit met die van Schumann. Haar
levensbeschouwing is (men denke aan haar reproductie van Bachs concert!) een
geheel andere dan Schumanns ‘Sinnen und Minnen’. Dat wij in het concert Schumann
en niemand anders dan Schumann hoorden, bewijst onweerlegbaar haar artiestschap.
En ook bewijst het een lang niet algemeen aanvoelings- en aanpassingsvermogen.)
Mevrouw Van Lunterens reproductie was niet slechts een muzikaal volmaakte
weergave van het werk - het was een geheel doorleefde zielsuiting.
Van Bachs concert (wat een prachtig stuurs hoofdthema heeft het eerste deel!) heb
ik niet zó onverdeeld genoten. Het begeleidende strijkorkest ‘dekte’ daar de soliste
te dikwijls en ook ritmisch sloot alles niet volkomen.
Tussen haakjes: Schumanns concert heeft de heer Van Gilse voortreffelijk begeleid!
Bachs werk is voor de solist ook niet dankbaar geschreven: de pianopartij beweegt
zich bijna uitsluitend op een weinig afstekende hoogte. Bach had hier natuurlijk zijn
goede redenen voor: de oude clavecimbels hadden een veel kleinere omvang dan
onze moderne instrumenten en de hoogste tonen (die Bach met dat al toch wel
gebruikt) hadden weinig klank, droegen bijna niet - de laagste tonen - die in dit
concert ook wel, doch minder voorkomen, klonken helemaal niet. Hedendaagse
pianisten - Ferruccio Busoni onder anderen - hebben ‘Neu-ausgaben’ gemaakt, die
zij voor onze tegenwoordige instrumenten geschikt gemaakt hebben door
octavenverdubbelingen, et cetera. Overigens geloof ik niet dat mevrouw Van Lunteren
gisteravond Busoni's ‘verbeterde’ uitgave gebruikt heeft.

113

Helena van Lunteren-Hansen (1883-19650 was Pijpers lerares piano aan de Toonkunst
Muziekschool in Utrecht.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

76
Ook dit concert speelde zij technisch gaaf en zeer stijlvol, doch ik geloof niet dat dit
oudere werk haar zo aantrekt als, en ook dat het haar misschien minder ligt dan de
klassieke en romantische concerten.
Het concert begon met de massieve Balletsuite die Felix Mottl uit oude dansmuziek
van Jean Philippe Rameau gemetseld heeft. Wanneer er ná Schumann ooit mooie
muziek door de orkestratie totaal verknoeid is, dan is het in dit werkje. De heer Mottl,
die overigens zijn orkest terdege kent en voor een modern Duitser spaarzaam
instrumenteert, is erin geslaagd om alle charme, alle élégance van Rameaus
melodietjes af te stropen en deze gracieuze, slanke muziek, die nooit een ander
gewaad heeft gedragen dan haar bekoorlijkheid, te steken in een decent, solide zwart
pak. Al Rameaus melodische pikanterieën, al zijn simpele versieringen zijn verkeerd
begrepen en verhaspeld door een instrumentatie die geknipt is voor een oratorium
of voor een Lustspiel-ouverture. Het fanfareachtige frasetje (men hoort Lully's ‘violons
du roy’!) spelen hier hobo's en hoorns! Het kleine vioolvoorslagfiguurtje telkens op
de tweede tel in de Menuet: een hobo! Waarom de violen in II sourdines opgezet
hebben, begrijpt niemand, de triangeltikjes, de tambour-de-basque-slagen in III
worden alleen door de titel Tambourin verklaard (bij de oude dans Tambourin kwamen
deze slaginstrumenten overigens in het geheel niet voor). De Balletsuite is voor mijn
gevoel een volkomen ongenietbaar stuk - en het treurige van het geval is dat de
muziek, die ik ongenietbaar moet noemen, inderdaad prachtig is!
De heer Van Gilse eindigde met de drie stukken uit Mendelssohns
Sommernachtstraum. Het Scherzo is toch een superieur stukje - het is inderdaad even
mooi als de Ouverture. Ook leek de reproductie hiervan mij zeer gelukkig; jammer
alleen dat het slot met dat om zijn eigen as draaiende fluitfiguurtje mislukte.

De troubadour114
9 februari 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Albert van Raalte
Verdi: Il trovatore
Wanneer men wilde bewijzen dat de kunstuiting ‘opera’ recht van bestaan heeft, dan
behoeft men slechts enkele echte ‘Italiaanse opera's’ van vóór Puccini te noemen.
Bellini, Donizetti, maar vooral Verdi. Tegen een opera van Verdi valt inderdaad niets
in te brengen: het werk wil immers niets anders zijn dan... muziek! Voor Verdi is de
tekst een kapstok om er zijn soli en ensembles aan op te hangen - de situatie heeft
niets méér met het werk te maken dan dat ze de algemene grondstemming bepaalt de regie, het ballet... ik geloof dat dit alles voor de componist van zeer ondergeschikt
belang was. Verdi leeft al zijn emoties uit in zingende melodieën - vocale melodieën
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vooral: één schitterende ‘hoge-c-ridder’ is voor een Italiaanse opera van meer belang
dan een volmaakt orkest! Het orkest zelf zorgt voor de hoognodige harmonische en
ritmische steun; een enkele maal verdubbelt of imiteert een orkeststem de gezongen
lijn.
Verder fixeert Verdi alle toppen zijner emoties in walsritmen (men kent toch de
uitdrukking: ‘In een Italiaanse opera sterft men in walstempo’?). Maar waarom
eigenlijk niet? Verdi's personen, zijn Leonora, zijn Azucena, zijn graaf Luna zijn
geen mensen - het zijn figuren zonder reliëf. Geen heeft er gewoon-menselijke
eigenschappen en juist daardoor zijn zij in een opera aannemelijk en volkomen
logisch. In zó een opera, waarin met de waarschijnlijkheid geen rekening gehouden
wordt, hindert niets schijnbaar onlogisch? Niemand lacht erom dat er gezongen
wordt: ‘...wat hoor ik? Een zanger?...’ en dat daarna pas de harp (wat was die
gisteravond abominabel vals!) het ritornel van Manrico's lied inzet, zodat er tussen
graaf Luna's en onze opmerking ‘dat er gezongen wordt’ volle twintig tellen verlopen.
Het hindert alles in het geheel niet. Men luistert naar Verdi's melodiek, men denkt
er niet over na en laat zich meewiegen. Voilà.
Van de uitvoerenden van gisteravond zou ik vooral Jules Moes willen herdenken.
Er is in dit blad, geloof ik, reeds meermalen waarderend over deze zanger geschreven.
Ook gisteravond was zijn Manrico-reproductie alleszins lofwaardig. Alleen leek het
mij toe dat zijn geluid zich later op de avond wat verruwde - iets wat overigens niet
te verwonderen zou zijn.
Johanna Zegers de Beyl (Azucena) zong ook ditmaal tamelijk onverstaanbaar.
Ook haar actie is niet de sterkste kant van deze zangeres. Goed is ze waar ze zich,
zonder op het uiterlijke te moeten letten, rustig kan uitzingen; zij heeft dan enkele
waarlijk fraaie tonen, als zij tenminste zich niet forceert. Gelukkig gebeurde dit laatste
gisteravond slechts twee of drie keer.
Faniëlla Lohoff en Anton Dirks zongen hun partijen, twee belangrijke hoofdrollen,
verdienstelijk.
Goed was ditmaal het ballet. Deze choreografie was tenminste gecomponeerd; er
was doelbewust gewerkt met standen en bewegingen en enkele van die standen en
bewegingen waren bepaald decoratief. Niet alle: het ogenblik waarop de twee
tegenspelende groepen door elkander heenliepen, was alleen maar traditioneel. Beter
was het begin van het ballet: de inzet der bewegingen was even ongedwongen als
die der muziek. Overigens was het kamp van Luna geen ideaalachtergrond voor een
bewegingsspel: daarvoor waren de standen der koristen te houterig en de kleuren te
alledaags. Maar als geheel vond ik hierin wat ik bij het Carmen-ballet totaal miste:
overdachte compositie. Het in de handen klappen moest men liever achterwege laten:
het gaat nooit zó snel dat het een niet meer metrisch geruis geeft en dus de muziek
niet bederft: aan de andere kant zijn de balleteuses blijkbaar niet zó ritmisch (slaan
tenminste niet zo) dat de maat van het muziekstuk geaccentueerd wordt.
De koren waren natuurlijk weer slecht, een enkele maal was het afgrijselijk vals,
en het geluid dat sommige koren achter de coulissen maakten, was volkomen
ondefinieerbaar.
Albert van Raalte dirigeerde. Ritmisch sloot alles goed in elkaar.
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Vierde Stadsconcert
11 februari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
Brahms: Tragische Ouvertüre
Brahms: Tweede pianoconcert (solist: Julius Röntgen)
Wagenaar: Sinfonietta
Röntgen: vier delen uit de suite Buiten (solist: Julius Röntgen)
Schubert: Moment musical in As (solist: Julius Röntgen)
Schumann: Aufschwung (solist: Julius Röntgen)
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Na het tweede Stadsconcert heb ik een tamelijk uitgebreide meditatie over Brahms'
kunst ten beste gegeven naar aanleiding van de uitvoering van het Vioolconcert en
van de Akademische Festouvertüre.115 Ditmaal (Röntgen speelde het Tweede
pianoconcert en het orkest de Tragische ouverture) zou er misschien evenveel
aanleiding toe bestaan, doch ik vrees dat mijn bewondering voor de meester ditmaal
niet zo onverdeeld zou kunnen zijn. Niet om de Tragische ouverture, dit werk kan
een vergelijking met Brahms' overige oeuvre glansrijk doorstaan. Maar het Tweede
pianoconcert heeft mij nog nooit enthousiast gemaakt en ook zaterdagavond heeft
het stuk mij slechts bitter weinig waarachtige schoonheidsontroering gegeven. Het
lijkt mij niet billijk om alle opmerkingen neer te schrijven die mij onder het aanhoren
van het concert ongeduldig en verstrooid maakten, want ten eerste heb ik te veel
bewondering voor het grootste deel van Brahms' overige werk dan dat ik deze
compositie - die toch trots haar eindeloosheid vele kostbare momenten bevat - op
een goedkope manier zou willen afbreken en ten tweede weet ik niet zeker of mijn
betrekkelijke aversie van dit werk zich mettertijd nog niet zal wijzigen. Mijn
eindconclusie is op het ogenblik dat de inhoud van het werk in geen verhouding staat
tot de enorme lengte. De instrumentatie is in de regel te zwaar, te dik voor de solopartij
en de constructie opent maar zelden - alleen in de Finale - nieuwe perspectieven.
Poëtisch staat het werk bij lange na niet op de hoogte van het Eerste pianoconcert of
van het Vioolconcert. Het eerste deel is zo lang en zo eenkleurig, dat het trots alle
contrapuntische knapheden en interessante imitaties te lang lijkt! Het tweede deel is
ook al in dezelfde grondtoon gecomponeerd en het derde deel eveneens.116
De pianopartij van het Andante is interessanter en persoonlijker dan die der
voorafgaande delen, ze klinkt van tijd tot tijd improvisatorisch en boeit dan ook wel.
De Finale eindelijk geeft verademing, geeft meer de Brahms zoals wij hem kennen
en
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bewonderen. Dit deel is het meest fantastische (ook leek mij Röntgens reproductie
hiervan het meest geslaagd).
Julius Röntgen speelde na de pauze, behalve een Moment musical van Schubert
en Schumanns Aufschwung, vier Oudhollandse kabinetstukjes van zichzelf en het
ligt voor de hand dat ik de componist Röntgen behandel vóór de pianosolist! Ik kende
deze werkjes niet, ze staan niet in de vier bekende bundels Oudhollandsche
Boerenliedjes, doch ik vond het zonder uitzondering vier meesterstukjes van aardige,
quasi-ouderwetse kleinkunst. Het scherzoachtige Boerinnetje vooral en het allerjoligste
Marten Aapjes.117 Röntgen speelde dit eigen werk buitengewoon geestig en
karakteristiek. In Brahms' concert waren ook vele waarlijk pianistische momenten,
doch ik geloof dat men Röntgen onrecht aan zou doen door hem te bespreken zoals
men de ambulante Meesterpianisten, Pembaur, of Lamond, of Alfred Cortot bespreekt.
Julius Röntgen is de meest muzikale mens die ik ooit ontmoet heb - zó als een
wiskunstenaar in cijfers denkt, zó denkt de musicus Röntgen in tonen. Dit is ook in
zijn reproducties merkbaar. Terwijl hij speelt, voelt men dat zijn gedachten al weer
verder zijn - onder de tutti's ziet men hem zich reeds op een volgende passage
voorbereiden. Anders dan een Lamond bijvoorbeeld, die met de draad van het werk
mee denkt, heeft Röntgen een concert na het gespeeld te hebben, wel drie of vier
keren doorleefd. Ik heb de indruk, en ik geloof niet dat ik mij hierin vergis, dat de
musicus Röntgen ongelooflijk geniet van het samenspelen met orkest! Onze kunst
is voor hem niet slechts een levensbehoefte, zoals voor het beste deel der ‘gewone’
musici - de muziek is voor hem alles.
Over de orkestprestaties van zaterdag kan ik kort zijn. Wagenaars Sinfonietta werd
natuurlijk de ‘gebeurtenis’ van de avond. Het werk besprak in ik in het avondblad
van donderdag laatstleden reeds uitvoerig,118 van de uitvoering kan ik zeggen dat zij
goed was, zonder daarom nog volmaakt (of bijna!) te zijn. De groep der houtblazers
was zeer goed, het koper eveneens (de hoorns, met name in de Finale, lang niet altijd).
De strijkers, vooral de eerste violen, trokken herhaaldelijk. Met dat al was het
ensemble reeds buitengewoon verdienstelijk (het slagwerk werd ditmaal perfect
bediend!), hoewel alles bij een volgende uitvoering natuurlijk nog vlotter zal gaan.
Eén opmerking: zou de heer Wagenaar het tempo van het Scherzo niet iets rustiger
kunnen nemen: het Molto allegro in een Allegro con moto willen veranderen? Hij
weet natuurlijk zelf precies hoe snel hij zich dit deel gedacht heeft - maar misschien
zou hij na enige tijd het derde deel vanzelf iets rustiger gaan spelen... wie weet? Het
gebeurt meer, ik heb het bij ondervinding, dat een componist een of ander tempo
naderhand corrigeert. Ik zou deze opmerking niet gemaakt hebben, wanneer ik niet
bijna zeker wist dat in dit Scherzo door een een haartje ‘gemakkelijker’ tempo veel
ruwheden (de inzet) zouden voorkomen worden en veel schoonheden (het ostinate
altfiguurtje) een duidelijker reliëf zouden krijgen.

117
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Boerinnetje en Marten Aapjes zijn respectievelijk de deeltjes II en IV uit Röntgens suite
Buiten, op. 65.
‘Johan Wagenaars Sinfonietta’. UD, 7 februari 1918.
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De uitvoering werd een schitterend succes voor de auteur. Kransen en bloemen
werden met en zonder toespraken aangeboden - het orkest en het ganse publiek stond
juichend en applaudisserend op en het einde van alles was dat de Finale gebisseerd
werd en toen mogelijk nog beter ging!
Brahms' Tragische ouverture en het Fliegende Holländer-voorspel werden eveneens
zeer goed weergegeven, Wagners werk vooral. Aan de Tragische ouverture heeft
een uitvoering van Wagenaar wel eens nog meer reliëf gegeven. De naar boven
jagende violenfiguur werd nu beide keren gedekt door de hoorn- en
houtblazersakkoorden. De melodische lijnen (er staan er niet al te veel in deze
ouverture!) zongen prachtig.

Manon119 - Fransche Opera120
12 februari 1918 (UD)
Schouwburg
Opéra Royal Français de La Haye o.l.v. Jules Deveux
Massenet: Manon
Een uitvoerige bespreking van het werk kan ik, dunkt mij, ditmaal wel achterwege
laten. De opera is, trots al haar schijnbare onbelangrijkheid, meeslepend van het
begin tot het einde. De constructie van het geheel is uiterst logisch en doelmatig,
alles is in een behoorlijk evenwicht en ik heb geen accent gehoord dat niet volkomen
op zijn plaats leek. Een ‘modern’ componist is Jules Massenet niet - dit behoef ik
niemand te vertellen. Maar wat ik gisteravond weer zeer definitief opmerkte is: dat
Massenet een Meester is - een Meester, wiens betekenis altijd onderschat wordt aan
de hand van zijn ‘lieve’, maar iets of wat fade liedjes (...Élégie, Sérénade de
Zanetto...). In deze Manon bijvoorbeeld staan schitterende details Debussy-anticipatie: grotetertsensequensen die geen tonaal verband hebben. Nog
aardiger vind ik het werk waar Massenet o zo bewust heel ouderwets doet: de
Balletmuziek bijvoorbeeld, die evengoed van Lully of Couperin kon zijn. Bepaald
schitterend is de instrumentatie: door en door Frans, de meeste stemmen solistisch
en in de grote fortissimomomenten verblindend van glans zonder ooit oorverdovend
te zijn.
Ik kan dergelijke opera's geheel en al appreciëren: het ‘melodisch im Duell fallen’,
zoals Busoni dat eens noemde,121 is hier volkomen logisch en Manons ‘zingende
dood’ zal niemand onaannemelijk hebben gevonden.
Is mijn scepticisme tegenover andere opera's, zijn mijn cynische opmerkingen
over Faust, Troubadour e tutti quanti, dan slechts door de uitvoering van die werken
te verklaren? Ik geloof het toch niet, want ook bij het doorlezen van een Butterfly,
een Paljas lijken deze alle mij veel onaanvaardbaarder dan dit werk.
119
120
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Annalen 2307.
De ‘Fransche opera’ heette officieel ‘Opéra Royal Français de la Haye’ (zie Annalen 1103).
Busoni schrijft in zijn Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (19162), 18: ‘Dann ist es
am rechten Platze, dass die Personen singend ihre Liebe beteuern und ihren Hass ausladen,
und dass sie melodisch im Duell fallen, dass sie bei pathetischen Explosionen auf hohen
Tönen Fermaten aushalten.’ Busoni (19162), 18.
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Met dat al zou ik willen dat de Fransche Opera hier meer kwam en dat ze dan
bijvoorbeeld Debussy's Pelléas et Mélisande eens meebracht - welk werk ze trouwens
in Den Haag alleen nog maar beloofd hebben!
Alles wat dit gezelschap doet is af-er, is fijner en beter, is meer opera dan wat wij
hier gewoonlijk te zien en te horen krijgen... behalve de koren, die nu eenmaal altijd
slecht schijnen te moeten zijn!
Ik zou, de uitvoering van gisteren herdenkende, in de eerste plaats het orkest willen
prijzen, dat uiterst beschaafd en rijk geschakeerd speelde en in één woord zo was,
dat ik het direct in de concertzaal had willen horen. Deveux is een leider van meer
dan gewone talenten: ik kan zijn opvattingen zonder uitzondering delen.
Van de solisten moet ik in de eerste plaats Emma Luart noemen: haar Manon was
iets buitengewoons. Verder Salvaneschi, die als Des Grieux schitterende zang te
genieten gaf. Vreemd - op mij persoonlijk onaangenaam - werkte het dat hij zijn rol
in het Italiaans zong, de enkele gesproken zinnen in het Frans zei. Ten slotte Marcel
Danlée (Lescaut), die goede zang en voortreffelijk spel gaf en de heer Montel (Guillot
de Morfontaine), die scherp en goed karakteriseerde.
De kleinere rollen waren alle naar behoren bezet, het ensemble was uitstekend,
de kleinere ensembles, duetten, terzetten et cetera sloten zeer goed. Het koor, ik zei
het reeds, was verreweg het minste. De koren achter de coulissen detoneerden flink
(in twintig maten bijna een halve toon!) en het fugatoachtige ‘kerk’koor rammelde
dat het een aard had. (Dat kerkkoor is stellig het zwakste, minst gelukte brok uit de
hele partituur!)
Het ballet was eveneens goed verzorgd. Wil men wel geloven dat ik er blij om
ben weer eens een echt (al was het dan ook een klein) operaballet te hebben gezien?
Het zogenaamde ‘moderne’ ballet, de kunstdans der epigonen uit de school van
Isadora Duncan of Dalcroze opent inderdaad veel meer artistieke mogelijkheden en
is zonder twijfel in staat om directer emoties te geven. Doch het werk dier epigonen,
behalve misschien enkele langzame, quasi sluipbewegingen van Lili Green (niet
dergelijke bewegingen harer leerlingen!) leek mij tot nog toe betrekkelijk onexpressief
en wanhopig weinig variabel.122 Ik moet helaas bekennen dat ik Duncan zelf nooit
gezien heb en ik heb redenen om aan te nemen dat dit een buitengewoon groot gemis
is. Zij toch, zei men mij, is in staat om velerlei gans verschillende emoties met haar
lichaam na te dichten. Het lijnenspel der epigonen vertolkte mij tot dusverre slechts
één noot en die ene, weinig of niet gevarieerde noot lijkt mij niet belangrijk genoeg
om haar in elke opera met ballet weer te willen ontmoeten. En vandaar dat het
‘ouderwetse’ dansfiguren formerende ballet van gisteravond mij weer eens
buitengewoon veel plezier deed.
De decors en de costumering waren... niet bijzonder! Het achterdoek met de
Nürembergse straat - dat achterdoek waarlangs Margaretha voor het eerst voor de
122

Isadora Duncan (1880-1927) was een van de belangrijkste vernieuwers van de danskunst.
Zij streefde naar een terugkeer tot de vrije beweging in harmonie met de natuur en hoopte
zo het klassieke Griekse ideaal te doen herleven. De Zwitserse pedagoog en componist Émile
Jaques-Dalcroze (1865-1950) ontwikkelde een onderwijsmethode die het ritmisch gevoel
tot een fysieke belevenis moest maken en een snelle wisselwerking tussen hoofd en lichaam
moest bewerkstelligen. Lili Green (1885-1977) was een van de eerste
danseressen/choreografen die met succes de moderne dansprincipes in Nederland
introduceerden.
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ogen van Faust paradeert - was al uitermate ongeschikt om de wandelplaats... Cours
de la Reine ‘te Parijs’ te suggereren.123 Trouwens: dat hele decor van het derde bedrijf
was zeer middelmatig!

Vera Schapira
15 februari 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Soiree voor kamermuziek)124
Vera Schapira (piano)
Schubert: Wanderer-Fantasie
Chopin: Drie Écossaises en Polonaise in As
Von Weber: Pianosonate in C, op. 24
Schulz-Evler: Arabesken über Themen des Walzers An der schönen blauen
Donau
Vera Schapira... is zij een der grootsten onder de pianogeweldigen? Noemt men haar
zo mét Lamond, mét Joseph Pembaur? Is zij de reïncarnatie van Teresa Carreño,
zoals sommigen meenden op te merken?
Ik heb gisteravond ontdekt dat Vera Schapira meer is: zij is behalve een
verbijsterend pianotalent (als zodanig kende ik haar reeds) ook een superieur
kunstenares.
Wanneer Schapira alleen haar fenomenale techniek had, zou ik met een
stompzinnige bewondering, met een eenvoudige appreciatie van haar kwaliteiten
kunnen volstaan - maar er is zoveel meer. In Vera Schapira leeft de Muziek: het
eeuwig pulserende Ritme klopt in haar - de eeuwige Melodie zingt uit haar. Zij is
meer dan virtuoze, dan pianogeweldige: zij is Kunstenares.
Ik wil niet zo onbeleefd zijn om (enthousiast) te schrijven over pianistische, over
technische details - haar mnemotechniek, haar concentratie behoef ik niet te prijzen.
Ik wil slechts constateren dat deze buitengewone vrouw ons van wat zij speelde
volmaakt congeniale reproducties heeft gegeven.
Men zou haar alleen hetzelfde verwijt kunnen maken dat ik tot dusverre tot alle
(of bijna alle) pianogrootheden moest richten: weten de ‘grote pianisten’ niet dat er
een jong-Franse school bestaat, die het uitvoeren heel wat meer waard is dan
bijvoorbeeld een beschimmelde sonate van Weber? Heeft Arnold Schönberg zijn
(technisch meer dan moeilijke, o virtuozen!) klavierstukken alleen geschreven om
ze uit te geven, daarna uitgelachen en... niet gespeeld te worden? Een vrouw, een
artieste als Schapira moest toch boven het vooroordeel staan dat wat men in het
publiek speelt briljant, dus moeilijk moest zijn. In plaats van Schulz-Evlers parafrase
(zachtzinnig Arabesque genaamd) over Johann Strauss' Schöne blaue Donau had zij
de moed mogen hebben om, waar zij zich klaarblijkelijk geroepen gevoelt om de
echte Wener wals uit het stof der vergetelheid op te heffen (men vergeve mij deze
retorica!), de wals zelve en niet
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Blijkbaar hing er het achterdoek dat ook bij de uitvoering van Gounods Faust was gebruikt.
Zie voetnoot 16.
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meer dan de wals te spelen. En zij had Webers totaal verouderde sonate achterwege
mogen laten, deze sonate met impotente Beethoven-reminiscensen in het eerste deel,
met slappe aftreksels van de Freischütz in het tweede deel, met een Menuet, dat noch
Menuet, noch Scherzo is, doch dat zou kunnen doorgaan voor een compositieproeve
van een begaafd, doch wat breedsprakig leerling van het Dresdener conservatorium
- met een Finale ten slotte, waarin men van al de bomen (noten) het bos (de Muziek)
niet kan zien (horen). Dit is een muziek die zeker geschikt is om een pianotalent de
prix d'excellence te helpen behalen, maar niet belangrijk genoeg meer voor de
concertzaal en zeker niet belangrijk genoeg om een artieste als Vera Schapira in staat
te stellen haar technische vaardigheid (die wij reeds lang kenden en die ons au fond
niets kan schelen) aan ons te demonstreren.
Schuberts Wanderer-Fantasie en Chopins te weinig bekende Ecossaisen en
Polonaise in As speelde Vera Schapira eveneens voortreffelijk. Vooral de Polonaise:
deze heroïek voelt zij buitengewoon goed aan - zij speelt dit waarschijnlijk beter dan
zij Chopins Nocturnes of sommige zijner Préludes zou spelen.
Misschien bewijst Schapira met dit programma haar zelfkennis. Misschien zouden
Debussy's of Ravels clair-obscurs haar minder gelukken (dit zou zich dan manifesteren
doordat zij het ‘niet erg belangrijk’ vond, doordat zij dit werk in één zin zou noemen
met een éclatantheid van Liszt of een of ander verzuurd of versuikerd romantisme).
Misschien is ook Schönbergs ‘geisterhafte’, infernaal-beklemmende kunst voor haar
niet anders dan geforceerde kakofonie. Het is mogelijk dat zij dit hierom niet speelt.
Wanneer zij evenwel bewust en met zorg een ‘zwaar’ programma uitgezocht heeft,
een programma dat haar bij een deel (niet het beste deel!) van het publiek een
geweldig, doch betrekkelijk goedkoop succes waarborgt, dan wil ik mijn definitief
oordeel over de waarde harer persoonlijkheid nog opschorten tot na een volgend
concert - en ditmaal slechts constateren dat zij mij gisteravond met haar pianospel
een groot genot heeft geschonken.
Laat mevrouw Vera Schapira in aanmerking nemen dat er óók in de laatste twintig,
dertig jaar en óók buiten Duitsland nog wel muziek gecomponeerd werd die het
studeren en uitvoeren meer dan waard is. Muziek, die wij hier eindelijk wel eens
willen horen in een reproductie zó volmaakt als waartoe Vera Schapira in staat is!

Tivoli-concert
21 februari 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Wagenaar: Sinfonietta (o.l.v. de componist)
Franck: Variations symphoniques (solist: Jan Wagenaar)
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Chabrier: España
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Solist was de heer Jan Wagenaar, en dat ik hem het eerst bespreek, geschiedt niet uit
beleefdheid, doch omdat ik gisteravond weer gemerkt heb dat men hem moet rekenen
onder de sterkste, gaafste pianotalenten die wij hier in Utrecht bezitten.125 Zijn eerste
optreden met orkest was meer dan een respectabele muziekmakerij - het was een
demonstratie van voortreffelijk, solistisch pianospel.
Hij speelde Francks Variations symphoniques; een der waarlijk schoonste werken
van het repertoire. Wij moeten César Franck, de ‘docteur angélique de la musique’,
niet willen vergelijken met de ‘Feuergeist’ Berlioz (het woord is van Schumann!)126
- wanneer ooit twee vrijwel tezelfdertijd levende componisten tegenovergestelde
naturen hadden, dan waren zij het wel! Een sterk genie als Berlioz is Franck allerminst
- hij heeft slechts enkele persoonlijke accenten, doch deze accenten zijn zó persoonlijk,
dat zij ook thans nog volkomen zijn eigen zijn. Groot is Franck in de momenten van
sublieme klinkende stilten; hij is daar contemplatief, zoals ook Bruckner dat kon zijn.
Ook in dit werk bij herhaling: de parelende, hoge pianofiguren klinken daar als het
ruisen van de Stilte zelve. Groot is Franck ook somtijds in zijn meer heroïsche
ogenblikken (het marsachtige pianogedeelte met de strijkers), minder groot is de
Luikse Meester waar hij zich bezighoudt met dramatische catastrofen, met
hartstochtelijke, algemeen menselijke conflicten.
Deze Variations symphoniques doen mij altijd aan als een geniale fantaisie,
niettegenstaande haar uiterst logische structuur. Het enige bezwaar dat men tegen
die structuur zou kunnen maken, is dat het als coda fungerend deel wat kort is.
Wat nu Jan Wagenaars reproductie van het werk betreft: andere, meer solistische
opvattingen zouden evenveel of misschien nog wel iets meer recht van bestaan
hebben. Deze pianist liet zijn solo permanent wat te veel op de achtergrond van het
klankschilderij, wat overigens zowel voor- als nadelen had. Voordeel: dat het
symfonische element der variaties zodoende meer geaccentueerd werd. Doch nadelen
meer: niet alleen verdraagt het werk wel een iets meer concerterende reproductie,
maar ook: Jan Wagenaar beheerst het stuk reeds zó treffelijk technisch en muzikaal,
dat wij graag wat meer hadden willen genieten van zijn brokken mooi pianogeluid,
van de fraaie toonguirlanden.
Wanneer hij een volgende keer zijn partij een haartje brutaler aanpakt, zal hij met
zijn voordracht een veel hoger, een ongewoon hoog niveau bereikt hebben.
Wat het begeleidende orkest betreft: alles hangt samen. In plaats van Jan Wagenaar
uit te nodigen zijn partij in het vervolg iets nadrukkelijker te spelen, had
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De pianist Jan Wagenaar (1896-1959), die ook in andere recensies van Pijper wordt genoemd,
is de zoon van de beiaardier, muziekuitgever en concertorganisator J.A.H. Wagenaar
(1872-1959), die o.a. de soirees voor kamermuziek organiseerde. Jan Wagenaar was een van
Pijpers medeleerlingen bij dr. Johan Wagenaar (die overigens geen familie was), hij
componeerde incidenteel (zie de recensie van 25 oktober 1920) en zou in 1937 zijn vader
opvolgen als beiaardier van de Dom van Utrecht.
In 1834 richtte Robert Schumann het Neue Zeitschrift für Musik op. Daarin werden felle
discussies over muziek gepubliceerd, die gevoerd werden door de leden van een geheim
genootschap, de Davidsbündler. Voor sommigen van hen stonden bestaande personen model,
zoals Schumanns vrouw Clara en Mendelssohn. Andere personages waren ontsproten aan
Schumanns fantasie en vertegenwoordigden verschillende kanten van zijn karakter: Florestan
is de onstuimige ‘Feuergeist’ en Eusebius de romantische dromer; beiden worden in evenwicht
gehouden door Meister Raro, gemodelleerd naar zijn schoonvader Friedrich Wieck.
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ik ook het orkest kunnen verzoeken om alle accenten, vooral die der houtblazers,
wat te dempen. Alles sloot overigens heel goed en Jan Wagenaar kan zijn eerste grote
succes als concertpianist boeken - mogen wij hem spoedig weer in Tivoli of elders
horen!
Dr. Johan Wagenaar gaf zijn nieuwe Sinfonietta voor het eerst in een Tivoli-concert.
Van het werk nog iets te zeggen is tamelijk overbodig - de uitvoering was stellig
beter, bezonkener en vooral: met meer expressie, dan onlangs op het Stadsconcert.
Alle mooie details kwamen veel beter uit (de fraaie melodiek in I, de humor in IV
en vooral in III, de ijzeren logica der instrumentale vondsten in II - hoorns!).
Na de pauze gaf de heer Van Gilse Debussy's onvergelijkelijk geniale en
verrukkelijke Nocturnes en Chabriers onvergelijkelijk meeslepende España. De
reproductie van dit laatste werk behoort met een uitvoering van Brahms' Akademische
Festouvertüre (Van Bach tot Mahler) en van zijn eigen Vierde symfonie verleden
week, tot het beste wat ik nog van de heer Van Gilse hoorde. Nooit gaf deze gloeiende
Muziek mij meer genot dan gisteravond.
De uitvoering van Nuages en Fêtes was beter dan de vorige maal, doch stond als
geheel, geloof ik, toch nog beneden de laatste uitvoering van Ravels toversprookje
Ma mère l'oye. Het orkest is er nog lang niet voldoende in (hoe zou het ook?) en ook
is des heren Van Gilses bedoelde reproductie niet zo sober als ik mij die voorstel.
Ritmen als uit Fêtes jagen alles reeds uit zichzelf op en de kleine, zeer kleine ritardandi
en versnellingen die de heer Van Gilse maakt - misschien of zelfs waarschijnlijk
weet hij zelf niet eens dat hij ze maakt - zijn voor mijn gevoelen niet overal
verdedigbaar of juist. Dit is overigens muziek die men niet genoeg horen en
bewonderen kan - zo visionair, zo direct aansprekend als misschien alleen Mahlers
Lied von der Erde (‘Auf andern Planeten’, zou Richard Specht zeggen).
Het programma was nu geheel Hollands-Frans, wij hebben dus Johann Strauss'
Weens-heden gemist. Jammer... doch ik hoop dat dit uitstel geen afstel wordt. Velen
van ons verlangen inderdaad naar een voortreffelijke uitvoering van de G'schichten
aus dem Wiener Wald! Doch wanneer ná de Jaarbeurs Richard Strauss' kanonnades,
zijn ballistieke Militärmärsche zoek geraakt blijken te zijn, zal niemand dat betreuren,
geloof ik!

Tosca127
23 februari 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Willem Harmans
Puccini: Tosca
De consequentie der beminnelijke onlogischheden van de oude opera's - moest dat
nu per se het verisme zijn? De nieuwste tijd (Debussy's Pelléas et Mélisande) heeft
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Annalen 2302.
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het tegendeel bewezen! Deze ‘verismen’, waarbij een zeeofficier in een witte pantalon
en met een modelsabel opzij op het toneel verschijnt - waarin men in rok en
avondtoilet elkaar zijn/haar liefde enzovoort toezingt of elkander met een zakformaat
browning naar de andere wereld helpt, voelt men toch langzamerhand wel als der
zotheid toppunt! Hebben ooit talentvolle componisten als Puccini, als Leoncavallo
de muziek meer geweld aangedaan, dan door haar te verbinden met, ondergeschikt
te maken aan hun moord-en-doodslaglibretto's, die er slechts op berekend zijn de
laagste hartstochten in de mens wakker te maken? Componisten als Puccini
beschikken over een voortreffelijk functionerende melodische ader, zij voelen ritmen
in zich zo goed als de grote symfonisten - doch als artiest lijden zij aan zo een
ongeneeslijke smaakverwarring, aan een zo afgrijselijke zucht naar de dode, valse
buitenkant der dingen, aan een zo hopeloos wanbegrip van het ideële leven en een
zo totaal gebrek aan respect voor de kunst, dat het voor mij eenvoudigweg
onbegrijpelijk is dat men dit kakelbonte, marktschreeuwerige gedoe kan appreciëren,
dat men er zich zelfs wel door laat emotioneren, wanneer het ons maar met voldoende
geschetter als ‘lichtechte’ kunst aangeprezen wordt.
Men moest er zich, geloof ik, voor generen, om naar een draak als Tosca te gaan
luisteren! Iemand van literaire eruditie leest een prikkelromannetje uit de serie Voor
de coupé of Nick Carter alleen in een toestand van geestelijke kater! Moet men dus
uit het betrekkelijke succes dat deze veristische opera's nog steeds hebben, afleiden
dat het grootste deel van ons concertpubliek voortdurend een muzikale kater heeft?
Ik hoop het niet! Overigens zou een muzikale prikkelidylle à la Johan Wagenaar
deze van dubbele, driedubbele moord en nagemaakte rode hartstochten bezwangerde
atmosfeer terdege opfrissen!
Puccini's muziek heeft haar kwaliteiten; ik zal de laatste zijn om dit te ontkennen.
Deze melodieën, die noch felle, noch bijzonder diepe emotie geven, blijven misschien
nog beter in de oren zitten dan Beethovens of Mahlers kosmische accenten128 waarmee hun muzikale kiemkracht en hun goed recht bewezen is. Het soort melodiek
staat ook in geen enkel opzicht lager dan Verdi's [en] Donizetti's melodieën, alleen
is de manier waarop alles opgediend wordt (al dat koper!) zoveel minder smakelijk.
Muzikaal-technisch zou er op een opera van Puccini heel wat aan te merken zijn doch waarom er de lezer mee lastig te vallen! De veristische richting heeft zich - alle
muzen zij dank! - reeds radicaal overleefd.
De uitvoering was vrij goed: Annie Ligthart (Tosca) zong ook ditmaal haar partij
alleszins verdienstelijk. Haar spel, hoewel niet gepassioneerd, was zeer aannemelijk.
Vooral in de grote scène met Scarpia konden we veel waarderen.
De Scarpia van Anton Dirks muntte vooral uit door fijn doordacht spel. Ook in
het tweede bedrijf had hij zijn mooiste momenten. Hoewel niet altijd goed verstaan-
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baar (de stem klinkt wel eens minder helder) konden we toch zijn stemkwaliteiten
bewonderen.
Als derde noemen we Schulze als Cavaradossi. Ook hij zong zijn partij lofwaardig,
hoewel we de samenzang met Tosca niet onverdeeld konden bewonderen.
Van de andere rollen noemen we nog Angelotti (Coen Muller) en die van de koster,
welke door Jacques van Bijlevelt geestig vertolkt werd.
Het orkest weerde zich dapper onder de inspirerende leiding van de dirigent. (We
menen dat het Willem Harmans was, hoewel ook nu de dirigent niet op het programma
vermeld werd.)129 We hebben er reeds eerder op gewezen welk een belangrijke plaats
Harmans onder de dirigenten der Nederlandsche Opera inneemt. Deze avond zijn
wij nog in die mening versterkt.

Vierde Mengelberg-concert
26 februari 1918 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Mahler: Eerste symfonie
Welk een programma - en welk een uitvoering!
Ik heb het gevoel dat ik met deze ontboezeming zou kunnen volstaan, doch ik
vrees dat de lezer dit niet met mij eens zou zijn: men heeft het recht om iets
zakelijkers, iets meer van zijn criticus te verlangen!
De heer Mengelberg had zijn gehele programma aan de beide stijlperiode-vormende
grootmeesters van onze tijd ‘gewijd’. Vóór de pauze Debussy met twee zijner
Nocturnes en de Prélude à l'après-midi d'un faune; het laatste werk kende men hier
in Utrecht niet van horen spelen. Deze verrukkelijke muziek (het is een betrekkelijk
oud opus) is een ongelooflijk geniale en fantastische vermenging van betoverende
idyllische speelsheid en loom-subtiele droomstemming. De beide Nocturnes kenden
wij oppervlakkig door een tweetal uitvoeringen onder de heer Van Gilse. Misschien
liggen de grandioze ritmen van Fêtes meer in het gehoor dan de verstilde harmonieuze
ritmiek en de tot een uiterste van verfijning teruggebrachte melodiek van Nuages doch ik zou niet weten welk van de twee mij gisteravond het meeste heeft getroffen!
(De derde Nocturne - Sirènes - hoort men zelden of nooit. Het zal wel door
‘uitvoeringsmoeilijkheden’ komen; behalve het orkest heeft Debussy hier ook nog
een koor nodig.) Nuages heeft mij gisteravond buitengemeen bekoord door de uiterste
sublimering van alle gevoelsaccenten - de bekoring van Fêtes is meer een roes die
men zich drinkt aan het felle coloriet en het vehemente ritme.
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Wat nu de uitvoering betreft: die was onovertrefbaar. Ik heb het orkest en Mengelberg
nooit superieurder gehoord en ik kan zeggen dat alle factoren voor een fluïdieke
gemeenschap met het kunstwerk gisteravond aanwezig waren. Er was atmosfeer in
de zaal: nooit heeft het orkest volmaakter gespeeld, nooit vereenzelvigde Mengelberg
zich meer met de kunstwerken, nooit is ons publiek Debussy nader geweest dan
ditmaal.
Het is jammer dat wij moeten erkennen dat er blijkbaar naïeve naturen zijn die het
menen te moeten bejammeren dat zij deze schoonheden twee malen achtereen kunnen
genieten!130 Beide uitingen: die van het Concertgebouworkest en van het U.S.O. staan
geheel en al op zichzelf - dat men er bezwaar tegen maakt een of andere kunstuiting
van twee verschillende dirigenten en orkesten na elkander te horen, is niet alleen een
vrij hinderlijk symptoom van misplaatst lokaal chauvinisme - het is een uiting van
het meest onvergeeflijk bekrompen provincialisme. De Kunst, de eeuwige Muziek
bemoeit zich niet met particuliere belangetjes of persoonlijke parti-pris. Ik voor mij
ben er bijvoorbeeld zeer blij om dat Willem Andriessen, naar men mij zei, binnenkort
in Tivoli Francks Variations symphoniques weer zal spelen, dezelfde Variations die
Jan Wagenaar daar verleden week uitvoerde. Gaat iemand nu de reproductie van een
beroemd, gerijpt kunstenaar vergelijken met de weergave van een uiterst talentvol
debutant? Immers nee! Ik zal noch Jan Wagenaar, noch Andriessen de onbillijkheid
aandoen van hen met elkaar te vergelijken! En men kan ditzelfde ook verwachten
ten aanzien van twee fundamenteel verschillende reproducties van Debussy's
meesterwerk. Zij die dit deden, zouden zich onsterfelijk belachelijk maken!
Na de pauze: Mahler, Eerste symfonie. Dit meesterwerk is, zoals men waarschijnlijk
weet, geen jeugdwerk, evenmin als de Eerste van Brahms bijvoorbeeld. Mahler
schreef haar in 1888, dus op 28-jarige leeftijd. De symfonie heeft bijna geheel en al
het accent der Lieder eines fahrenden Gesellen, die plusminus vijf jaren vroeger
ontstaan zijn. Deze verwantschap is niet slechts thematisch (hoofdthema van I is het
Ging heut' Morgen übers' Feld, het triothema van III het ‘Auf der Strasse stand ein
Lindenbaum’ - harmonische en ritmische analogieën vindt men op bijna iedere
bladzijde der partituur!), de verwantschap betreft vooral de poëtische stemming.
Sommigen zijn geneigd om deze Eerste op te vatten als de definitieve zelfbevrijding
van de obsessie waarvan Mahler zich reeds eens (in de Fahrende Gesellen) heeft
pogen los te maken en iemand, ik meen een zijner biografen, spreekt in dit verband
zelfs van ‘ein irres Wandern von der Liebe hinweg’.131 Het is hier niet de plaats om
de gegrondheid van deze gedachte en de (eventuele) invloed ervan op het karakter
der symfonie na te gaan. Later misschien! Laat ons hopen dat het
Concertgebouworkest in het volgende seizoen dit werk nogmaals met ons doorleeft.
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Dit is een recensie met een dubbele bodem. Pijper hekelt ‘naïeve naturen’ die het bejammeren
dat een werk als Debussy's Nocturnes tweemaal vlak na elkaar gespeeld wordt, eerst door
het U.S.O. en daarna door het Concertgebouworkest. Hij verwijst daarmee naar de recensie
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waren geannuleerd. Daarvoor hield Pijper Van Gilse aansprakelijk. Zie de INLEIDING, LVII.
Paul Stefan schrijft: ‘Aber gerade diese Fröhlichkeit gemahnt ihm an sein eigenes ödes
Wandern von der Liebe weg.’ Stefan (1910), 90.
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Over de uitvoering weer niets dan lof. Mengelberg speelt deze symfonie als geen
ander en ik zou, de reproductie herdenkende, iedere kunstenaar afzonderlijk moeten
prijzen; voorwaar een al
te zware opgave! Doch laat mij een uitzondering maken: ditmaal voor de heer
Blazer, de voortreffelijke solocontrabassist. Men zal misschien het instrument, dat
het canonische begin van het derde deel inzet, niet herkend hebben, zoals het mij
voor een paar jaren ook ging, toen ik deze Eerste volkomen onvoorbereid hoorde.
Dit begin (‘Frère Jacques’) is, zo eenvoudig, zo doodsimpel als het ook lijkt,
ongelooflijk gevaarlijk en ik ken een orkest waar de dirigent deze plaats door de
violoncellen liet spelen (voor hen is het doodeenvoudig), omdat de solobassist het
niet ‘aankon’!
En zó was alles: verbijsterend volmaakt en artistiek. En boven alles en allen:
Mengelberg, die deze avond voor ons tot de onvergetelijke gebeurtenis van het
seizoen gemaakt heeft.

Paljas - Cavalleria132
10 maart 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Willem Harmans
Mascagni: Cavalleria rusticana
Leoncavallo: Paljas
Men weet nu zo langzamerhand wel hoe ik over het verisme denk. De beide
hoofdwerken van de twee Italianen (het geeft te denken dat de overige opera's van
Mascagni, noch die van Leoncavallo definitief doordrongen!) zijn misschien niet de
meest zuivere, de meest consequente uitingen der veristische richting, doch ze horen
wel onder het allerergste! Én Paljas én Cavalleria bewegen zich in de allerlaagste
geestelijke regionen die men zich denken kan. Alle hevig-dramatische situaties (en
dat zijn er wat!) worden geforceerd, overdreven en zijn dus niets minder dan
lachverwekkend. Nooit zijn of doen verliefde personen op het toneel zó embêtant nooit wordt een religieuze ritus stuitender vertoond133 - nooit wordt er in de
schouwburg onesthetischer gekrakeeld dan in de Kunstuiting die men veristische
opera noemt.
Deze twee muziekdramatische schetsen - het erg grote woord ‘muziekdrama’ voor
Paljas moet men maar op rekening van de destijdse Wagner-adoratie schrijven.
Inderdaad weet men, als het uit is, van twee hoofdfiguren slechts dat zij dood zijn,
voorwaar een zeer onvoldoende wetenschap. Van karakterontleding, van
psychologisch inzicht geen spoor! - deze twee meesterwerken dus, hebben behalve
de zojuist aangeduide algemene grondfouten van het genre ook nog hun vrij talrijke
‘persoonlijke zwakheden’. Vooreerst de instrumentatie. Het orkest van een Puccini
vertoont tenminste nog de reflexen ener ontroering. De ouderen (Verdi) gebruiken
hun orkest,

132
133

Annalen 2999-3000.
De Cavalleria rusticana speelt op paasmorgen.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

90
zo logisch en zo simpel mogelijk, om te accompagneren en als regel doet Verdi dit
dan bescheiden en sober. Maar een partituur van Mascagni of van Leoncavallo hangt
van onbegrepen, voor een Italiaan trouwens volstrekt onverteerbare,
Wagner-reminiscensen aan elkaar. Waar men sober is, zoals Mascagni in het
Intermezzo uit Cavalleria (strijkers en harp), valt dit totaal uit het rammelende kader
van het larmoyante geheel.
De bloeiende melodiek van Verdi is bij deze epigonen hopeloos zoek. Leoncavallo
schrijft bladzijden vol met het meest ongemotiveerde en onbevredigende
‘Sprechgesang’ en Mascagni doubleert in zijn meest geïnspireerde momenten de
doffe obsederende sensualiteit van Puccini. Het ritme: Verdi's, Donizetti's operahelden
en -heldinnen leven en sterven in walsmaat en ook in dit opzicht ontpopt Mascagni
zich als een epigoon. En ook hier is hij hybridisch: de melodiek heeft Duitse
slotwendingen en de instrumentatie (vooral van de harmonie gevende ritmen) is zo
dik en onhebbelijk met koper en pauken ‘opgemaakt’, dat zelfs (of juist) de meest
fijnzinnige hoorder zich moet bedwingen om niet mee te stampen. De misvattingen
liggen voor het grijpen. Beiden, Leoncavallo en Mascagni, schilderen volksfeesten
- waarin ze trouwens door Puccini (Bohème) verre overtroffen worden. Feesten,
waarbij de donkere, tragische onderstroom door de situatie nog eens extra aangedikt,
voor toneelgebruik geschikt gemaakt wordt. Doch dit alles ‘raakt hun koude kleren
niet’, zij vinden geen nieuwe (dit verlangt tenslotte niemand), doch zelfs geen
expressieve ritmen, die ook maar de flauwste afschaduwing van het vehemente
gebeuren vermogen te geven - men hoort geen akkoord dat bij mogelijkheid zou
kunnen dreigen, geen melodie die obsederende kracht bezit.
En zó is alles: afgrijselijk mak en middelmatig. Behalve het libretto, maar dit moet
dan ook al het overige goedmaken. Men moet er niet te min over denken: in Cavalleria
zowel als in Paljas vijf rollen en beide keren alvast twee doden. (Wij wagen het niet
ons in te denken hoe het met Lola, met Alfio, met Lucia en met de ongelukkige Canio
aflopen moet...) Men kan inderdaad niet méér verlangen, het is bijna klassiek:
Sophokles of Shakespeare ad libitum. Waarlijk, nooit is het Leven humaner,
diepzinniger of eleganter doorschouwd dan door onze gewaardeerde librettisten en
hun volgzame componisten. (Men mag de adjectieven ook verwisselen!)
De Nederlandsche Opera nu oogstte gisteravond met deze moord en doodslag op
muziek een in de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet onverklaarbaar succes het applaus en de bloemen voor mevrouw Lohoff waren stellig niet onverdiend. Ik
heb deze winter reeds meermalen kunnen constateren dat de heer Koopman over een
paar voortreffelijke zangers beschikt: Jules Moes, Dirks, Helvoirt Pel, Van Tulder
en Kubbinga - en ook over enkele eveneens zeer verdienstelijke zangeressen: Liesbeth
Meissner, Faniëlla Lohoff en Annie Ligthart. Gisteravond heeft vooral Jules Moes
mij veel, heel veel genot geschonken, niettegenstaande zijn timbre er later op de
avond niet op vooruitging. Goed was ook Willem Harmans, de dirigent - ofschoon
deze italianismen door zijn reproductie tamelijk veel van hun noodzakelijke warmte
verloren. (Ik geloof dat Albert van Raalte de Cavalleria beter, gepassioneerder zou
maken.) Het koor ten slotte was abominabel. Zou het werkelijk uitgesloten zijn om
deze (liever
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nog andere, muzikalere) heren en dames enkele leçons de maintien te geven en hen
enkele (o heel enkele maar!) grondbegrippen van grimeren en van toneelspelen bij
te brengen? Het koor zoals het nu staat, zingt en loopt, is niet meer of minder dan
embêtant en bederft de (relatief) beste uitvoeringen. De Nederlandsche Opera, die,
naar men zegt, veel waarde hecht aan het oordeel der Pers, moet toch langzamerhand
door de unanieme afkeuring der critici wel tot de overtuiging komen dat zij haar koor
heeft te civiliseren, liefst nog te herzien. Er zijn wel ondernemingen naar de kelder
gegaan door nonchalance voor minder belangrijke details!

Utrechtsche Muziekvereeniging134
14 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Anton Verhey (piano), M. Dentz-Went (piano) en Kerstin van 't
Sant-Jonsson (zang)
Werken van Mozart, Brahms, Grieg, Schubert e.a.
Een avond van middelmatigheden. In het Gebouw hoorde ik van Anton Verhey en
mevrouw Dentz-Went een sonate van Mozart voor twee piano's en nooit heb ik met
meer pijnlijke verbazing opgemerkt hoe Mozarts muziek op tonica en dominant is
gecomponeerd en hoe Mozart op zijn (dynamische) palet eigenlijk maar twee kleuren
- forte en piano - heeft. Of, ronduit gezegd, de reproductie van deze mooie sonate
was droog, veel te droog! Men hoort maar heel zelden oorspronkelijke of
gearrangeerde werken voor twee piano's; ik geloof inderdaad dat voor een optreden
een even lange voorbereiding als voor een strijkkwartet nodig is, een langdurige en
uiterst vermoeiende voorbereiding dus - en waarschijnlijk langduriger dan het samen
werken, samen studeren van mevrouw Dentz-Went en Anton Verhey heeft geduurd.
Nu was het, vóór de pauze, zover ik het dus mag beoordelen, niet meer dan een
verdienstelijke muziekmakerij, waaraan Verhey het artistieke accent gaf (zijn
voordracht van het tweede thema van het eerste deel was veel meer Mozart dan
mevrouw Dentz' reproductie daarvan).
Verder hoorde ik van mevrouw Van 't Sant-Jonsson twee liederen van Schubert
en twee van Brahms, ook niet genoeg om een afdoend, gedocumenteerd oordeel over
deze zangeres te geven. Ik wil de beoordeling harer capaciteiten liever opschorten
en dit te meer daar dit oordeel na deze vier liederen tamelijk ongustig zou moeten
uitvallen. Mevrouw Van 't Sant-Jonsson leek mij vóór de pauze nogal nerveus; de
adembeheersing was lang niet overal in orde, de uitspraak was zonder uitzondering
hinderlijk onduidelijk, de afzonderlijke tonen stonden niet en ‘knapten’ wel eens en
van een zich inleven in de sfeer der gezongen liederen is mij helaas niets gebleken.
Van de extase in het laatste couplet van Brahms' Wie bist du, meine Königin hoorden
wij slechts de reflexen in Verheys pianopartij - Schuberts Aufenthalt was niet groots

134

Zie voetnoot 100 bij de recensie van 30 januari 1918.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

92
en evenmin dramatisch. Mijn ogenblikkelijke oordeel over mevrouw Van 't
Sant-Jonssons kwaliteiten zou moeten zijn: een beetje dilettantisch - doch zoals ik
reeds zei: een definitief oordeel wil ik maar al te graag nog achterwege houden.

U.S.O. onder Frederic Lamond
14 maart 1918 (UD)
Beethoven: Ouverture Coriolan
Mozart: Eine kleine Nachtmusik, KV 525
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Tsjaikovski: Vijfde symfonie
In Tivoli dirigeerde Frederic Lamond een repertoireprogramma... ja, waarom dirigeert
Frederic Lamond eigenlijk?135 Van wat men pleegt te noemen ‘leiderstalent’ bezit
deze musicus geen spoor en men maakte gisteravond de niet alledaagse gebeurtenis
mee dat men de fenomenale pianist Lamond, van wiens muzikale geheugen wij allen
ons de verbluffendste bewijzen herinneren, wiens bijna compositorisch
uitbeeldingsvermogen alle beschrijving te boven gaat, die als solist een tempo
desnoods bladzijden lang kan vasthouden - dat wij deze musicus bij de gratie gods
met de neus in de betrekkelijk eenvoudige partituur van Tsjaikovski's Vijfde zagen
staan, blaadjes omslaande en dirigerende, terwijl het orkest, dat dit werk dromen
kan, zijn eigen gang ging, zodat alles natuurlijk op zijn pootjes terechtkwam.
Het is een eigenaardig verschijnsel dat waarlijk grote persoonlijkheden als Lamond
zich met het instrument dat zij bespelen op den duur niet bevredigd schijnen te
gevoelen. Ik denk in dit verband aan Liszt, misschien ook aan Busoni, die op hun
gebied vrijwel het allerhoogste bereikten en zich dan niet meer voldaan gevoelden,
gingen componeren (Liszt, Percy Grainger) en daarin niet boven het middelmatige
uitkwamen. Lamond gaat dirigeren en hij mist alle routine (dit is natuurlijk in een
minimum van tijd te verhelpen), doch hij maakt tevens de indruk van alle fascinerende
specifieke dirigentenkwaliteiten volkomen te missen. Een Richard Strauss, een
Mengelberg domineren hun orkest, zij dirigeren het en het is hen een willig
instrument. Doch een Lamond wordt door het orkest gedirigeerd, de meesterpianist
voelt zich als een kat in een vreemd pakhuis (men vergeve mij deze Charivarius-zin!)136
en men krijgt de indruk dat het zonder zijn bewegingen enzovoort veel beter zou
gaan. Inderdaad houdt deze uiterst metrische en ritmische pianist al dirigerende geen
enkel tempo vast; van verrassende of zelfs maar van doelmatige dynamische
schakeringen geen spoor. (De hele Vijfde werd te sterk gespeeld!) Het orkest speelde
ouderwets
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Pianist Frederic Lamond (1868-1948), die gedurende de Eerste Wereldoorlog in Nederland
woonde, had zijn belangeloze (?) medewerking als pianist toegezegd aan het
pensioenfondsconcert van maandag 18 maart als hij het U.S.O. eens zou mogen dirigeren.
Van Dijk (1979), 102-103.
Pijper verwijst vaker naar Charivarius (pseudoniem van G.J. Nolst Trénité), die humoristische
stukken tegen taalverbastering schreef in De Nieuwe Amsterdammer.
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nonchalant en ik geloof dat men het werk minstens vijf minuten ‘ingespeeld’ heeft.
Misschien dat de Wals nog het beste ging. Het is mogelijk jammer - of niet, o lezer,
die gisteravond in Tivoli waart? - dat ik Lamonds Mozart-interpretatie niet bijgewoond
heb. Tsjaikovski blijft zelfs met zulke tempi nog altijd apprecieerbaar, doch Mozart
- en dan de gracieuze Mozart van deze Serenade-muziek...
Maandag aanstaande speelt de onvergelijkelijke pianist Lamond het Vijfde concert
van Beethoven met het U.S.O. Om dat van de Meester te horen wil men zich zelfs
nog wel een avond... verwonderen over Lamonds dirigeervermogen.

Fidelio137
17 maart 1918 (UD)
Schouwburg
De Nederlandsche Opera o.l.v. Albert van Raalte
Beethoven: Fidelio
Beter uitvoering hoorde ik van de Nederlandsche Opera in dit seizoen nog niet. Was
het Beethovens geest, die over uitvoerenden en toehoorders ‘vaardig werd’? Ik geloof
niet dat het dit alleen was. De Fidelio is ontegenzeggelijk een meesterwerk, doch
het lijkt mij dat een Leonore III groter meesterwerk is. Beethoven is in staat om het
hele drama wezenlijker, spannender, intenser voor ons geestesoog te laten gebeuren
(het ‘absolute muziek’stuk Leonore III) dan in een hele avond opera. (Evenals
Mendelssohn, die op zijn zeventiende jaar de hele Midsummer Night's Dream in één
ouverture had samengevat en zijn oeuvre met de overige, veel latere scènemuziek
niet wezenlijk verrijkt heeft.) Deze opera is overigens een veel belangrijker stuk van
Beethovens levenswerk dan men algemeen aanneemt. Uit de instrumentatie hoort
men overal de onvergetelijke symfonieëncomponist - de plastiek der motieven is
overal die van de grootmeester. En ‘slecht toneel’, zoals men het wel eens noemt, is
het allerminst. Het scenario is uiterst bescheiden: het vrouwenkoor op het slot
pretendeert niet anders dan om technische redenen daar te zijn, om namelijk
Beethoven in staat te stellen het werk met een mooi vierstemmig koor te kunnen
afsluiten. Uit toneel-technisch oogpunt bezien staan er wel zwakkere brokken in het
werk, zoals sommige lange inleidingen van aria's of ensembles, die de handeling
doen stilstaan en de aandacht van de toeschouwers nodeloos op de spelers vestigen
die niets te doen hebben en nog niets zingen dat het stilstaan der handeling verklaart.
Ook veel voortreffelijks, het melodrama bijvoorbeeld in de onderaardse gevangenis,
dat waarlijk zeldzaam stemmingverwekkend is.
Deze uitvoering was, ik zei het reeds, zeer verzorgd. Liesbeth Meissner was als
Leonore voortreffelijk. Ik prees deze zangeres reeds herhaaldelijk, speciaal als
Wagner-zangeres. Gisteravond had zij al haar Wagner-achtigheid afgelegd en de tra-
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vestie stond haar zoals ik nooit had durven hopen. Én haar zang én haar spel en dictie
waren superieur en ik weet niet welke zangeres van de Nederlandsche Opera haar
dit zou kunnen nadoen. Verder Lea Fuldauer, die als Marzelline maar heel weinig
detoneerde en beter acteerde dan ooit tevoren, en ten slotte waren daar alle goede
mannenstemmen waarover de Opera beschikt: Kubbinga, Van der Ploeg, Helvoirt
Pel, Van Tulder en Chris de Vos, die ik in één adem zou willen prijzen, zoals ik ze
in één adem noemde.
Albert van Raalte dirigeerde en hij behaalde met zijn Leonore III een uitbundig
en verdiend succes. Een verdiend succes. Eigenlijk was die uitvoering nogal
middelmatig, vanuit een concertoogpunt gezien tenminste. Ik heb mij wel degelijk
afgevraagd of het rammelen der stemmen onderling, het ontploffen der sforzato's
niet uitsluitend aan de plaatsing van het orkest in de schouwburgruimte lag. Vanaf
het toneel klinkt alles - gesproken woord en muziek - voortreffelijk; moet nu alles
uit de onoverdekte ‘kuil’ rauw, hees en zonder bekoring klinken? Het behoeft niet,
tenminste niet in die mate. Het U.S.O., wanneer het wel eens in de Schouwburg
speelt, klinkt daar niets minder dan anders en het Concertgebouworkest dat op het
Leidse Plein onder Richard Strauss' leiding Rosenkavalier speelde, was niets minder
dan het Concertgebouworkest onder Strauss in de eigen zaal. De bezetting? Met
ongeveer tien à twaalf violen, drie à vier alten, drie cello's en drie contrabassen heeft
men natuurlijk geen zinnenstrelende klank te verwachten - tenminste niet zó als van
een ‘normale’ bezetting. Maar de Groningse, de Arnhemse orkesten zijn niet zoveel
rijker en daar speelt men Beethoven wel degelijk onberispelijk. De waarheid lijkt
mij dat dit operaorkest, ofschoon prijzenswaardig slagvaardig en in het bezit van
enkele zeer goede krachten, nog niet rijp is voor Beethoven. Onze concertorkesten
repeteren seizoenen lang op een paar symfonieën van Beethoven - deze heren krijgen
vanavond na een aantal repetities de partijen van de Fidelio onder de neus en spelen
dus de Fidelio, zoals ze gisteren Paljas mochten afwerken en misschien morgen de
Hugenoten. Van een zich verdiepen in, een zich vereenzelvigen met de geest van het
werk is dus niet veel sprake en het valt te bewonderen dat men er zóveel van maakte,
dat ons met Beethoven groot geworden Utrechtse publiek (men behoeft slechts terug
te denken aan Hutschenruyters grondige Beethoven-cultus!) luid van zijn tevredenheid
blijk gaf. Albert van Raaltes succes was welverdiend. Wat sommigen deze dirigent
ook ontzeggen mogen, routine bezit hij. Onder de Leonore III had hij zijn aandacht
te verdelen tussen het werk (wat de changeerders op het toneel hem ook niet al te
gemakkelijk maakten! - wat een onhebbelijk lawaai was het steeds!) en zijn
lessenaarlicht, dat ten slotte, al dirigerende met reservemaatstokjes en lucifersdoosjes
tot rede gebracht werd - een en ander tot wanhoop van de stallesbezoekers, die zich
min of meer gevoeld moeten hebben alsof zij in Ko Donckers Schimmenspel zaten.138
Albert van Raalte nam in de Leonore enkele persoonlijke tempi, die hij wel zal
kunnen verdedigen, doch die mij persoonlijk allesbehalve aangenaam aandeden. Het
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De tekenaar/illustrator Jacobus (Ko) Doncker (*1874) was een tijdje medewerker van De
Ware Jacob en illustreerde de uitgave van de Gedichten van den Schoolmeester uit 1901. In
Utrecht was hij bekend door zijn schimmenspel, met name bij de opening van de Jaarbeurs,
vlak voor zijn dood in 1917.
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hoofdallegro begon andante. Van Raalte zal bedoeld hebben het ‘geheimzinnig’ te
laten klinken. Het resultaat was dat het mij afschuwelijk salonachtig ‘gelikt’ aandeed.
Waarom toch dat eeuwige geknoei aan een tempo door dirigenten die er wat ‘van
maken’ willen? Het presto-slot leek voor mijn oren nooit meer op een ventilator dan
gisteravond, doch... wanneer hoort men het onberispelijk? Eén strijker die jaagt of
trekt bederft alles onherroepelijk. En jagen of trekken deden er gisteravond wel meer!

Vijfde Stadsconcert
18 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Berlioz: Scène d'amour (uit Roméo et Juliette)
Tsjaikovski: Vioolconcert (solist: Alexander Schmuller)
Mendelssohn: Vioolconcert (solist: Alexander Schmuller)
Rossini: Ouverture Guillaume Tell
Alexander Schmuller speelde het concert van Tsjaikovski en na de pauze dat van
Mendelssohn, zodat de aangekondigde solosonate van Reger er helaas bij inschoot.
Tsjaikovski's concert is niet zó bekend, dat een korte bespreking overbodig zou zijn.
Het lijkt mij een opmerkenswaard verschijnsel dat deze Meester, die zich in de
bekende symfonieën een der geraffineerdste instrumentatoren van zijn tijd toont,
zich, zodra hij een orkestpartij voor een concert behandelt, bijna een classicist toont
niet alleen, doch zelfs van tijd tot tijd bepaald onhandig dik instrumenteert. In het
bekende pianoconcert in bes staan bladzijden waar de solist onmogelijk boven het
orkest uit kan komen. Hier in het vioolconcert is dat minder het geval, doch het komt
mij toch voor dat Tsjaikovski's instrumentatie hier en daar (met name in het eerste
deel) wél wat versobering zou verdragen. Een fijnere reproductie dan die van
zaterdagavond (de blazers - klarinetten - en vooral de hoorns leken mij zonder
uitzondering te sterk) zou al een massa verbeteren, verlichten.
Ik ontgeef mij geenszins dat de Tsjaikovski van de Vijfde, Zesde symfonie (opus
64, 74) een ander mens is dan hier in het Vioolconcert (opus 35) - doch dezelfde
ongeveer vijfendertigjarige meester instrumenteert in zijn Sérénade mélancolique
(opus 26) veel spaarzamer, doelmatiger en... persoonlijker! Het mooist van kleur en
stemming lijkt mij het tweede deel, waar Tsjaikovski zo nocturneachtig Italiaans
doet - doch ook in de beide andere delen staan kostbare momenten, het begin van
het eerste deel bijvoorbeeld, wat Schmuller ook al heel mooi speelde. Of het een
dankbaar vioolconcert is, weet ik nog zo juist niet - het komt mij steeds voor dat de
moeilijkheid niet in verhouding staat tot het klinken van het stuk.
Schmuller speelde het soms zeer fantastische werk voortreffelijk. Men hoort hem
vaak een heksenmeester noemen en ik zou ook inderdaad niet weten wie onder de
tegenwoordige virtuozen zo de indruk maakt van de klassieke duizendkunstenaar als
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juist hij. Schmuller lijkt innerlijk en uiterlijk veel meer op Paganini dan Lamond op
Beethoven - welke gelijkenis overigens óók frappant genoeg is!
De violist Schmuller heeft inderdaad fenomenale kwaliteiten - de musicus
Schmuller heeft één zwakkere eigenschap: de ritmiek - juister gezegd: het tempo.
Hij kan er soms op het onverwachtst vandoor gaan, zó dat het hierop niet voldoende
verdachte orkest achter zijn tempo aanraakt en men het hart vasthoudt uit vrees voor
mogelijke ongelukken. Een dergelijk moment was er bijvoorbeeld in de Finale van
het Mendelssohn-concert - hoewel ook in Tsjaikovski de heren Schmuller en Van
Gilse het lang niet altijd eens waren.
Van Schmullers reproductie van het concert van Mendelssohn - misschien inderdaad
het zuiverste vioolconcert dat er bestaat - valt niet veel te zeggen. Zoetelijk, wat dit
concert allerminst verdragen kan, speelde hij het bijna nergens. Misschien waren er
in het eerste deel enkele ogenblikken die iets soberder gespeeld hadden kunnen
worden, doch dit is een persoonlijke opvatting die ik graag voor beter geef.
Het orkest gaf voorts nog een reproductie van Berlioz' Scène d'amour uit de Roméo,
die in Tivoli beter klinkt en voor ongeveer een maand dáár misschien ook beter
gespeeld werd. Vooral het slot. De houtblazers, klarinetten en fluiten leken mij
rijkelijk sterk, de ritmische violoncellenfiguur (wat ís dat uitsterven dier beweging
ongelooflijk prachtig!) was voortreffelijk pianissimo. Zouden wij dit of het volgend
seizoen de hele symfonie met of zonder koor nog eens te horen krijgen? Hoewel ik
persoonlijk de Fantastique hoger stel, is het toch zonder twijfel een buitengewoon
meesterwerk, waard om veel meer bekend te zijn dan het is.
Het laatste Stadsconcert van dit seizoen eindigde met de Tell-ouverture. Men zal
het mij hoop ik vergeven dat ik het bij deze eenvoudige vermelding laat - het werk
besprekende, zou ik moeten constateren dat ik er blijkbaar alle ontvankelijkheid voor
mis!

Pensioenfonds-concert139
19 maart 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse en A Cappella Koor Utrecht o.l.v. Johan
Wagenaar
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Beethoven: Vijfde pianoconcert (solist: Frederic Lamond)
Sweelinck: Psalm 150
Cui: Frühlingssonne en Nocturne
Wagenaar: Chanson, op. 30
Schubert: Entr'acte en balletmuziek uit Rosamunde
Richard Strauss: Tod und Verklärung
Om met het laatste te beginnen. Over Strauss' Tod und Verklärung schreef ik in dit
blad op 4 februari onder andere: dat men al luisterende gewoonlijk vergeet wel-
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Het pensioenfonds voor de orkestleden van het U.S.O. en de concerten die daarvoor gegeven
werden, waren initiatieven van Jan van Gilse.
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ke grote bezwaren zich voor en na een auditie van een van Strauss' symphonische
Dichtungen tegen het genre en tegen het specimen aan ons opdringen. Die keer had
ik het mooi gevonden: Strauss' uitbundige harmonieën enzovoort hadden mij werkelijk
meegesleept en ik schreef die kritiek nog onder de indruk van het levende, pulserende
kunstwerk. Gisteravond niet alzo. Het werk liet mij koud en ik merkte met verbazing
op - niet voor de eerste keer, o lezer! - dat er zelfs geen gradueel verschil is tussen
de ‘Tod’ van Strauss' held en zijn ‘Verklärung’. En waarom is het alles zo ontzettend
tumultueus? Het is, op zijn minst genomen, merkwaardig - nietwaar? - dat de meester
juist zijn aller-allerhevigste geluidsexplosies blijkt bewaard te hebben tot daar waar
hij de Hemelse Zaligheden moet gaan uitschilderen. Inderdaad is deze ‘Himmelsraum’
welhaast armzaliger, burgerlijker dan de bewuste ‘Ärmlich kleine Kammer’, waarin
de held zo natuurgetrouw de laatste adem uitblaast!
De uitvoering was ditmaal nóg beter dan voor zes weken. Ten eerste klinken deze
fortissimo's uit de aard der zaak in Tivoli beter dan in het Gebouw - waar ze trouwens
eigenlijk helemaal niet klinken, maar stukslaan.140 En ten tweede was het orkest er
veel beter in en speelde dus zo goed als misschien nooit tevoren.
De Leonore III speelde men eveneens voortreffelijk: de heer Van Gilse had in
deze beide werken zeer goede tempi. De begeleiding van het Pianoconcert en de
uitvoering van de Rosamunde-muziek lukten voor mijn gevoel minder. Bij Schubert
klonken de blazers nogal uit elkaar - en waarom speelde de klarinettist dat
triolenfiguurtje uit het eerste middenstukje van de entr'acte zo rubato? Ik had dit
vroeger, meen ik, nooit opgemerkt: het wordt wel erg weinig pastoraal zo; meer
opera-pathetisch! Ook bij de balletmuziek kan ik 's heren Van Gilses opvatting niet
delen.
Verder was daar Frederic Lamond met het Vijfde pianoconcert van Beethoven.
Alleen reeds naar aanleiding van deze magistrale vertolking zou ik een halve kolom
kunnen vullen met beschouwingen over de Persoonlijkheid Lamond en over de mijns
inziens onovertrefbaar-Beethovense wijze waarop hij dit werk speelt. Beter dan er
mij met een algemeenheid van af te maken, lijkt het mij te constateren dat wij op
paaszondag van Lamond de Appassionata te horen kunnen krijgen!
Ten slotte was daar dr. Johan Wagenaar met zijn uitmuntende a-cappellakoortje,
dat ons onder andere de eerste auditie hier ter stede bezorgde van zijn Chanson - in
het vorige seizoen door de Madrigaalvereeniging van Sem Dresden het eerst
uitgevoerd. Het lijkt mij - hoewel het heel logisch en eenvoudig klinkt - toch een
uiterst lastig en gevaarlijk koortje, zó gevaarlijk dat zelfs het voortreffelijke ensemble
van gisteravond er nog niet alles uithaalde wat erin zit. Er staan tal van geestige en
fraaie details in - laten wij hopen dat we het deze winter nog eens te horen krijgen.
‘Frans’ in de tegenwoordige (Debussy- of Ravel-)betekenis is Wagenaar hier overigens
niet. Bij welke stijl het aan zou kunnen sluiten, weet ik waarlijk niet! Misschien bij
een of andere ouder-Franse school?
Het koor zong behalve een Psalm van Sweelinck nog twee Duitse koortjes van de
Rus César Cui, die beide buitengewoon goed klinken, vooral de - overigens niet al
te Nachtelijke - Nocturne. Er staan veel mooie, doch ook alweer gevaarlijke
modulaties
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in dit werkje. Ritmisch zijn ze geen van beide interessant, wat mij eigenlijk nogal
verwonderde. Ik herinner mij van César Cui namelijk een orkestwerkje - Petite suite,
meen ik141 - waarvan de ritmiek juist iets heel aardigs en persoonlijks had - in zoverre
vielen deze stukjes mij dus betrekkelijk tegen.
Het concert was veel te lang. Voor men goed en wel op straat stond, was het kwart
voor elf! Zonder de - overigens zeer gewaardeerde! - medewerking van Wagenaars
koortje zou het programma een behoorlijker lengte hebben gehad. Men vergist zich
gewoonlijk met de duur van Beethovens concerten. Dit Vijfde is van afmetingen en
van inhoud niet meer of minder dan een symfonie!
De leden van het orkest, voor wie dit in zekere zin een ‘eigen avond’ was, hebben
zich buitengewoon ingespannen, en dat met daaraan geëvenredigd succes. Ik heb
ons U.S.O. tot dusverre nog maar één keer even goed of beter horen spelen!

Tweede Enderlé-concert
20 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Georges Enderlé (piano) en het Veerman-kwartet
Mozart: Pianokwartet [KV 478 of 493]
Fauré: Pianokwartet [op. 15 of 45]
Dvořák: Pianokwintet in A, op. 81
Ditmaal speelde Georges Enderlé142 kamermuziek met het Veerman-kwartet:143 twee
pianokwartetten en ‘het’ Kwintet van Dvořák. Om dit laatste het eerste te bespreken:
ik geloof dat dit wel de gelukkigste voordracht van de hele avond was; misschien
lukte Faurés kwartet even goed (of bijna) - Mozart zeker niet.
Dvořák schrijft hier, zoals bijna altijd, een muziek waaraan de musicus (zo hij
tenminste nog ‘Musizierseligkeit’ of als men dit liever wil: naïviteit heeft
overgehouden) en de onbevooroordeelde muzikale mens zich niet ‘zat kan horen’.
Alles leeft, bruist, stormt of gloeit, alles is enthousiast - alles is Muziek. Alles in
Dvořák is: Ritme, en uit dit Ritme groeien de pretentieloze, kinderlijk enthousiaste
melodieën en het ritme draagt ze, adelt ze en maakt het geheel tot een waarachtig
schoonheidsgebeuren. En ook ontstaan uit het Ritme de eenvoudige, warme
harmonieën - muzikaal-technisch meestal o zo eenvoudig, gewoonlijk akkoorden
met niet anders dan de primitieve betekenissen. En ook deze natuurlijke, bijna
populaire harmonieën worden door het Ritme gewijd en ook zij hebben zo hun deel
aan het kunstwerk. De ritmen van de Dumka, van het Scherzo - ze zijn immers op
zichzelf reeds voldoende om hun ‘vinder’ de meesternaam te bezorgen! Waarlijk,
Dvořáks kunst werd niet slechts voor zijn landslieden geschreven: ik zou om alles
ter wereld zijn meesterwerken niet willen missen.

141
142
143

Petite suite voor viool en piano, op. 14.
Zie voetnoot 83 bij de recensie van 16 januari 1918.
Het Veerman-kwartet bestond uit Gerard Veerman, J. van de Wijngaart, Carl Th. Klemann
en Eduard Ferree.
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Enderlé en het Veerman-ensemble nu speelden deze muziek zonder voorbehoud
goed, hier en daar zelfs uitmuntend. Het viel mij op dat Georges Enderlé zich hierin
juist het meeste gaf, zich het onbezonnenst en dus het gelukkigst liet gaan. Ik poog
mij dit aldus te verklaren: Enderlés naturel lijkt mij zonder voorbehoud lyrisch, doch
hij brengt de lyricus in zichzelf in het gedrang door er andere eigenschappen vóór
te plaatsen, over te laten heersen. Zodoende verbergt hij ons in de regel zijn beste
(lyrische) kant, wat eigenlijk niet moest zijn. Als reproducerend kunstenaar (als
productor durf ik niet te zeggen dat ik hem ken - ik hoorde voor jaren eens een klein
pantomimemuziekje van hem, waarvan mij alleen de fijnheid is bijgebleven), als
reproductor dus negeert hij meestal deze gevoelsmomenten, of juister: hij poogt ze
te verstoppen achter en tussen andere emoties, die op zichzelf even goed, doch minder
Enderlé zijn. Hij heeft bijvoorbeeld geen eigen accenten voor het navrante en evenmin
- men vergeve de tegenstelling! - voor het Mozartesk-gracieuze, dat in zijn bekoorlijke,
schijnbare doelloosheid Wijsheid is, en hiervan is hij zich bewust, verstandelijk of
niet. Het resultaat nu is dat hij - bijvoorbeeld in Mozart - bang wordt om een of ander
frasetje te zoetelijk te spelen; hij weet als artiest met onfeilbare zekerheid dat een
klein, heel klein forceren van het juiste, zuivere gevoel de totaalstemming moet
versuikeren en een te zoetelijke Mozart is immers even ver van het goddelijke
voorbeeld verwijderd als een roomtaart van een beeldhouwwerk! En deze vrees doet
hem zich verwijderen van, zich misschien een beetje ergeren aan zijn eigen beste,
lyrische kant - wat ik overigens niet helemaal juist gezien vind. Immers: het overtuigde
lyrisme - bijna zou ik het Schumann-achtige lyrisme genoemd hebben - is nu juist
de noot die men bij de tegenwoordige pianospelende generatie maar al te node mist.
En Georges Enderlé kan deze singuliere noot, die volkomen zijn eigen is, tot iets
waarlijk groots maken.
Daar zijn in de kunstenaar Enderlé nog meer tegenstrijdigheden (welk artiest hangt
trouwens niet van tegenstrijdigheden aan elkaar?!). Bijvoorbeeld: hij heeft alle
capaciteiten om een groot uitvoerend kunstenaar te zijn. Alweer tussen twee haakjes:
ik denk hierbij in de laatste plaats aan de techniek! In plaats van nu zijn roeping te
volgen, verknoeit hij hier in Utrecht zijn beste jaren met lesgeven en vrijwel de enige
keren dat men hem hoort, is dat op deze eigen concerten, die geen belangstelling
genoeg vinden. En in plaats dat hij zich als solist - met of zonder orkest - laat horen,
treedt hij uitsluitend op als kamermuziekspeler. Doch hij is geen echt
kamermuziekspeler, zoals bijvoorbeeld mevrouw Veerman - waarmee ik volstrekt
niet zeggen wil dat hij de pianopartijen te solistisch speelt, integendeel! Maar een
pianoconcert is veel meer ‘iets voor hem’, dan een pianokwartet, en dit zal hij, dunkt
mij, zelf ook wel vinden. Waarom speelde hij dit seizoen niet bij Mengelberg, Van
Anrooy of Van Gilse? Waarom treedt hij niet op - met Beethovens Vierde concert
bijvoorbeeld - in Arnhem of Groningen? Waarom speelde hij nog geen
woensdagavond onder Rhené-Bâton in het Kurhaus?144 Waarom maakte hij nog geen
tournees in Duitsland? (Héél wat mindere goden maken Duitse kunstreizen en brengen
vandaar verwonderlijk prachtige kritieken mee, waarom hij niet??) Van dit laatste
is op het ogenblik natuurlijk niet veel sprake, maar zal hij het na de oorlog doen? Ik
hoop het! Georges Enderlé heeft
144
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niet het recht (want: te veel talent!) om hier te blijven zitten tussen zijn leerlingetjes,
zonder ooit nieuwe indrukken op te doen, zonder zijn psyche wezenlijk te verrijken,
zonder zijn goede eigenschappen verder te ontwikkelen. En wij, Utrechtse
concertbezoekers, moesten ons heel wat meer voor deze kunstenaar interesseren en
hem niet voor halflege zalen laten spelen. Niets werkt zo verlammend als echt of
schijnbaar gebrek aan belangstelling!
Ik merk daar dat ik vergeet het Veerman-ensemble te prijzen voor de vele goede
momenten die zij de hele avond hadden. De prachtige melodieën uit het derde deel
van Faurés kwartet klonken vaak wonderbaarlijk mooi. Mozart was het minste, ik
zei dit reeds. Dit is overigens een werkje waarvan ik persoonlijk bijzonder veel houd.
Graag had ik dit nog nader besproken, doch de plaatsruimte noodzaakt mij dit uit te
stellen. Ook Faurés kwartet hoop ik spoedig nog eens te horen en dan nader te
bespreken.

Tivoli-concert
21 maart 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Smetana: Die Moldau (uit Má Vlast)
Beethoven: Vierde pianoconcert (solist: Willem Andriessen)
Franck: Variations symphoniques (solist: Willem Andriessen)
Mozart: Symfonie in g, KV 550
Willem Andriessen speelde het Vierde pianoconcert van Beethoven en Francks
Variations symphoniques. Ik schreef onlangs, naar aanleiding van het laatstgenoemde
werk... ‘een sterk genie is Franck allerminst’;145 ditmaal zou ik er bijna toe komen
om deze uitlating te herroepen. Want nooit heeft Franck mij groter geleken dan
gisteravond - nooit heb ik van enig werk van hem zo onverdeeld genoten. En nog
géén pianist, hoe wereldberoemd dan ook, heeft voor mijn gevoel Andriessens
weergave overtroffen. Dit was subliem: er was geen accent dat niet de juiste plaats
kreeg en het geheel was doordrenkt van de celeste stemming waarin Franck groot is
als geen ander. Het triomfale gedeelte speelde Andriessen soberder dan men dit
misschien wel gewoon is - mijns inziens een juiste opvatting: Variations
symphoniques! De Variatie ervóór - zij geeft mij altijd ‘Roi de Thulé’-associaties,146
waarom weet ik niet - daarentegen hoogst expressief: en ook dit was boven alle
beschrijving schoon. In één woord: een der beste prestaties van het hele seizoen.
Ook speelde Andriessen nog het Vierde concert van Beethoven; in de eerste plaats
moet ik schrijven dat de heer Van Gilse en het U.S.O. hem dit veel beter
accompagneerden dan maandag Lamond Beethovens Vijfde. Andriessen had eveneens
in dit
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Pijper schreef op 21 februari 1918: ‘Een sterk genie als Berlioz is Franck allerminst.’
Le roi de Thulé is deel VI van Berlioz' La damnation de Faust.
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werk - dat ik ditmaal niet nader bespreken zal - superieure momenten. In de regel
betoonde hij hier de heldere (groene) accenten veel meer dan de (bruine) tegenkleuren:
anders uitgedrukt: dat de meer romantische bladzijden waarschijnlijk wat te
onbezorgd-joyeus van karakter waren. Mij persoonlijk leek dit zo, doch ik wil direct
erkennen dat Andriessens consequent doorgezette opvatting niet alleen volkomen
aanvaardbaar was, doch dat ik ze zelfs zou verkiezen boven vele ‘gangbare’
opvattingen. Zulk een opvatting van het heldere Vierde concert is als een frisse
luchtstroom in de duffe boekerijatmosfeer waarin de ‘Gralshüter’, de hooggeleerde
Beethovencommentatoren, 's meesters werken ‘onsterfelijk’ denken te houden.
De orkestwerken van de avond waren Smetana's Vltava (goed gespeeld, dynamisch
misschien wat slap) en de prachtige Symfonie in g van Mozart, die ik onlangs nog
besprak.147 Het is juist aan dergelijk werk dat zich de zwakkere kanten van ons U.S.O.
het duidelijkst demonstreren. Die ‘zwakke kanten’ - een groot woord! - zijn natuurlijk
slechts details, doch nietwaar, het Detail op zichzelf behoort tot het allerbelangrijkste
in het leven en - in de kunst! Bijvoorbeeld hier de blazers: in modern werk, ik denk
onder andere aan Strauss' Tod und Verklärung, de inleiding, domineert één stem,
een fagot of een fluit en de rest (strijkers) geven harmonie. Dit gaat prachtig: de
blazer is alleen afhankelijk van het tempo en speelt zijn eigen partij. Ook bij
contrapuntische passages gaat dit nog op, want twee contrapunterende melodieën
worden door twee individuele opvattingen eer beter geaccentueerd dan het tegendeel.
Doch nu hier bij Mozart: het ragfijne strijkorkest is niet een week, mollig kussen
waarop de kostbaarheid (de blazerspassage) op haar voordeligst uitkomt - waarin ze
half en half wegdoezelt, neen, wanneer ik hier een (ook al weer hobbelende)
vergelijking wilde gebruiken, dan zou ik geen andere weten dan de afgezaagde van
‘het stramien waarop geborduurd wordt’. Men begrijpt mij: hier bij Mozart wordt
geen vlekje vervaagd, alles is ‘open klank’. En juist dit maakt het zo gevaarlijk
hoorbaar dat het kleine blazerskorps dat bij de symfonie meewerkt: fluit, twee hobo's,
twee fagotten en twee hoorns, inderdaad een uit zeven heren bestaand ensemble is,148
maar nog juist geen x-stemmig blaasinstrument. Ik bedoel hier allerminst een
denigrerende opmerking mee - integendeel. Doch ik vond het nuttig om ditmaal eens
nauwkeurig te signaleren wat mijns inziens de oorzaak is van het uit elkaar klinken
van uitsluitend de subtielste muzieken (Debussy, Ravel zo goed als Mozart of enkele
dingen van Mendelssohn). Het is geen toeval dat stukken als Chabriers España, als
de Akademische Festouvertüre, als Van Gilses Vierde verreweg het beste gingen,
deze winter! Dit is de echte ensemblemuziek en het orkest is hier één ondeelbaar
geheel. Maar waar het apparaat uiteen moet vallen in een aantal kleine ensembletjes,
zie, daar schiet men nog tekort. En het was, dunkt mij, ook deze erkenning die
J.S.B.B. zijn ‘te vroeg’ deed schrijven na de eerste, niet gelukte uitvoering van Ravels
Ma mère l'oye.149 Dit zegt niets tegen de capaciteiten der afzonderlijke blazers - het
bedoelt
147
148
149

Pijper schreef eerder over deze symfonie van Mozart op 14 januari 1918.
Opmerkelijk is dat Van Gilse blijkbaar de versie zonder klarinetten speelde.
J.S.B.B. schreef in het UD van 4 oktober 1917 over de eerste uitvoering van Ravels Ma mère
l'oye: ‘Aan die doorschemerde kleuren van oud Chinees porcelein en oude Chinese zijde,
daaraan is de klank van ons orkest nog niet toe. Nee nee hoor; bij lange na niet. Dat is ook
wel goed. Alles kan niet ineens in orde zijn.’ Een paar dagen later, op 9 oktober 1917, schreef
hij over de Utrechtse première van Mahlers Vierde symfonie: ‘De reproductie van Mahlers
Vierde? Ik geloof, ik mag die kritiseren met twee woorden: te vroeg.’
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alleen dat de volmaakte overeenstemming tussen de blazers onderling (een fluit, een
hobo die hetzelfde spelen, geen twee individualiteiten meer, doch één nieuw
instrument!), dat dit hoogtepunt van verfijnde samenkoppeling vooralsnog niet bereikt
is!

Kamermuziek
22 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Soiree voor kamermuziek)
Thomas Canivez (violoncel) en Evert Cornelis (piano)
Brahms: Violoncelsonate in e, op. 38
Debussy: Violoncelsonate
Beethoven: Violoncelsonate in A, op. 69
Thomas Canivez en Evert Cornelis speelden sonates van Brahms, Debussy en
Beethoven. Het laatste meesterwerk (de prachtige Sonate in A) heb ik helaas niet
meer gehoord, doch ik heb buitengewoon genoten van de rest van het programma:
toevallig de beide violoncelsonates waarvan ik het meeste houd. Ik geloof dat de
tegenstelling Franse-Duitse kunst welhaast niet zuiverder gedemonstreerd kan worden
dan met deze twee werken - er is bijna geen groter contrast denkbaar! Nu zal men
mij misschien voorhouden dat het vrijwel uitgesloten is dat dezelfde kunstenaars
vlak na elkaar deze meest verschillende kunstuitingen beide ‘in de geest’ gaven.
Misschien is dit wel zo - misschien was Debussy niet Frans, Brahms niet Duits
genoeg, doch, wanneer men deze uitersten van stijl buiten beschouwing laat, wat
waren beide reproducties dan door en door gaaf, gezond-muzikaal, overtuigend en
meeslepend!
Brahms werd eleganter gespeeld dan men dit gewoonlijk hoort en dit leek mij
veelal het werk van Evert Cornelis, fijnzinnige kunstenaarsnatuur, muzikant wie het
genot van het musiceren nog in het bloed zit, musicus bij de gratie der muzen. En
Canivez, de voortreffelijke kwartetspeler, gaf als solist - in Brahms bijvoorbeeld het
hele eerste deel - ontzaglijk veel te genieten. Dit eerste deel was vaak verrassend
‘opgehelderd’, die canonische imitaties met die ostinate syncopen in de pianopartij,
de nachtmerrie van hem die de sonate ‘leest’, maken het geheel meestal zo zwaar
als lood. Om niet ‘uit elkaar te raken’ accentueert men gewoonlijk wat overdreven
en het resultaat is dat alles precies eens te dik en te zwaar wordt. Doch Cornelis
speelde deze passages licht, elegant, en het resultaat was dat de violoncelmelodie
reflecteerde in de pianopartij. Anders niet - en men kan zich niet voorstellen hoeveel
schoner het geheel erdoor werd. Tussen haakjes: men verhaalt van Brahms zelf dat
hij zijn pianopartijen ook heel licht, sober en als terloops speelde - waarschijnlijk
een zeer bewust streven om het massale, op papier het meest interessante van zijn
contrapunten ‘op te helderen’!
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Het tweede deel is inderdaad betrekkelijk licht - maar dit leek mij minder gelukkig
weergegeven. De Finale werd door Canivez' en Cornelis' reproductie ook een massa
helderder, doch ik geloof niet dat men dit ooit helemaal aanvaardbaar zal kunnen
maken. De onophoudelijk doorstampende ritmen, twee tegen drie of drie tegen twee,
hakken de melodische lijn onherroepelijk in duizend stukjes. Het gebeurt vaak dat
Brahms zijn sonates door de finales minder maakt - de Derde vioolsonate is daar ook
een voorbeeld van. Men kan het hoogstens bejammeren.
Hierna de Sonate van Debussy - de eerste der ‘Six sonates pour instruments divers
par Claude Debussy, musicien français’; tot dusverre verschenen, behalve deze
Violoncelsonate, de Tweede voor fluit, alt en harp en de Derde voor viool en piano150
- voor mijn gevoelen niet de mooiste van het drietal.
De Sonate voor violoncel en piano is een wonder van klank, een fantasie, vol van
de meest emotionerende, onvoorziene en feeërieke vergezichten, een voorbeeld van
de subtielste, meest gracieuze componeertechniek die zich denken laat. Hoe logisch
is alles, hoe volmaakt is de nieuwe vorm die de meester vond, reeds direct toegepast
- hoe klinkt alles!
De lezer zal geen uitvoerige ontleding van mij verwachten - men heeft gisteravond
bewust of onbewust gevoeld dat er een Meester aan het woord was en ik ben er zeker
van dat zij die ditmaal nog enigszins bevangen stonden tegenover het nieuwe geluid,
bij een tweede auditie nog meer zullen genieten. Moge het spoedig zijn! Over de
reproductie van gisteravond zal ik uiterst kort zijn: daar viel buitengewoon veel te
waarderen!
Evert Cornelis en Thomas Canivez hebben ons de niet verschenen Triovereinigung
allerminst doen betreuren.

Van Bach tot en met Mahler151
25 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Ravel: Suite uit Ma mère l'oye
Mahler: drie liederen (soliste: Minny de Jonge)
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Mahler: Vierde symfonie (soliste: Minny de Jonge)
Tot en met... Freule Minny de Jonge152 zong drie liederen van Mahler uit tamelijk
verschillende perioden en Das himmlische Leben uit 's meesters Vierde symfonie.
In

150
151
152

De andere drie sonates heeft Debussy niet meer kunnen componeren. Hij overlijdt drie dagen
na het verschijnen van deze recensie.
Deze kritiek, een maand na het conflict rond Pijpers Fêtes galantes, is de eerste echt felle
aanval op Van Gilse.
Jonkvrouwe Wilhelmine Aricie Caroline (Minny) de Jonge was sinds 1918 als secretaresse
aan het U.S.O.- bestuur verbonden.
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dit laatste had zij haar beste momenten (‘Johannes das Lämmlein auslasset’) en
eigenlijk maar één minder gelukkige noot (‘Sankt Ursula selbst dazu lacht’). Zij zong
daar namelijk een voorslag dis-b, in plaats van het voorgeschreven portamento. Was
dit een klein ongelukje, dan vergeven wij het haar gaarne, bedoelt zij het evenwel
zo, dan zou ik haar in overweging willen geven ‘er nog eens over te denken’. De
hele stemming van het stukje had freule De Jonge wonderwel te pakken ‘durchaus
ohne Parodie’ zoals de meester voorschrijft. Niet overal was de expressie ‘kindlich
heiter’, het ijverige vertellen van alle gastronomische heerlijkheden van 's hemelse
Luilekkerland had misschien wat kinderlijker, wat enthousiaster kunnen zijn. Van
de liederen was Wer hat dies Liedlein erdacht waarschijnlijk het gelukkigste - niet
alle rubato's leken mij even overtuigd,153 doch wel de algemene grondstemming van
het liedje. De heer Van Gilse en het U.S.O. accompagneerden heel goed, uitgezonderd
de triangel die of te sterk was of te laat kwam (in de Vierde symfonie, tweede deel,
voor cijfer 4 bleef dit instrument ook weg!) en zodoende veel goeds bedierf. De
trompet in Wo die schönen Trompeten blasen was voor het Gebouw-zaaltje ook wat
te massief.
Tot en met - eigenlijk: tot voorbij Mahler. Want, gelijk de heer Van Gilse in de
‘Korte Inleiding’ schrijft: de jong-Franse school gaat ‘verder’, zij heeft ons ‘de nieuwe
levensvisie en de nieuwe kunstvisie gebracht’. En zeer terecht spreekt hij verderop
van het nieuwe geluid ‘in de sprookjespoëzie van Ravel en in de onvergelijkelijk
schone, van eigen zichtige geniale geest getuigende twee nachtstukken van
Debussy’.154 Hoe men nu het nieuwe geluid vertolkt... ja, ik heb pas zeer onlangs als
mijn mening te kennen gegeven dat deze subtielste muzieken te veel uit elkaar klinken
en dat de verfijnde samenkoppeling der afzonderlijk ook nog niet volkomen gave
ensembles mij vooralsnog niet bereikt lijkt.155 Vreemd doet mij dit toch aan! Want
waarom heb ik aan uitvoeringen van ditzelfde suitetje Ma mère l'oye door het (in
andere opzichten aan het U.S.O. inferieure!) Arnhemse orkestje onder Peter van
Anrooy veel meer gehad dan tot dusverre aan Van Gilses uitvoeringen? Dit is
inderdaad zo! En waarom geeft Le jardin féerique mij hier altijd onaangename
Wagner-sensaties? - Meistersinger nog wel! De heer Van Gilse noemt een der motto's
der nieuwe Fransen: ‘weg van het Wagnerisme!’ Maar Van Gilses Jardin féerique
is... Wagneriaans, veel te zwaar, somber, niet vibrerend van kleur, wel zwoel-erotisch,
doch voluptueus zonder pikanterie, sensueel zonder élégance. Ging het over een
schilderij, ik zou van doodgeverfd spreken. De heer Van Gilse maakt van de
hypermoderne Franse muziek inderdaad wat hij ervan maken kan, doch dit is voor
mijn gevoel géén zuivere, spirituele reproductie, doch een te zware, massale, Duitse
weergave.
153
154

155

Wellicht een zetfout voor overtuigend.
De laatste alinea van Van Gilses programmatoelichting luidt als volgt: ‘Een nieuwe levensvisie
en een nieuwe kunstvisie: de jongste Franse school heeft die ons gebracht. Zij zijn onderling
zo verscheiden, deze Fransen, waarvan twee der belangrijkste hedenavond aan het woord
komen, doch zij hebben dit allen gemeen, afwending van het Wagnerisme en reactie op de
romantiek. Voor een nadere ontleding ontbreekt de plaatsruimte, doch geen ontvankelijke
zal het nieuwe geluid niet kunnen onderkennen, noch in de sprookjespoëzie van een Ravel,
noch in de onvergelijkelijk schone en van eigen zichtige geniale geest getuigende twee
nachtstukken van Debussy, die onder de allermerkwaardigste symfonische stukken der
orkestliteratuur kunnen worden gerekend.’
Zie de recensie van 21 maart 1918.
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een paar kleine ongelukjes op het geweten had: in Laideronnette... vielen een paar
hoornsecunden stuk, de xylofoon aarzelde op een kritiek moment, in Le jardin féerique
was de g-ketel van de op c-g ‘klok’-luidende pauken ongeveer een toon te hoog, in
La belle et la bête namen een paar blazers de dynamische tekens niet in acht, zodat
het contrapunt, het motief van de Beer in de bas (fagot) tegen het walsmotiefje van
het prinsesje, ‘wattig’, brijachtig werd. Deze suite is overigens een prachtig stukje.
Sommigen vinden (terecht!) de Pavane wat kort. Ravel zelf heeft dit blijkbaar ook
gevonden, want in het ballet, dat hij met deze vijf stukjes, een paar inleidingen en
overgangen heeft gemaakt, staat een reprise. Zou de heer Van Gilse er niet voor
voelen om het voorbeeld van de Meester ook bij de concertuitvoeringen te volgen?
Blijft nog te bespreken: de reproductie van Mahlers Vierde. Ik heb deze bespreking
met opzet de hele winter vermeden, omdat ik hoopte dat de heer Van Gilse met zijn
eigen opvatting van het meesterwerk (van het eerste deel vooral) niet tevreden zou
blijken en ons dus (o, niet mij alleen!!) een volgende keer zou verrassen met een
minder willekeurige reproductie. Doch ik heb mij - wij hebben ons vergist: de heer
Van Gilse speelt het werk nog juist zo als in het begin van het seizoen, bedoelt het
blijkbaar werkelijk zo en niet anders. Dit zal allicht de laatste uitvoering van de
winter geweest zijn en ik heb dus niet het recht mij er met enige, de bewuste punten
niet aanroerende algemeenheden van af te maken. Ik moet dan bekennen dat ik des
heren Van Gilses opvatting (van het eerste deel speciaal) in geen enkel opzicht kan
delen. Waarom wordt de prachtige, maar uiterst bonte en grillige doorwerking in een
zenuwachtig-gejaagd tempo afgespeeld? Afgespeeld, ja, want de heer Van Gilse, die
elders op de meest onverwachte plaatsen rubato's maakt, speelt de hele doorvoering
in één vaart door! Het resultaat is dat het stuk harmonisch, ritmisch en instrumentaal
volstrekt onverstaanbaar wordt. ‘Fliessend aber ohne Hast’ zet Mahler erboven doch ‘fliessend’ staat ook bij het begin der (uitgeschreven) terugkeer der eerste
hoofdgroep bij cijfer 6. (Ik kan er niets aan doen, ik moet wel even technisch worden!)
Dit stukje speelt de heer Van Gilse plusminus de helft langzamer, mijns inziens een
juist tempo. Vanwaar dan het doorvoerings-allegro? Er is veel meer: bijna alle tempi
van het eerste deel worden voor mijn gevoel door des heren Van Gilses reproductie
verwrongen en geforceerd, accelerando's en ritenuto's die niet voorgeschreven staan,
worden aangebracht. (N.B. Mahler is beroemd of misschien wel berucht om het grote
aantal tempo- en dynamische voorschriften in zijn partituren!) De eerste naar boven
lopende toonladder in gepunteerde noten - achtste maat van de symfonie, bassen,
cello's en alten - speelt men accelerando. Waarom? De overleidingsgroep van het
eerste naar het tweede thema met die brutale drie klarinetten, ‘frisch’ zet Mahler
erbij, wordt ineens de helft sneller dan het voorgaande. Waarom? ‘Frisch’ is toch
niet hetzelfde als ‘Più mosso subito’? Het ritenuto en morendo vlak vóór de inleiding
tot de doorvoering (cijfer 8) gaat daarentegen zo goed als onopgemerkt voorbij.
Waarom? Dit is juist een typisch Mahlers voorbeeld van de plotseling intredende
stilte! Na de ‘humoristische’ blazerspassages in de terugkeer van de eerste hoofdgroep
staat bij de toonladder in gepunteerde noten en zestienden (cijfer 22) ‘Eilend’ - de
heer Van Gilse maakt hier een uiterst flauw accelerando. Waarom? Echter maakt
men een zeer
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definitief accelerando, dat overigens nergens voorgeschreven staat, van enige maten
verder tot voorbij cijfer 23. Alweer: waarom? Dit is juist weer een zeer contrapuntische
bladzijde, die door het gespeelde tempo... onverstaanbaar wordt! Men zou mij op dit
alles kunnen antwoorden dat het des heren Van Gilses persoonlijke opvatting is en
ik neem dit gaarne aan. Doch ik kan deze opvatting onmogelijk delen en ik voel mij
verplicht om de bezwaren die ik ertegen heb, ronduit neer te schrijven, eer men uit
een te zachtzinnig verzwijgen van wat de heer Van Gilse mijns inziens niet mooi
doet, verkeerde gevolgtrekkingen maken zou.

Studentenconcert
25 maart 1918 (UD)
Studentenconcert o.l.v. Willem Gerke
Händel: Concerto grosso
Elgar: Serenade voor strijkers
Wagemaker: Suite voor strijkorkest
Anna Thier (zang) en Nelly Wagenaar (piano)
Liederen van Rennes, Mahler, Schubert (Ave Maria) en Eernstman
(Nachtstilte)
Het orkestje speelde onder leiding van Willem Gerke als eerste nummer een concerto
grosso van Händel - mijns inziens rijkelijk zwaar voor deze vereniging. De kardinale
fout, die de dirigent misschien een volgende keer voorkomen kan, was dat de
violoncellen en contrabassen permanent te veel domineerden. Een massief fundament,
voortreffelijk, doch geen twee zestienvoets registers in het pedaal wanneer men op
het bovenklavier met tongwerken speelt! Deze tekortkoming viel mij de hele avond
hinderlijk op en is buitengewoon gemakkelijk te verhelpen; vandaar dat ik haar
signaleerde.
Verder speelde men de Serenade van Elgar en een vierdelige Suite voor strijkorkest
van A.C. Wagemaker. Ik kende deze componist niet, had zelfs nooit van hem gehoord,
wat misschien een laakbare leemte in mijn kennis van Hollandse componisten
verraadt. Hoe dit zij: ik zou onwaarheid spreken, wanneer ik beweerde dat deze
kennismaking met des heren Wagemakers oeuvre een buitengewoon verrassende
geweest was. Om naar aanleiding van dit stukje een oordeel te kunnen hebben over
de componist Wagemaker is vrijwel uitgesloten; ik zou veel meer van hem moeten
weten - deze suite is wanhopig neutraal en gaf mij allerlei niet direct definieerbare
gewaarwordingen. Is A.C. Wagemaker (tamelijk onwaarschijnlijk) iemand van een
der jongere generaties? Zo ja, dan zou men kunnen spreken van een niet oninteressante
proeve van talent van één die bewijst de klassieke kunstvormen te kunnen gebruiken
en die zonder nog nieuws of buitengewoon persoonlijks te geven over het algemeen
vrij doelmatig voor strijkorkest weet te schrijven.
Is de heer Wagemaker echter iemand die de veertig reeds passeerde (wie weet,
misschien kon hij mijn vader zijn!...) dan staat de zaak enigszins anders. Men zou
de heer Wagemaker (die zich in dat geval allerwaarschijnlijkst niet in de eerste plaats
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componist zou noemen) moeten verwijten dat hij het nog niet verder bracht dan tot
een technisch tamelijk onaanvechtbare beheersing van de sonate- en driedelige
liedvormen, die voor meer dan honderd jaren reeds volmaakter beheerst werden dat hij de moed heeft ons minutenlang te vervelen met de irritantste secundengangen
die zich denken laten (het Trio) - dat de structuur van de Finale rammelt en dat de
stemming van diezelfde Finale van onverteerde associaties aan elkaar hangt - dat ten
slotte zijn harmonische instinct hem bij de alleenzaligmakende tonica-dominant reeds
in de steek heeft gelaten (impotentie is dit niet, want er is zelfs geen onbeholpen
streven naar een verruiming van het harmonische gehoorveld!). Mijn oorspronkelijke
plan was om het werkje (dat ik met dat al zekere, instructieve waarde geenszins
ontzeg - voor dilettantengezelschappen is het uiterst bruikbaar en dank baar materiaal)
deel voor deel te bespreken, doch ik meen de heer Wagemaker een dienst te bewijzen
met het niet te doen.
Daar was nog een onbekend Hollands werkje: Nachtstilte van Jan Eernstman, lid
van het Studentenconcert. Aardig werk, nog niet erg handig of persoonlijk
geconcipieerd en uit de aard der zaak meer geassimileerd dan gecomponeerd, doch
fris, talentvol werk. Ik zou echter de aanmerking willen maken dat het kiezen van
Boutens' gedicht voor de stemming van het muziekstukje mij een niet helemaal
onaanvechtbare hooggrijperij lijkt!
De soliste van de avond was Anna Thier, haar begeleidster Nelly Wagenaar.156 Dit
accompagnement was in veel - vooral pianistische - opzichten buitengewoon goed,
alleen dekte zij de zangeres te dikwijls, in Mahler bijvoorbeeld bijna onophoudelijk.
Haar schuld is dit waarschijnlijk niet geheel en al; de vleugel stond halfstok, een vrij
onverstandige maatregel!
De zang van mejuffrouw Anna Thier... ja, dit is geen gemakkelijke bespreking!
Ik weet namelijk dat dit zangeresje een paar heel bijzondere dingen kan doen - dingen
die zo singulier zijn dat sommige wereldberoemdheden haar daarin niet overtreffen.
Zij heeft bijvoorbeeld voor sommige stil-devote, helderachtige stemmingen zo
emotionerende accenten, dat ik het niet vermag te beschrijven. Ik heb haar Schuberts
veelgezongen Ave Maria horen zingen, zo innig doorvoeld, zo sereen, dat het mij
wekenlang bij is gebleven. En nog kan ik mij de kostbare emotie te binnen brengen
die zij ons toen heeft doen doorleven. Doch... deze noot, haar meest precieuze bezit,
heb ik zaterdagavond van Anna Thier ook niet één keer gehoord! Nu mag men de
opmerkingen maken ten eerste dat het Studentenconcert daarvoor niet de aangewezen
plaats zou zijn - en ik zou hierop moeten antwoorden ‘dat dit wel mogelijk is’. En
ten tweede dat haar optreden, zaterdag, in zekere zin een debuut was met alle
bijomstandigheden. Inderdaad leek Anna Thier mij ook tamelijk nerveus (enkele
‘platte tonen’, onvoldoende ademtechniek). Alles in alles lukte het Rennesje haar
het beste, wat ik zeker niet verwacht had! Eén raad: Anna Thier beschikt over een
voortreffelijk mezza-voce, doch zij moet oppassen het niet al te veel te gaan gebruiken:
na het tiende liedje hoorde ik het reeds voor een maniertje uitmaken, wat het
inderdaad niet is, doch... dergelijke meningen zijn misschien niet helemaal
ongevaarlijk!
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Kerkconcert
26 maart 1918 (UD)
Remonstrantse kerk
Willem Petri (orgel)
Bach: Preludium en fuga in C, BWV 547
Franck: Choral in b
Gulbins: Für die Passionszeit
m.m.v. E. Kluit (zang) en A. Kroon (viool)
Werken van Bach, Wolf en Schubert
De orgelconcerten van de heer Petri zou men welhaast de toevlucht der jonge
Utrechtse solisten kunnen noemen. Het optreden van mejuffrouw Kluit was geen
debuut. Zij zong deze winter meen ik reeds op een volksconcert van de heer Van
Gilse, doch mejuffrouw Kroon heb ik nog op geen concertprogramma ontmoet. Het
spel van laatstgenoemde jongedame (de violiste) leed, geloof ik, wel wat onder de
beruchte podiumkoorts - misschien zou ook het overmatige vibrato van mejuffrouw
Kluit hieraan toegeschreven kunnen worden?
Men zou op de liederen van mejuffrouw Kluit eigenlijk wel het een en ander aan
moeten merken. Wolfs Mühvoll komm' ich und beladen157 was gedecideerd te weinig
expressief en Schuberts Vom Mitleiden Mariä was niet mild-vermurwend, eer wat
te huilerig. Doch - deze zangeres heeft stemkwaliteiten, dit is wel zeker. Over haar
muzikaliteit valt nog weinig met zekerheid te zeggen - de draad der gezongen liederen
(bij importanter werk zou men van ‘de grote lijn’ spreken) liet mejuffrouw Kluit nog
wel eens glippen. De Bach-aria was veel beter: rustiger en veel minder flakkerend.
Dit was van de ‘solistische’ prestaties zeker de beste.
Mejuffrouw Kroon, de violiste, heeft ons met haar spel minder stellige beloften
geschonken dan de zangeres. Het Adagio uit Bachs concert gaat zeker nog boven
haar macht - technisch beheerst zij het stuk vrijwel, afgezien van enkele ritmisch
rare dingen. De kleine stukjes in het eerste deel van het programma lukten ook slechts
ten dele. Haar toon is nog te droog, de intonaties waren lang niet altijd onfeilbaar
(dit kunnen natuurlijk atmosferische invloeden zijn) - het spel lijkt mij nog niet
‘concertrijp’.
De heer Petri speelde het Preludium en fuga in C van Bach, het sereen-mediterende
Choral in b van César Franck en een mij onbekend werk van Max Gulbins: Für die
Passionszeit. Naar dit stuk te oordelen is Max Gulbins een modern Duitser: de
harmoniek heeft Reger-allures, de melodiek, of juister: de koraalmelodie-omrankende
melismen, zijn vrij onpersoonlijk. De enige eigen vondst is het klokkenluidende
pedaal onder de tweede koraalmelodie O Haupt voll Blut und Wunden. Het soort
harmoniek met al haar ‘Querstände’ gaat overigens buitengewoon spoedig vervelen.
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Uit het Spanisches Liederbuch, 1891.
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Ik prees de heer Petri reeds meermalen als een voortreffelijk organist. Vanavond zou
ik dit weer kunnen doen. Zijn accompagneren van Bachs aria Blute nur was helaas
niet even voortreffelijk: daar joeg de heer Petri met zijn syncopen het tempo niet
helemaal gemotiveerd op.

Tivoli-concert
28 maart 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Achtste symfonie
Mozart: aria uit Le nozze di Figaro (soliste: Jula Bilgrey)
D'Albert: Violoncelconcert (soliste: Lucie van Hulst)
Beethoven: Klärchen-Lieder uit Egmont (soliste: Jula Bilgrey)
Wagner: Voorspel derde akte Lohengrin
Men begon met Beethovens Achtste, de ‘kleine’ symfonie in F. Men beschouwt in
Beethovens oeuvre deze Achtste mét de Vierde gewoonlijk als de ‘inzinkingen’. De
Vierde: het dal tussen de berghoge Eroica en de Vijfde; de Achtste: de vallei tussen
de goddelijke Zevende en de Oppermenselijke Negende. In hoeverre dit juist gezien
is, wil ik in het midden laten. Eén ding is zeker: Beethoven, de Mens, die ten minste
in elke symfonie een nieuw gelaat vertoont, herhaalt zich in deze Achtste. Men zou
het werk gevoeglijk de kleine Pastorale kunnen noemen. Beethoven heeft geen twee
werken geschreven die zozeer op elkaar lijken. Ten eerste door de, de algemene
grondstemming bepalende toonaard, het pastorale F-groot, ten tweede door de bouw
der motieven, ten derde door de hele componeertechniek (die climaxen die altijd
door middel van x groepen van vier driekwartsmaten bereikt worden), ten vierde
door de humor, die nergens bijt, zoals in het Scherzo van de Negende (die ‘tong
uitstekende’ dissonant in de Finale is, zo beschouwd, au fond nogal een onschuldige
grimas!).
Laat deze Achtste dan maar een inzinking zijn - persoonlijk ‘doet’ de symfonie
niets minder dan de overige!
Van de uitvoering kan ik zeggen dat zij mij stellig beter leek dan onlangs in het
Gebouw. De blazersakkoorden in het tweede deel - de ‘tikkende metronoom’ - vielen
dynamisch nog wat uit het geheel, ze hadden iets zachter gekund, doch het was nu
tenminste ritmisch.
De eerstoptredende soliste was mejuffrouw Jula Bilgrey, die een aria van Mozart
en Klärchen-Lieder uit Beethovens Egmont zong. Deze reproducties waren in het
geheel niet emotionerend, ze waren zelfs niet buitengewoon verdienstelijk. Artistiek
deed zij de vreemdste dingen, die ik niet allemaal nagaan wil - haar Mozart miste
alle élégance, haar Beethoven alle naïviteit. Ook technische aanmerkingen zou ik
eerlijkheidshalve moeten maken... Enkele ‘vrijstaande’ tonen klonken opvallend
goed, één losse a was inderdaad zeer voortreffelijk en zij deed mij dan aan Meta
Reidel denken, die ook enkele tonen (doch dan diepere, borsttonen) buitengewoon
imposant weet
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neer te zetten ‘wie ein Naturlaut’ (men denke aan Mahler III), doch die óók vaak
strandt wanneer het erom gaat de kelk van een lied met de wijn der eigen doorleefde
emotie te vullen. Maar Reidels wijze van zingen is heel wat geciviliseerder!
Ook speelde Lucy van Hulst het Violoncelconcert van d'Albert en dit optreden
was niet alleen veel gemotiveerder: het was somtijds een verrassing! Het concert van
d'Albert heeft mij tot nog toe nooit veel meer (of minder) geleken dan een vlotte
muziekmakerij. D'Albert bewijst ook hiermee weer dat hij geen componist bij de
gratie der muzen is, doch dat hij muziek in zich voelt, anderer en eigene, en daar hij
het handwerk volkomen verstaat, schrijft hij zijn werken grif neer, vlot en charmant,
meer assimilerend dan componerend. De betrekkelijke onoriginaliteit (Wagners
erfgenamen en Richard Strauss kunnen hoge renten van hem verlangen voor ‘huur
van materiaal’!) hindert mij minder; doch één bezwaar heb ik tegen dit werk - de
instrumentatie, die zelfs twintig jaar geleden reeds een volstrekt anachronisme geweest
zou zijn. Alles, tot zelfs de vaak mooie melodische lijnen van het solo-instrument
toe, rust op de harmonie gevende hoorns. Hij begaat zonder blikken of blozen de
onvergeeflijke ouderwetsigheid van sommige solofrasen vierkant dood te drukken
onder een massaal daverend tutti, een tutti dat de arme soliste zó definitief verplettert
als een baksteen een mugje. Op een enkel hoogtepunt verschijnt een der melodieën
in de trompet, alsof het minstens een Götterdämmerung betrof. (Ook Reger
bijvoorbeeld begaat dergelijke ‘vergissingen’. Men denke eens aan zijn hier door en
door bekende Mozart-variaties!) En onder en tussen alles, gedurende de meest fragiele
solomomenten, koeren de hoorns, irriterend door hun zwaarlijvige sentimentaliteit.
‘De kwelende liedertafelaars van Wagners epigonen’ noemde iemand ze, zó gebruikt,
eens oneerbiedig.158 Doch er staan ook bladzijden voortreffelijke violoncelmuziek in
het stuk. Lucy van Hulst heeft haar grote, zware partij - die haar psychisch bovendien
helemaal niet ligt, dunkt me - buitengewoon muzikaal en met een plezierige durf
gespeeld. Haar toon is niet groot of massief en misschien ook niet vérdragend genoeg,
doch zij is gelukkig zo verstandig om haar niet grote, doch heldere, reine toon nergens
te forceren en bijna nergens ruw te worden (enkele slordigheidjes met de
sextenpassages vergeven wij haar maar al te gaarne!). Alles in alles: een hoogst
muzikaal optreden dat het enthousiaste applaus volkomen verdiende.
Het concert eindigde met het Voorspel derde akte Lohengrin (Festmusik). En ik
moet zeggen dat de heer Van Gilse en het orkest dit stuk buitengewoon fraai gespeeld
hebben. Wanneer men een gehele winter van Wagner vrijwel niet anders hoorde dan
het Voorspel Fliegende Holländer, wanneer men dus fris tegenover Wagners massale,
doch weelderige en wonderbaarlijk klinkende orkestmuziek komt te staan - wel, dan
opponeert men niet! Het is theatermuziek en het is zelfs dikwijls grof, en zonder
Wagners meer dan luxueuze apparaat gaat met de uiterlijke praal ook de helft van
de inhoud verloren. Doch Wagners symfonische stukken, ook dit Voorspel, zijn
zonder voorbehoud meesterwerken! De heer Van Gilse speelt dit voortreffelijk: het
ritme heeft het noodzakelijke zwaar-feestelijke, de instrumentatie imponeert, de
melodische lijn heeft de tournure die Wagner zich voorgesteld moet hebben; het
korte stuk werd een der allerbeste uitvoeringen van het seizoen. Ik geloof dat de heer
Van Gilse een groot Wagner-dirigent zou kunnen zijn!
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Kamermuziek
30 maart 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Soiree voor kamermuziek)
Martine Dhont (zang), Louis Zimmermann (viool) en Jan Wagenaar (piano)
Mahler: Liederen uit Des Knaben Wunderhorn
Richard Strauss: Ruhe, meine Seele; Heimliche Aufforderung; Morgen;
Ständchen
Tartini: Vioolsonate ‘Trille du diable’
Franck: Vioolsonate
De firma Wagenaar159 is inderdaad fortuinlijk met haar vervangingen: in plaats van
de Triovereinigung kregen wij Canivez-Evert Cornelis met de Violoncelsonate van
Debussy;160 in plaats van Birgit Engell, die allicht Schubertjes, Schumannetjes en
Brahmsjes zou hebben gezongen: Martine Dhont met alvast vijf Wunderhornlieder
van Mahler en bovendien Louis Zimmermann, onze grootste violist. Om met hem
te beginnen: Zimmermanns reproductie van Tartini's Trille du diable en van Francks
Vioolsonate, de meest gecompliceerde die er ooit geschreven is (gecompliceerd van
compositie tenminste, als geestelijke waarde bestaat er misschien geen eerlijker,
hartelijk-eenvoudiger kunstwerk - tenzij dan enkele symfonieonderdelen van de
andere kinderlijke grote mens: Bruckner!) - deze beide vertolkingen waren in één
woord magistraal. Ik heb hier reeds vaker gezegd dat ik geen Hollands violist zou
weten aan te wijzen, die de concertmeester van het Amsterdamse orkest evenaart.
Zijn spel heeft alle voortreffelijke eigenschappen van de grote ambulante virtuozen
en niet een der nadelen, het is nooit blasé, nooit pedant, nooit willekeurig.
Deze meester-violist stelt zich met heel zijn rasartistieke en -muzikale
persoonlijkheid in dienst van het Kunstwerk. Wanneer alle grote reproductoren deze
bescheidenheid, die Wijsheid is, kenden...! Het is misschien wel het sterkst muzikale
en zeer waarschijnlijk het zuiverste vioolspel dat ik ooit gehoord heb.
Louis Zimmermann toonde zich na Franck meer dan tevreden over Jan Wagenaars161
weergave van de pianopartij. En daar was ook inderdaad bijzonder veel goeds in.
Een volmaakt ensemble was het natuurlijk niet, daarvoor zijn de musici Zimmermann
en Wagenaar vooralsnog te verschillende persoonlijkheden, en de voorbereiding
heeft ook allicht niet lang genoeg geduurd om Jan Wagenaar in de gelegenheid te
stellen te groeien in Zimmermanns volrijpe, dikwijls zelfs verstilde opvatting van
het meesterwerk. Doch met dat al speelde hij zijn zware pianopartij volkomen beheerst
en niet gejaagd (men merkte veel minder van de podiumkoorts dan onlangs in Tivoli.
Een verblijdend verschijnsel!)
En ook... Martine Dhont bleek in haar schik met de wijze waarop hij haar de hele
avond heeft gesecondeerd. (De begeleidingen van de beide laatst gezongen
Straussliederen zijn solostukken!)

159
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Zie voetnoot 16 bij de recensie van 26 november 1917.
Zie de recensie van 22 maart 1918.
Zie voetnoot 125 bij de recensie van 21 februari 1918.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

112
Zij - Martine Dhont - heeft gisteravond beter gezongen dan ik haar het hele seizoen
nog hoorde. Enkele liederen, bijvoorbeeld Mahlers Nicht wiedersehen! en haar
lievelingslied Scheiden und Meiden waren zo subliem van geestelijk doorleefde
emotie, dat ik geen woorden heb om haar te prijzen - dit zijn volstrekt congeniale
herscheppingen. En Strauss' Ständchen zingt zij zo singulier, dat men het slechts te
aanvaarden heeft. Met haar onfeilbare instinct evoceert zij elke half troebele emotie
en het geheel wordt een wonder van pure schoonheid.
De meester zelf schijnt zich van tijd tot tijd een beetje voor dit liedje te generen:
hij noemde het eens een zijner jeugdzonden! Inderdaad staat het met zijn opus 17
iets of wat benepen tussen de brandende fantastische symfonie Aus Italien (opus 16)
en de veel bezonkener Vioolsonate (opus 18). Van Richard Strauss zong Martine
Dhont nog de drie mooiste liederen uit opus 27: Ruhe, meine Seele, Heimliche
Aufforderung en het beroemde Morgen (het larmoyante Cäcilie goddank niet). En
ook dit was zonder voorbehoud superieur. Toch jammer dat de mooiste
Strauss-liederen (Freundliche Vision!) betrekkelijk zo weinig gezongen worden - te
weinig tenminste in verhouding tot de oudere (Letzte Blätter).
Jan Wagenaar heeft geen solo gespeeld, zoals oorspronkelijk het plan was. Het
programma was nu ook inderdaad lang genoeg (men vergist zich gemakkelijk in de
duur van Francks Vioolsonate!) en ik moet zeggen dat het van een helder inzicht
getuigt dat hij geen werken heeft gespeeld waarmee sommigen hem op een
gemakkelijke wijze in zijn nadeel zouden kunnen vergelijken met een der
allergrootsten. Met zijn accompagneren heeft hij ons trouwens reeds genoeg genot
geschonken. Eén opmerking wil uit mijn inktpot, op gevaar af dat hij zal denken dat
ik hem voor de mal houd: in Tivoli, onlangs, domineerde hij niet genoeg - gisteravond
domineerde hij iets te veel! Hij had het eenvoudige accompagnement van de
Tartini-sonate bescheidener kunnen houden en ook de Heimliche Aufforderung was
te lawaaiig. Ook had ik in César Francks sonate de vleugel liever niet halfstok gehad.

Frederic Lamond
1 april 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Franck: Prélude, choral et fugue
Beethoven: Pianosonate in cis, op. 27.2 (Mondschein)
Beethoven: Pianosonate in f, op. 57 (Appassionata)
Chopin: Pianosonate nr. 2 in bes, op. 35
Liszt: Soirées de Vienne: 9 Valses-caprices d'après F. Schubert
Liszt: Tarantella
Beethovens Appassionata was welhaast het emotionerendste wat ik nog van deze
meest Beethovense aller pianogeweldigen hoorde. Nooit heeft het meesterwerk zulk
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een diep-aangrijpende indruk op mij gemaakt. Frederic Lamond is hierin
onovertrefbaar - de welhaast verbijsterende sensatie die hij ons met deze sonate
gisterenmiddag heeft geschonken, zal mij levenslang bij blijven.
Hetzelfde - of bijna hetzelfde - zou ik kunnen zeggen van zijn interpretatie der
Sonate opus 27.2 - alleen: waar het over de (legendaire) Mondschein handelt, is
Lamond minder emotionerend, minder geniaal zou ik bijna zeggen, dan in het
uitgesproken tragische. Zo werd de Finale der Mondschein-sonate voor mijn gevoel
het hoogtepunt en niet het verstilde Adagio of het feeërieke Scherzo. Geen reproductor
- geen dirigent of instrumentalist - is er, geloof ik, ooit in geslaagd Beethovens
kosmische betekenis juister en nadrukkelijker te accentueren.
Behalve Beethoven speelde Lamond ook nog de bekende Sonate in Bes van Chopin
en ook dit was herhaaldelijk onovertrefbaar. Vooral (ook al weer!) de Finale was
subliem, met haar doffe, lage passages, die opwervelen als stuivend zand - als zand
dat door kille windvlagen wordt opgejaagd, dat ronddraaiend opstijgt en zich weer
neerlegt, schijnbaar even doelloos als het leven zelf. Dit is voor mijn gevoel het
hoogtepunt, het meest pijnigende deel der sonate, en Lamond reproduceerde dit,
dunkt mij, ook het meest geïnspireerd. Het minst lukten waarschijnlijk de
middenstukken der beide middendelen. Deze beide Trio's - van het Scherzo en van
de Marcia funèbre - houden wel het minst verband met Lamonds persoonlijkheid.
Andere, gevoeliger reproducties van deze stukjes, waarin het melodische element zo
specifiek Chopin is, zouden het juiste reliëf mijns inziens nog meer treffen en dus
meer emotioneren.
Lamond begon met César Francks Prélude, choral et fugue en ik heb nooit geweten
dat deze klaviertitan in staat is om Francks devote kunst met zo serene, waarlijk
celeste klanken na te dichten.
Na de pauze had de meester het zich met twee vuurwerken van Liszt gemakkelijk
gemaakt. Liever had ik dit niet meer gehoord (in de Soirées de Vienne is met dat al
Schuberts geniale geest niet helemaal zoek!).

Tivoli-concert
4 april 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Maurerische Trauermusik, KV 477
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Duparc: L'invitation au voyage en Phidylé (soliste: Berthe Seroen)
Ravel: Ma mère l'oye
Franck: La procession (soliste: Berthe Seroen)
Diepenbrock: Berceuse (soliste: Berthe Seroen)
Huberti: Chant de mal (soliste: Berthe Seroen)
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
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Op dit ‘laatste solistenconcert’ zong mevrouw Berthe Seroen.162 (Er komt nog een
‘allerlaatste’! Volgende week speelt Barend Renden het Concert van Grieg, dat hij
onlangs op een ‘Van Bach tot en met Mahler’-avond zo fris heeft voorgedragen!)
Het lijkt mij nu tamelijk overbodig om over mevrouw Seroens optreden veel te
zeggen: het was in één woord een zeer belangrijk - misschien wel het allerbelangrijkste
- optreden van het seizoen. Juister gezegd: een der interessantste avonden uit de serie
‘Tivoli-solistenconcerten’. Berthe Seroen is zonder twijfel een buitengewoon begaafde
vrouw en zij lijkt mij bovendien een groot artieste (niettegenstaande mij gisteravond
sommige dingen wat uiterlijk effectueus leken - wat ik nog niet van haar ontdekte!).
Een der grootste zangeressen is zij zonder de minste twijfel - zang-technisch was het
vaak verbluffend.
Blijven alleen te bespreken: haar liederen. Een onderschrift onder het programma
- het hoofdartikel van het Tivoli-weekblad - vertelde ons dat wij Ravels Shéhérazade
‘voor het volgende seizoen’ te goed moesten houden ‘wegens gebrek aan voldoende
voorbereidingstijd’. Men heeft zich daarbij neer te leggen, ofschoon het voor velen
een deceptie was! In plaats van de lang beloofde en verwachte ‘moderne Franse
lyriek’ kregen wij dus twee liederen van Henri Duparc - een der leerlingen van César
Franck - die men met de beste wil van de wereld niet onder de ‘moderne’ Fransen
kan rekenen. Van de beide werkjes is L'invitation au voyage overbekend met
pianobegeleiding. Onder het aanhoren van Duparc - en ook van Francks Procession
- heb ik mij onophoudelijk af zitten vragen van wie toch bij mogelijkheid die slechte
instrumentatie zou kunnen zijn. Van Duparc zelf?163 Het is niet onmogelijk en dan
ben ik helaas blij te moeten erkennen dat ik van deze voortreffelijke lyricus ook niet
één orkestwerk ken. Deze instrumentatie klonk in één woord affreus - het is een
klankgeklodder zonder weerga met loeiende hoorns en (het slot van Invitation au
voyage) met Feuerzauber-achtig164 knetterende harpen (die beter hadden kunnen
stemmen). Het enige persoonlijke vondstje waren - in Phidylé - die hele lage
fluitensforzato's. Waarschijnlijk zou een veel meer gesublimeerde uitvoering nog
heel wat kunnen redden. ‘Misschien alles’, zei iemand. Maar dit geloof ik toch niet!
Ik spreek - met opzet - slechts over de instrumentatie. Als compositie hebben de
liederen hun eigenaardige schoonheid, een schoonheid die men met Baudelaire zou
kunnen noemen: ‘quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague,
laissant carrière à la conjecture’.165 Doch ik hoop Duparc nog eens nader te kunnen
bespreken na een uitvoering van sommige zijner liederen met pianobegeleiding.

162
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Berthe Seroen (1882-1957) was een Belgische sopraan die bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog uitweek naar Nederland en hier een werkkring vond als concertzangeres. In
haar recitals, aanvankelijk met Evert Cornelis (1884-1931) aan de piano, brak zij een lans
voor de nieuwe Franse muziek. Ze trad vervolgens een jaar of drie op met Willem Pijper,
van wie zij ook enkele werken op het repertoire had staan. Zo zong ze op 15 april 1920 de
première van de Romance sans paroles met het Concertgebouworkest onder leiding van de
componist. Zie Berthe Seroen, ‘Enige herinneringen aan mijn samenwerken met Willem
Pijper’. Willem Pijper Herdenkingsnummer, Mens en Melodie, juni-juli 1947, 198-201.
De orkestratie van de liederen is inderdaad van Duparc zelf.
Feuerzauber is een orkestrale episode uit Wagners Ring (slot van Die Walküre).
‘J'ai trouvé la définition du Beau, - de mon Beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste,
quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture.’ Baudelaire, Fusées X.
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Ook Francks Procession heeft door de instrumentatie niet gewonnen - ofschoon het
ontegenzeggelijk minder verloren heeft dan de liederen van Duparc. Vreemd dat al
deze orkestratiën zo weinig Frans - goed-Massenet- of Saint-Saëns-achtig Frans klinken. Het is nooit transparant en zelfs maar heel zelden bekoorlijk.
De instrumentatie van Diepenbrocks Berceuse was een verrassing, zoals ook de
kennismaking met dit prachtige liedje, een paar dagen geleden, voor mij een verrassing
was. Waarlijk - ik heb nooit geweten dat Diepenbrock zó subtiele en persoonlijke
accenten had - ik wist niet dat hij in dit genre zulk een Meester was. Hier vindt men
niets of bijna niets meer van de Wagner-invloeden van vroeger - de lengten van ander
(ouder) werk hebben plaatsgemaakt voor een beknopte, boeiende structuur Diepenbrock heeft hiermee een geheel eigen kunst gegeven. Mogen wij hier te Utrecht
zijn nieuwste orkestwerken ook spoedig horen (de muziek bij Aristophanes' De
Vogels - Faust-muziek). Berthe Seroen zong vooral dit onovertrefbaar.
Eindelijk een Chant de mal van Huberti, waarover niet veel anders op te merken
valt dan dat het zoete, goed klinkende muziek is, die met wél eigen ritmen, een
maximum van sext- en kwartsextakkoorden en een minimum van eigen compositorisch
inzicht geconstrueerd is - en ten slotte: dat het gebisseerd werd. Liever had ik
Diepenbrocks Berceuse nog een keer gehoord...
Over de orkestwerken kan ik ditmaal kort zijn. Behalve Mozarts Maurerische
Trauermusik166 - goed gespeeld - de nieuw-Franse werken van het seizoen: Debussy's
Nocturnes en Ravels Ma mère l'oye, over de reproductie waarvan ik mijn mening
vorige week pas zei. En ook de uitvoering van gisteren heeft mij niet tot andere
gedachten gebracht. Het blijft voor mijn gevoel te zwaar, niettegenstaande de veel
snellere (waarschijnlijk te snelle) aanvangstempi van Nuages en van Le jardin
féerique.
Alles in alles leek mij Berlioz' Carnaval romain, dat het concert besloot, van de
orkestwerken het zuiverst gereproduceerd.

Derde Enderlé-concert
10 april 1918 (UD)
Georges Enderlé en Louise Enderlé-Makkink (twee piano's)
m.m.v. Jac. Hazebroek (voordrachtskunstenaar)
Liszt: Lenore
Holländer: Variaties op een thema van Schubert
Saint-Saëns: Caprice arabe en Caprice héroïque
Mozart: Sonate voor twee piano's in D, KV 448
Naar ik uit goede bron verneem, zal de heer Hazebroek dezer dagen een eigen avond
geven. Ik zou dus voor ditmaal met een eenvoudige vermelding van zijn optreden
kun-

166

Dit werk en de beide Nocturnes werden gespeeld in verband met het overlijden van Debussy
op 25 maart 1918.
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nen volstaan - hij zei Bürgers Lenore, in de Hollandse vertaling van Frans Bastiaanse,
met de vrij zware en drukkende muziek van Liszt - en mij bepalen bij de quatre-mains
van de heer en mevrouw Enderlé.
Dit laatste lijkt mij ook niet overbodig, omdat men zo goed als nooit een hele
avond van louter vierhandig pianospel te beschouwen krijgt. Bijna schreef ik: gelukkig
niet - want eerlijk gezegd is het genre op den duur schrikkelijk vervelend! Het
doorsnee pianotimbre immers is steriel, op het starre af - de klank is dood, vergeleken
bij het levende, vibrerende geluid van een viool, een hoorn. Gaat men nu deze klank
eenvoudigweg verdubbelen, dan ontstaat er uit de aard der zaak niet de minste
kleurschakering. Van een concertante samenwerking (de klassieke pianoconcerten:
de solist en het begeleidende, steunende of interrumperende orkest) is geen sprake.
Van een dialogiseren in de trant van een ensemble met piano (strijkers- of blazerstrio's
et cetera) is al evenmin sprake. Het is een gesprek tussen twee volmaakt gelijkgezinde,
gelijkgestemde individualiteiten: men is het bij voorbaat eens en heeft elkaar, alles
wel beschouwd, niets te zeggen! De zaak zuiver stellende, bemerkt men dat het enige
verschil tussen een ‘enkelvoudige’ pianovoordracht en dit een gradueel verschil is:
men kan in dezelfde tijd eens zoveel noten ‘runterspielen’ en - vulgair gezegd - ééns
zoveel lawaai maken!
Uit dit alles zou men allicht afleiden dat ik een tegenstander ben van deze op
zichzelf aantrekkelijke muziekmakerij. Dit is niet zo: het vierhandige spel op twee
piano's lijkt mij een voortreffelijk hulpmiddel om zichzelf met symfonisch werk
vertrouwd te maken, vooral met moderne symfonieën, die in ‘gewone’ vierhandige
bewerkingen te veel verliezen (er bestaat een voortreffelijk arrangement van Mahlers
Tweede voor deze bezetting!). Doch voor concertgebruik lijkt mij deze muziekmakerij
minder aanbevelenswaard. Ten eerste door het reeds genoemde uiterst vermoeiende
gebrek aan schakering, ten tweede door de betrekkelijke onbelangrijkheid van het
repertoire. Er zijn maar heel weinig originele werken (oorspronkelijke gewone
vierhandige muziek is er veel meer en beter), Saint-Saëns schreef wat concertstukken,
Brahms bewerkte zijn Kwintet voor twee piano's,167 Schumann schreef een Andante
met variaties.
Maar Saint-Saëns' Capricen zouden voor piano solo even goed geklonken hebben,
Mozarts Sonate zou ‘gewoon’ vierhandig stellig gracieuzer, Mozartesker zijn,
Schumann schrijft voor twee piano's alleen maar minder gelukkig, dik-onhandig en
vol overbodige da capo's (da capo's om piano II in de gelegenheid te stellen hetzelfde
dominerende frasetje dat piano I zojuist speelde, ook ten beste te geven).
Om tot de vierhandigheden van gisteravond te komen: Holländers Variaties op
een thema van Schubert kende ik niet. (Het thema van Schubert, ik moet het tot mijn
schande bekennen, herkende ik ook niet.) Dit is werkelijk een aardig, vrij origineel
werk, waarin van de mogelijkheden een boeiend en zaakkundig gebruik is gemaakt.
De gelukkigste variaties lijken mij die in driedelige maat - die walsachtige is al heel
aardig - minder boeiend zijn de Brahms-achtige eerste en tweede variatie en helemaal
niet fraai vond ik die ene, chromatische, waarin én de brokkelende melodiek én de
vette harmoniek slechte Reger-invloeden vertonen.
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De Sonate voor twee piano's in f.
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Van het overige werk valt niet veel te zeggen. Mozarts Sonate in D en de beide
Capricen van Saint-Saëns zijn overbekend en geven geen aanleiding tot nauwkeurige
bespreking. Voor de uitvoering heb ik niet veel anders dan lof. Het Andante van
Mozart begon voor mijn gevoel wat snel en de beide partners waren het (met name
in de Haydn-achtige Finale) wél eens over de noten, doch niet over het pedaal, zodat
de klank van tijd tot tijd nogal ‘waaide’. Het begin van Saint-Saëns' Caprice héroïque
was misschien wat gejaagd - Holländers Variaties lukten waarschijnlijk het beste
van alles.
De pianist Enderlé besprak ik pas voor drie weken. Ook mevrouw Enderlé-Makkink
gaf vaak zeer goed pianospel, doch zij onthoudt ons zorgvuldig de gelegenheid om
over haar eigen persoonlijke kwaliteiten een oordeel te vellen. Is dit overmatige, dus
verkeerde bescheidenheid???

Tivoli-concert
11 april 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Grieg: Peer Gynt-suite nr. 1
Grieg: Pianoconcert (solist: Barend Renden)
Dvořák: Negende symfonie (Aus der neuen Welt)
Griegs Peer Gynt-suite, waarmee het concert begon, had ik in betrekkelijk lange tijd
niet gehoord. En ik moet zeggen: trots alle bekende zwakheden heeft het werkje mij
van het begin tot het einde geboeid - de uitvoering leek mij trouwens ook zeer
fortuinlijk. Het eerste deel Wagnert misschien wat sterk (Siegfried - meer
overeenkomst van stemming dan van muziek trouwens!). Het tweede deel, Åses Tod,
demonstreert hoe Grieg met een minimum van ritmen, van harmonieën en van
instrumentale vondsten een boeiend stukje weet te schrijven - er is eigenlijk maar
één ritme, dat van de eerste maat, de harmonie is doodeenvoudig: tonica met de beide
dominanten, het instrumentale apparaat bestaat slechts uit strijkers con sordini. Het
derde deeltje is voor mijn gevoel het meest gelukte uit deze suite: elegant en
behaagziek, fraai van coloriet en animerend. Dit speciaal werd heel goed
gereproduceerd - enige uitzondering de triangel, die de hele avond te sterk en niet
zuiver ritmisch was, buiten het ensemble viel. Het slotdeel werd ook in deze,
geacheveerde uitvoering niet verstaanbaar. Er bleef niet veel meer van over dan de
ritmen, doch ik voor mij geloof dat Grieg dit ook wel zo bedoeld zal hebben. De hele
instrumentatie brengt mee dat het ostinate motief hoe langer hoe meer gedekt wordt
onder de ‘begeleidende’ blazersstoten. En Grieg wist drommels goed wat en hoe hij
orkestreerde.
Barend Renden speelde hierna 's meesters Pianoconcert. Deze voordracht besprak
ik pas kort geleden (Van Bach tot Mahler).168 Ik heb daar niets bij te voegen. Renden
speelt dit concert werkelijk heel goed. (Iets anders hoorde ik tot dusverre niet van
hem.) Dat hij het overigens beter speelde dan onlangs, geloof ik niet: het Adagio
vond
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Zie de recensie van 14 januari 1918.
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ik bepaald minder geslaagd, te weinig immaterieel en in de Finale waren wel enkele
momenten van ruwheid.
Na de pauze, de Vijfde symfonie van Dvořák,169 die men, geloof ik, eigenlijk niet
meer dan eenmaal per seizoen moest horen. Het werk blijkt toch te conventioneel
en ook: wat te weinig Dvořáak. Want deze meester, die in zijn kamermuziek ‘in een
adem’ lange melodieën, bruisende feestelijkheden neerschrijft (‘Op de glibberige
paden’, Charivarius),170 die bijna altijd geïnspireerd lijkt en steeds boeit, doet in deze
symfonie wat onvrij aan, zelfs van tijd tot tijd wat cerebraal. Die tutti's in het eerste
deel, het Wagneriaanse ‘gepauk en gebazuin’171 in het tweede - dit is niet de Dvořáak
die ons lief is! Echt is hij in het Scherzo, waar soms enkele orgieën van ritmiek
ontstaan, doch altijd nog veel minder meeslepend dan in het Kwintet bijvoorbeeld.172
De Finale lijkt mij stellig het zwakste, flodderig van conceptie en bepaald
onaangenaam van kortademige thematiek.
Ook de uitvoering van dit werk kan ik zonder terughouding prijzen. Het koper
was (de hele avond trouwens!) niet bijzonder op dreef, wat traag, wat onzeker (de
hoorns) en misschien wat ruw (de bazuinen). Maar het overige apparaat, strijkers en
houtblazers, was zo goed als men dit maar wensen kan!

Liederavond Corrie Bik
12 april 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Corrie Bik (zang) en Hans Franco Mendes (piano)
Werken van Durante, Marcello, De Luca, Paisiello, Brahms, Dvo ák,
Borodin,
Moesorgski, Fauré en Duparc
De zachtzinnigste beoordeling die ik over het optreden van Corrie Bik zou kunnen
neerschrijven is: te vroeg, veel en véél te vroeg! Van de negentien liederen die zij
zong, beheerste zij er psychisch niet een en ook de technische beheersing liet maar
al te vaak veel te wensen over.
Ik heb mij angstvallig afgevraagd of ik meedogenloos mijn opinie moest zeggen,
dan wel al haar technische tekortkomingen en geestelijke impotenties goedhartig
negeren. Doch daar is helaas geen enkele reden tot zachtzinnigheid. Iemand die stem
heeft, die studeerde bij vele en velerlei (te verschillende!) zanggrootheden, die ten
slotte een eigen liederenavond geeft, heeft het recht op scherpe, zakelijke bespreking.
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Dvořáks ‘Vijfde symfonie’ staat tegenwoordig bekend als de Negende (Aus der neuen Welt).
De verwarring rond de nummering wordt veroorzaakt door het feit dat de componist enkele
symfonieën teruggetrokken heeft.
‘Op de glibberige paden’ was een van de rubriekjes van Charivarius' wekelijkse bijdrage aan
De Nieuwe Amsterdammer. Zie ook voetnoot 136 bij de recensie van 14 maart 1918.
Waarom dit tussen aanhalingstekens staat is niet duidelijk. Het is in ieder geval geen citaat
uit de programmatoelichting van die avond.
Pijper bedoelt het Pianokwintet in A, op. 81 (zie de recensie van 20 maart 1918).
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En alle overwegingen terzijde stellende, rijst de vraag: waarom dit ontijdige optreden,
dat niet meer of minder betekent dan een te hoog grijpen? Dit eigen concert was
overbodig, omdat zij ons geestelijk niets nieuws, zelfs niets persoonlijks had te
openbaren, omdat haar techniek ons niet verraste, zelfs niet bevredigde!
Stemmateriaal is aanwezig: sommige losse tonen klonken werkelijk prachtig (de
diepste tonen vielen mij ditmaal niet mee, die waren vroeger mooier). Enkele langere
frasen beheerste zij met een benijdenswaardige ademtechniek. Doch aan de andere
kant deed ze met sommige vocalen de allervreemdste dingen (stomme e's klonken
als o, haar Franse en Italiaanse uitspraak was vaak vrijwel onverstaanbaar),
‘dramatiseren’ van een enkel woord doet zij bij voorkeur door het laten ontploffen
van de consonanten k, t of s. (Brahms' Immer leiser werd daar volstrekt ongenietbaar
door!)
Ik vrees dat de grondoorzaak van haar tekortkomingen in een gebrek aan
muzikaliteit te zoeken is. Iemand die de oude Italianen voordraagt als
veristische-opera-fragmenten (Chi vuol la zingarella173 naderde angstig dicht het
cabaretgenre!), die Brahms' resignaties omzet in melodramatische gevoelerigheden,
moet men welhaast de echte ‘innerlijke muzikaliteit ontzeggen’.174 Dat zij speciaal
deze Brahmsen zong, zou ik overigens het liefst als een vergissing kwalificeren. Dit
was heel slecht! O wüsst ich doch den Weg zurück was effectueus, onecht. Immer
leiser was ook vals gevoelerig. Bovendien waren alle drie de Brahms-liederen
plusminus de helft te langzaam, zodat de geestelijke impotentie zich bepaald hinderlijk
manifesteerde. Wanneer men Brahms niet uit een innerlijke overtuiging kan
weergeven, doet men beter hem ongezongen te laten!
Doch zou Corrie Bik, behalve onvoldoende muzikaal ook te weinig sensitief zijn?
Dan is het geval hopeloos. Deze fataalste aller mogelijkheden dringt zich aan mij
op, omdat ik de hele avond van een instinctief aanvoelen van de stemming der liederen
niets gemerkt heb. Er was zelfs bij de meest verschillende uitingen geen spoor van
atmosfeer. Alles klonk (degelijk!) bestudeerd, maar zonder de minste overgave.
Doch misschien vergis ik mij, wat ik zeer hoop, en was de zangeres, hoe kalm en
hoe quasi-geroutineerd zij ook optrad, innerlijk niet in evenwicht, misschien is zij
veel muzikaler, artistieker en fijngevoeliger dan zij gisteravond getoond heeft. In dit
geval moet ik dan constateren dat Corrie Bik, om van een jongedame met veel stem
kunstenares te worden, nog een lange, moeilijke weg heeft af te leggen. Zó moelijk
en zó lang, dat ik er bijna aan twijfel of zij wel in staat zal blijken die weg tot het
einde te bewandelen! Voelt ze zich sterk genoeg om tot een Levensaanschouwing
te komen die haar alle vertrouwen in zichzelf en in alles om zich heen beneemt, die
haar weerloos, dat wil zeggen met geen andere steun dan haar eigen geestelijke
inhoud tegenover het wereldgebeuren stelt - wanneer ze in één woord de moed heeft
om naar een levensaanschouwing te zoeken (en die te vinden), zie, dan kan het
gebeuren dat Corrie Bik ons binnen enige jaren met iets singuliers verrast. Het
materiaal om dit singuliere te reproduceren heeft ze!
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Chi vuol la zingarella is een aria uit I zingari in fiera, een opera van Paisiello uit 1789.
Het is niet duidelijk of dit een citaat is, en zo ja, waar het vandaan komt.
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Ik zal haar voordrachten van gisteravond niet gedetailleerd gaan bespreken. Zij zong
voor het grootste deel bekende liederen en over het hoe zal ik nu niet meer uitweiden.
Hans Franco Mendes accompagneerde haar deel accuraat en speelde als solist een
Ballade van Brahms. Het spel van Franco Mendes is altijd interessanter om te zien
dan om te horen. Brahms vond ik bepaald niet erg gelukkig. Deze pianist speelt alles
in het tempo rubato, dat na tien maten al onuitstaanbaar wordt, en voor Brahms'
‘verwegen’-heden past dit, dunkt mij, allerminst. Franco Mendes versobere het
uiterlijke en verrijke het innerlijke van zijn spel!
Corrie Bik, die als oud-Utrechtenare haar eerste liederenavond (of vergis ik mij?)
hier gaf, had, dunkt mij, wel een onzer Utrechtse pianisten tot partner kunnen kiezen.
Georges Enderlé, Jan Wagenaar, Barend Renden, zij overtreffen Franco Mendes in
alle opzichten stellig!

Dirk Schäfer
15 april 1918 (UD)
Beethoven: Pianosonate in C, op. 53 (Waldstein)
Chopin: Andante spianato en Grande polonaise brillante, op. 22
Debussy: L'isle joyeuse en een tweede niet met name genoemd werk
Ziedaar een pianogrootheid die Debussy speelt. Eindelijk! Want geen der
meesterpianisten die ons de laatste jaren bezochten, heeft het noodzakelijk gevonden
om zich voor het werk, dat immers óók pianistisch geheel nieuwe mogelijkheden
opent, te interesseren. Dirk Schäfer deed het ditmaal ook nog wel niet ‘ronduit’ (het
concert werd geannonceerd als ‘Beethoven-Chopin-avond’) maar hij deed het
tenminste! Hoe zouden wij hier één avond - desnoods een halve - van louter moderne
pianomuziek weten te appreciëren! Debussy's Préludes... kent men hier niet, behalve,
geloof ik, een paar van de allereenvoudigste: La fille aux cheveux de lin, Minstrels,
Le vent dans la plaine. 's Meesters Études, de Children's corner, de Estampes...
onbekend! Van Ravel: alleen de Sonatine; Gaspard de la nuit... onbekend. En Roussels
werk (Sonatine), de schitterende pianomuziek der nieuwe Spanjaarden, wie hoorde
ze hier nog spelen? Nog geen noot hoorden wij hier van Arnold Schönberg, van de
voornaamste Duitse nieuwlichter (dat de massa er geen jota van zou begrijpen, erom
lachen zou, is geen reden om hem ongespeeld te laten!!). Wie kent het pianowerk
van Václav Stépan, van Josef Foerster, van Ferruccio Busoni (de prachtige Sonatina,
de Berceuse!)?
Een ontboezeming die mij van het hart moest, na de beide meesterwerken van
Debussy die Schäfer zaterdagavond speelde. Schäfer, Andriessen175 en Evert Cornelis
zijn, geloof ik, de enige pianisten die zich met ‘het repertoire’ niet meer voldaan
gevoelen. Inderdaad, een verblijdende onvoldaanheid!
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Bedoeld is Willem Andriessen.
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Beethoven-Chopin. Wat nog te zeggen van Beethovens piano-symfonie opus 53?176
De Waldstein-sonate, het Hammerklavier, Appassionata, Adieux-absence-retour,177
Mondschein, Pathétique, het zijn zoveel kostbaarheden die men bezit en waarvan
men slechts van tijd tot tijd een reproductie behoeft, zó voortreffelijk als die van
Schäfer, om daarop weer maanden, jaren desnoods, te kunnen leven.
Dirk Schäfer speelt Beethoven inderdaad voortreffelijk! Ik wil niet zeggen:
onovertrefbaar; ik herinner mij nog andere, meer dramatiserende of lyrischer
interpretaties, die mij sterker zijn bijgebleven dan Schäfers reproductie dit
waarschijnlijk zal doen. Doch ik moet hier onmiddellijk bijvoegen dat dit een absoluut
subjectieve opinie is, die noch tegen, noch voor Schäfers opvatting getuigt. Wel
degelijk is het een reproductie van een der grootsten; als een Meester speelt Schäfer
altijd.
Chopin was waarschijnlijk emotionerender. Ik zou geen reproductor kunnen
noemen die Chopins melodieën ontroerender weet uit te zingen, geen ook die al zijn
fiorituren zo het karakter van absolute noodzakelijkheid vermag te verlenen. Het
Andante spianato vooral was subliem. Schäfer vervulde de eindeloos wijde, vlakke
vergezichten met zo subtiele, vermurwende emoties, dat ik geen woorden heb om te
beschrijven hoe schoon het was. De klaterende, gouden Polonaise brillante die er
onmiddellijk op volgt, deed misschien wat leeg aan; ik geloof, men kan in dit stuk
niet veel meer aanbrengen dan de noten - maar dat zijn er dan op zichzelf ook heel
wat! Misschien zelfs wel wat te veel!
Wat ten slotte Schäfers Debussy-spel betreft: is het niet verbluffend dat een
Beethoven-Chopin-speler als hij zo meeslepende en zo persoonlijke accenten voor
Debussy's (betrekkelijke) kleinkunst weet te vinden? Men zou van mening kunnen
zijn dat deze Debussy wat hevig, zeer definitief klonk, dat bijvoorbeeld de
fanfaronnerende ritmen op het slot van de L'isle joyeuse iets te stralend-helder waren.
Misschien vindt men, evenals ik, het tempo waarin Schäfer dit speelt, rijkelijk snel
en klaterend. Ik persoonlijk voel de feestelijkheden van een Debussy altijd meer als
iets uit de verte - het lijkt mij dat Debussy zijn feesten meemaakt als een Koning ter
wiens ere het Festijn daar is, doch die zelf zich daarom toch nog niet bedrinkt aan de
gouden wijn der Vreugde, die zelf daarom toch nog geen deel heeft aan de duizelende
werveling van de Dans. Dit juist schijnt mij een zeer duidelijk kenmerk van Debussy's
kunst: het in wezen buiten, boven de gebeurtenissen staan, die zo virtuoos en met zo
geraffineerde accenten geschilderd worden. In Masques bijvoorbeeld is de Dreiging
van het Carnaval geen obsessie voor de schepper, in Feuilles mortes geen zielsuiting
als ‘es ist Herbst, o meine Seele’ (Mahler).178
176
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Op. 53 is de bekende Waldstein-sonate. Door de sonate zo te noemen, wijst Pijper op het
symfonische karakter van dit werk.
Beethoven droeg zijn Pianosonate, op. 81a (Les adieux) op aan aartshertog Rudolf. Hij
componeerde het eerste deel van de sonate (Das Lebewohl), toen zijn begunstiger en leerling
met de keizerlijke hofhouding Wenen moest ontvluchten wegens oorlogsgevaar, en de twee
andere delen (Abwesenheit en Das Wiedersehen) later dat jaar in afwachting van hun terugkeer.
Uitgever Breitkopf und Härtel vertaalde de titels tot woede van Beethoven in het Frans (Les
adieux, L'absence, Le retour).
De Mahler-tekst die het dichtst bij dit citaat in de buurt komt, is een regel uit Der Einsame
im Herbst uit Das Lied von der Erde: ‘der Herbst in meinem Herzen währt zu lange’. Het is
niet duidelijk wiens Wortlaut Pijper volgt.
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En in zoverre zijn, dunkt mij, de scheppingen der moderne Fransen (Ravel, Roussel,
zij ook geven mij bijna altoos ongeveer dezelfde sensatie) niet op te vatten als
zelfbevrijdingen. Beethoven, Berlioz, Mahler moesten zich door het schrijven van
het bewuste werk vrijmaken van de beklemmende, obsederende of hartvervullende
gedachte. (Of deze zelfbevrijding zich nu fixeerde in een symfonie of in een lied,
doet er in dit verband niets toe!) Doch deze componisten (de Fransen) hebben hun
geestelijke problemen reeds overwonnen voor zij tot schrijven kwamen en zo lijken
dan meesterwerken als L'isle joyeuse minder de reflexen ener gemoedsbeweging dan
een uit een schoon, innerlijk evenwicht geschapen gaaf Kunstwerk. Een kunstwerk
dat geheel en al reflex der gemoedsbewegingen is, is bijvoorbeeld Mahlers Tweede
symfonie, waarin de auteur ons geen detail van zijn zielenstrijd schenkt, of de
Symphonie fantastique van Berlioz. En een uit innerlijke bezonkenheid geboren
kunstwerk: een portret van Velasquez of een mis van Palestrina.
Vanuit dit standpunt gezien deed Schäfers L'isle joyeuse meer aan als een
desbetreffend schilderij van Böcklin dan als een Fantin-Latour.179 Niets afbrekends
is het, dat ik hiermee bedoel! Het beduidt alleen dat zijn Debussy-reproductie een
zeer voortreffelijke was, doch tevens een, die door wat meer halftinten, meer evocatie,
nog betoverender zou kunnen geweest zijn!

Tivoli-concert
18 april 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Akademische Festouvertüre
Brahms: Derde symfonie
Saint-Saëns: Suite algérienne
Richard Strauss: Tod und Verklärung
Brahms' Akademische Festouvertüre is welhaast het meest eerlijk-Duitse muziekstuk
dat ik ken. De gevoelens waarmee Brahms zich in dit werk bezighoudt, zijn noch
buitengewoon diep en levenswijs, noch bijzonder elegant of meeslepend. Eer zou
men de algemene grondstemming van het werk enigszins ‘spiessbürgerlich’ kunnen
noemen. Maar Brahms is zo overtuigd in zijn studentikoze, joviale levensgenieting,
dat hij bijna overtuigend wordt. De Duitse student van voor vijftig jaar is welhaast
een legendair persoonlijkheidje geworden; een verschijning trouwens die hier in
Holland nooit burgerrecht zou hebben verkregen! ‘Burschikos’ - het woord is in
wezen onver-

179

Hierbij zal Pijper vooral gedacht hebben aan het bekende schilderij Toteninsel van de
Zwitserse schilder Arnold Böcklin (1827-1901) en aan de verfijnde bloemenstillevens van
de Fransman Henri Fantin-Latour (1836-1904).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

123
taalbaar; wij associëren het met allerlei begrippen: bier, duels, ‘ere’zaken, verliefde
maneschijnwandelingen met de blondharige, blauwogige dochter van de professor
of van de huisjuffrouw! Doch, voor de Duitse kunstenaars van voor vijftig jaren
schijnt ‘de student’ maar al te vaak inspiratieve bron te zijn geweest (al weer een
tred op het glibberige pad!!).180 E.T.A. Hoffmann, de Kapellmeister Kreisler, heeft
bij zijn dramatis personae tien tegen een ten minste één student! En hij is niet de
enige! Doch van alle kunstenaren is er misschien niet één dieper doorgedrongen in
de psyche van zijn model dan juist Brahms. Brahms is met zijn studenten verliefd,
baldadig, aanstellerig, beminnelijk naïef, uitgelaten of onhebbelijk. Tot aan de
apotheose heeft de componist u de ‘urfidele’ Duitse student ten voeten uit getekend.
En ook hierom vind ik het altijd jammer dat Brahms dit originele, vaak verrassend
heldere schilderij in een zó zwaar verkoperde lijst de wereld heeft ingezonden. Ook
muzikaal is dit pompeuze Gaudeamus igitur181 een inzinking, doch dit bezwaar even
terzijde stellende: hoe jammer - nietwaar? - dat die Burschen, die we juist bijna aardig
begonnen te vinden, ten slotte zó ‘kosmisch’ voor de dag komen met een...
studentenlied. Muzikaal durf ik het een verwerpelijke en goedkope speculatie op het
enthousiasme der menigte noemen. Immers het overbekende Gaudeamus door het
hele orkest, met trompetten en bazuinen, pauken en ‘Turkse trom'... daarvoor wil de
doorsnee-'men’ wel een kwartier lang gegoochel en gehakketeer met
melodiebrokstukjes aanhoren. Eind goed, al goed!
Laat mij, om misverstand te voorkomen, hier onmiddellijk bijvoegen dat ik ervan
overtuigd ben dat wij, het Hollandse publiek, niet aldus tegenover het werk staan.
Voor ons is de ouverture, het hoofddeel, ook inderdaad het voornaamste, en over het
algemeen neemt men hier het slot voor wat het waard is. (Een analoog geval de
Jubel-ouverture van Weber.) Zou er niet eens een dirigent worden gevonden die de
(bovenmenselijke) moed heeft om het Gaudeamus radicaalweg te couperen? In
Duitsland zou dit waarschijnlijk voor een vandalisme worden uitgekreten, doch dit
is geen reden om het hier niet eens te proberen! De proef kan genomen worden men plakt achter Webers Jubel-ouverture wel het Wien Neêrlandchs bloed of het
Wilhelmus, ik weet dit zo juist niet, uit patriottische overwegingen. Geleid door
artistieke overwegingen zou men nu deze retouche ook kunnen en mogen ondernemen,
dunkt mij.
Om op het concert van gisteravond te komen: de uitvoering van de (complete)
ouverture was werkelijk zeer goed. Ik geloof, het beste van het hele programma:
stellig beter dan die van Brahms' Derde symfonie of van Tod und Verklärung. Dit
laatste werk is de heer Van Gilse successievelijk sterker gaan spelen, zodat het U.S.O.
(in de Verklärungs-climax) nu, geloof ik, zijn maximum van geluidsexpansie wel
bereikt heeft. Het vijfdubbele fortissimo daar was bepaald ongehoord, doch... ruw.
Ik weet niet of men er goed aan doet Strauss' buitensporige accenten dusdanig aan
te zetten. De meester zelf schijnt langzamerhand tot het inzicht gekomen te zijn dat
de
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Zie voetnoot 170 bij de recensie van 11 april 1918.
Het studentenlied begint met de regel: ‘Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus’ (laten we
vrolijk zijn, zolang we nog jong zijn).
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maximum expressie zeer wel verenigbaar is met een relatief bescheiden sterktegraad;
Strauss laat zijn muzieken tegenwoordig veel meer als terloops spelen dan iemand
verwachten zou. En zeer stellig modester en minder attaquerend dan de heer Van
Gilse hem opvat. (De componisten schijnen dit vaker te doen: van Brahms is het
bekend dat hij zijn werken bescheiden uitgevoerd wilde hebben en de contrapunten
niet bijzonder aanzette - Reger speelde en dirigeerde het eigen werk sober en helder
- Debussy's pianospel schijnt zelfs zó innig-verdiept en verstild geweest te zijn, dat
het in een grote zaal bepaald niet meer tot zijn recht kwam!) Ik wil maar zeggen dat
deze Verklärung mij wat bar leek - het eerste, mooiste deel van het werk werd heel
fraai uitgevoerd.
Dat fortissimo in die Verklärung, ik wil er maar niet aan! Dat iemand zich
verbeelden durft dat een fortissimo, al was het tienduizendmaal sterker dan dat van
gisteravond, een ‘Himmelsraum’ zou kunnen vullen, blijf ik een kinderachtige
verblindheid vinden. De bijbelse kroniekschrijvers hebben dit juister gezien. Toen
God zich aan de profeet Elia vertoonde, was dit niet in een vuur, een aardbeving of
in donderslagen, doch in een zachte, kalme bries.182 En Strauss is met zijn tiendubbele
fortissimo-Verklärung, Mahler met zijn duizendstemmige Achtste symfonie verder
van de Wereldgeest verwijderd dan met een eenvoudig, eenstemmig liedje! Iemand
heeft eens geestig gezegd dat het op zijn minst genomen eigenaardig is dat Strauss
en Mahler des te meer stoffelijke middelen gebruiken, naarmate zij het stoffelijke
wensen te ontstijgen. ‘Er bestaan in de kunst geen luidruchtiger hemelen en
hiernamaalsen dan de hunne!’183
Te vermelden valt voorts nog een reproductie van Saint-Saëns' Suite algérienne.
Geacheveerder dan onlangs; de Marche militaire française was voor mijn gevoel
wel zeer snel! Overigens manifesteren de Franse en de Duitse militaire geest (ik denk
aan Strauss' Militärmärsche) zich niet zo heel verscheiden!

Tivoli-concert - Henri van Goudoever
25 april 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Schumann: Ouverture Genoveva
Van Goudoever: Zangen zonder woorden (o.l.v. de componist; soliste:
Martine Dhont)
Van Goudoever: Le temple bleu voor violoncel en orkest (solist: Henri
van Goudoever)
Nedbal: Scherzo
Mahler: drie liederen (soliste: Martine Dhont)
Beethoven: Zevende symfonie

182
183

Zie 1 Koningen 19:11-13.
Het letterlijke citaat is niet gelokaliseerd. In de voorafgaande zin parafraseert Pijper in ieder
geval Matthijs Vermeulen, die in De Amsterdammer van 15 mei 1915 had geschreven over
Mahlers Tweede symfonie: ‘Een eigenaardigheid van Mahlers stijl [...] is zijn neiging om,
hoe verder hij het stoffelijke wil ontstijgen, des te meer stoffelijke middelen te gebruiken,
wat in de finale der Tweede een hoogtepunt bereikt, in de Derde geëvenaard, in de Achtste
overtroffen wordt.’
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Het laatste abonnementsconcert van dit seizoen bracht een herhaling van Van
Goudoevers Zangen zonder woorden184 en de première van een fragment (het
middendeel) van zijn La fête bleue voor solovioloncel en orkest.185
Toen Goudoevers woordeloosheden voor de eerste maal uitgevoerd werden, heb
ik de bespreking ervan overgelaten aan een ‘ad interim’, omdat het mij oncollegiaal
leek de première van een (stellig interessant) werkje van een jong Utrechts componist
te beantwoorden met een stortvloed van bezwaren tegen het principe, dat in de beide
liederen weliswaar niet doorgevoerd, doch tenminste aangeroerd is. Ook leek het
mij ongewenst om mijn onverschilligheid tegenover de geesteshouding waaruit de
componist het werkje schiep, te fixeren in een ‘afbrekende’ kritiek.
Thans echter bestaan de bezwaren van toen niet meer. Want ten eerste staat Van
Goudoever tegenwoordig anders tegenover het werk dan indertijd, ten tweede heeft
hij ‘het princiep’ dat ik daareven terloops aanroerde, reeds in de steek gelaten, ten
slotte heb ik thans iets dat ik zonder voorbehoud prijzen kan: de uitvoering namelijk
en Van Goudoevers leiding. Dit was werkelijk heel goed: dirigeerroutine mist de
componist nog volkomen - dirigeertalent heeft hij zonder de minste twijfel en
bovendien lijkt dit talent mij een zeer sterk - misschien wel een zijner sterkste.186
De beide ‘orkeststukken met sopraan’ componeerde Van Goudoever ongeveer
naar de volgende overtuiging: ‘Ik heb voor het bedoelde effect, behalve het
orkestapparaat, ook nog een mensenstem (i.c. een sopraan) nodig. Nu is het de
gewoonte dat men een zangeres woorden te zingen geeft. Echter heb ik onder de mij
bekende gedichten er geen gevonden dat de stemming die in het stuk heerst (heersen
zal), volkomen juist treft of zelfs maar benadert.’
Ik stel me voor: men zou Van Goudoever in overweging willen geven: ‘maak dat
gedicht, componeer de woorden die je nodig hebt, dan zelf’. Dit zou inderdaad
184

185

186

In de Zangen zonder woorden (Cabaretsfeer en L'enfant) zingt de instrumentaal behandelde
sopraan uitsluitend klinkers. De werken waren eerder uitgevoerd voor een halfvolle zaal Pijper refereert daaraan in zijn recensie van 3 januari 1918.
Van Goudoever was naast componist ook een uitstekend cellist. Van Gilse, die er in het
beginjaar alles aan deed het U.S.O. op volle sterkte te krijgen, schrijft in zijn memoires: ‘Ik
bedelde bij de talentvolle Henri van Goudoever om medewerking, beloofde hem daarvoor
de uitvoering van zijn eerstelingen.’ Van Gilse (2003), 71.
Dat heeft Pijper goed gezien. De Utrechtenaar Henri van Goudoever (1898-1977), evenals
Pijper compositieleerling bij Johan Wagenaar, stopt begin jaren twintig met componeren,
treedt dan enige tijd vooral op als cellist, maar legt zich uiteindelijk op advies van Willem
Mengelberg en Karl Muck toe op opera- en orkestdirectie. Hij dirigeert een paar jaar in
Bayreuth, Wenen en Coburg en keert na de dood van Evert Cornelis terug naar Utrecht, waar
hij tot chefdirigent van het U.S.O. wordt benoemd (1932-1937). In 1937 winnen
muziekfilosofische overwegingen, meer in het bijzonder de antroposofie, het van de realiteit
van het muziekbedrijf en trekt Van Goudoever zich terug. Dat de werken die hij in zijn jeugd
componeerde in een esoterisch milieu zijn ontstaan, is dus geen toeval. Met name het contact
met de theosoof en schilder Janus de Winter speelde daarbij een grote rol. De composities
van Van Goudoever schijnen verloren te zijn gegaan. Op 30 en 31 maart 1922 speelde het
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg de Suite voor violoncel en orkest (1920-21)
in de Carnegie Hall. In het programmablad van die avond worden de volgende andere
orkestwerken van Van Goudoever genoemd: Allegro, symfonisch gedicht voor cello en orkest
(1916), La fête bleue (1917), Sphynx, nocturne voor orkest (1919) en Dansimpressie (1920
- wellicht hetzelfde werk als de Sneeuwimpressies, op 6 oktober 1921 door het U.S.O.
gespeeld). Verder zijn er nog de Zangen zonder woorden (1917).
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van zijn afkeer van een verstandelijk begrijpbare tekst aanvaard en de klanken laten
bepalen door de toonhoogte, dus: uitsluitend vocalen gebruikende, het ware mij wel
geweest. Doch Henri van Goudoever koos een ‘middenweg’: hij bracht onder zijn
sopraannoten klanken aan (vocalen en consonanten), die hij tot ‘woorden’ aaneenreeg,
tot woorden die zelfs een bepaalde, of tenminste bepaalbare, betekenis pretendeerden
te hebben.
Dit lijkt mij de dwaling: de componist beweert: ik hóór onder de sopraanpartij
klanken, woorden als men wil, die ik noteer tegelijk met de muziek.
Wanneer dit zo is, dan is in zo'n geval correctie uitgesloten. Schönberg zegt ‘der
Einfall ist das Zwingende!’187 en als ik me niet vergis, zijn we tegenwoordig algemeen
van die waarheid overtuigd. Maar Van Goudoever heeft de teksten naderhand aan
een grondige revisie onderworpen, hij heeft ‘begrijpbare’ woorden door
‘onbegrijpbare’ vervangen, omdat de ‘begrijpbare’ woorden in dit milieu de hele
stemming ‘onbegrijpbaar’ zouden maken (de lezer excusere deze roterende zinnen!).
Hiermee kreeg het principe de nekslag. Een zo subtiele kunst, waarbij woord en toon
zo onscheidbaar verbonden (want tezelfdertijd gevonden) zijn, verdraagt geen
correcties! Wanneer er op een frase gezongen moest worden: ‘Meta Reidel, Vera
Schapira’ en men verandert die kunstenaressennamen uit praktische overwegingen
in ‘Aya...’ et cetera, dan ontwricht men óf de subtiele stemming óf... het principe!
Doch: Henri van Goudoever heeft zijn vondst zelf veel definitiever gecondamneerd
dan iemand zou kunnen doen. Na de woordeloosheden componeerde hij zijn werk
voor cello met orkest La fête bleue. Het middenstuk, gisteravond als Le temple bleu
uitgevoerd, was oorspronkelijk ook een woordeloosheid - voor mannenstem ditmaal.
Om dit middenstuk componeerde hij naderhand een ‘omgeving’. De baritonpartij
werd dan aan een solocellist toevertrouwd.
Het geheel werd dus een ‘uitgebreide driedelige liedvorm’ voor een solo-instrument
met orkest. De ‘tegelijk met de noten gevonden woorden’ werden zonder bezwaar
opgeofferd en, zoals iedereen gisteravond heeft kunnen horen: het werkje zou met
violoncel voortreffelijk geklonken hebben! (die celestacombinaties stellig beter dan
met sopraan).
Releverende: ‘het princiep’ lijkt mij een dwaling! Daar zullen enkelen gevonden
worden die dit niet met mij eens zijn - doch ik zou hen willen helpen herinneren dat
er uit een van tevoren vastgesteld kunstprincipe nog nooit een kunstwerk gegroeid
is.
Om nog even op de Cabaretsfeer en L'enfant (de oorspronkelijke ondertitels van
de beide zangen)188 terug te komen. Ik schreef zo-even dat de geesteshouding waaruit
Goudoever ze componeerde, mij sterk afstootte. Dit kan ik thans schrijven, nu
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In het UD staat: der Einfall ist der zwingende. Correct Duits is: der Einfall ist das Zwingende.
Maar het gaat hier niet om een letterlijk citaat. Schönberg schrijft in de Harmonielehre: ‘Und
ich kann als Beweis dafür anführen, dass Korrekturen des Einfalls aus äusserlichformalen
Bedenken, zu denen das wache Bewusstsein nur zu oft geneigt ist, den Einfall meist verdorben
haben. Das beweist für mich, dass der Einfall zwingend war, dass die Harmonien, die dort
stehen, Bestandteile des Einfalls sind, an denen man nichts ändern darf.’ Schönberg (19223),
502. Dit is overigens de eerste keer dat Pijper Schönbergs Harmonielehre citeert.
Op het programma waren de titels van de zangen op verzoek van Van Goudoever niet genoemd
‘teneinde de toehoorders in hun onbevangenheid geen geweld aan te doen’.
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Goudoever met La fête bleue bewezen heeft ook tot andere geesteshoudingen in staat
te zijn. Wanneer ik de sensaties ging omschrijven die de metafysica der beide stukjes
bij mij opwekt, zou ik, vrees ik, erg onparlementaire uitdrukkingen gaan gebruiken.
La fête bleue is veel meer! Goudoever heeft in dit werk een eigen streven neergelegd.
Nu moge het doel waarnaar hij streeft, ons sympathiek of antipathiek zijn, er is
tenminste een streven en niet de irritante quasi-gedegenereerde indolentie van het
oudere werk. Er is niets dat mij meer hindert dan de pose van interessante
wereldmoeheid bij één die energieker en gepassioneerder kan zijn dan één van ons.
Deze levensmoeheid was onwaar; ze was een leugen. En een kunstwerk dat op de
leugen tegenover zichzelf gebaseerd is, is daarmee veroordeeld!
Ik merk daar: al schrijvende ben ik rijkelijk agressief geworden en ik wil mij
haasten op te merken dat Goudoever zijn levensaanschouwing goddank
getransponeerd heeft. In de geboren kunstenaar (en dat is Henri van Goudoever!)
blijft de energie niet latent - de artiest brengt zijn leven niet door, in de geest liggende
in een zijden hangmat of zittende in contemplatie vóór het eigen zelf! Wanneer Van
Goudoever al zijn impulsen nauwkeurig nagegaan heeft, zal ook hij mettertijd nog
wel eens een Rood Feest componeren. Een benijdenswaardige ervaring en handigheid
om de dáárvoor te vinden accenten te sublimeren en samen te voegen heeft hij nu
reeds!
Veel en veel meer zou ik nog over Goudoevers oeuvre willen schrijven, doch dit
alles voert mij veel te ver. Zij die zich verdiept hebben in gissingen, wat voor een
blauwe Maan- (of Feest)dag daar bedoeld werd, wil ik even vertellen dat het werk
geïnspireerd is op een pastel, een droomblauw landschap van de schilder De Winter.189
Van Goudoever transponeerde de (mij dunkt: literaire) impressie die het werk op
hem maakte en hij trof daarin de wonder-geheimzinnige ondertoon verbluffend juist.
De hele compositie is mij nog niet blauw genoeg, doch dit middenstuk, die blauwe
tempel, is, kleur-harmonisch waargenomen, in één woord meesterlijk!190
Ik wil de muzikale kritiek ditmaal liever achterwege laten. Een analyse van
Goudoevers componeertechniek, van zijn sterke en zwakke eigenschappen, zou te
technisch worden dan dat het de lezer nog interesseren kon. De sterkste kant van de
musicus Goudoever is de harmoniek. De moderne veelklanken zijn sterk van vinding
en ook wel degelijk persoonlijk. Ritmisch en melodisch is het veel minder - hij heeft
nog de onpraktische gewoonte om syncopen te gebruiken in de vulstemmen, zodat
de belangrijkste ritmische lijnen daardoor staag enigszins in het gedrang komen. Ook
189
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De Utrechtse theosofische schilder Janus de Winter (1882-1951) genoot tijdens de Eerste
Wereldoorlog kortstondig grote bekendheid, vooral na de door Frederik van Eeden en Henri
Borei georganiseerde eenmanstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam (1916).
In die jaren heeft hij ‘als kunstenaar een wezenlijk stempel gedrukt op het culturele klimaat
in Nederland. De Winter heeft zowel beeldende kunstenaars, schrijvers als musici beïnvloed.
[...] De Winter kan exemplarisch genoemd worden voor vele andere obscure, visionaire
kunstenaars uit de eerste decennia van deze eeuw.’ Gevers (1985), 7. Ook Pijper kwam bij
hem aan huis, waar het een komen en gaan was van kunstenaars en denkers. Daardoor heeft
De Winter ongewild ook nog een rolletje gespeeld in de affaire Pijper-Van Gilse. Van Dijk
(1979), 91-93.
Van Goudoever schrijft in een programmatoelichting van 14 april 1919: ‘Ik heb het feest
blauw genoemd, omdat deze kleur in zijn hoge nuance domineert in het middengedeelte, Le
temple bleu, het culminatiepunt van het werk (hetwelk in zijn geheel enige gevoelsanalogie
met de vroegere Astartefeesten vertoont).’ Zie ook voetnoot 35 bij de recensie van 13
december 1917.
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is de melodiek wat begrensd en kortademig - doch, doorcomponerende zou Van
Goudoever dit gemakkelijk kunnen overwinnen.
De uitvoering was, ik zei het reeds: zeer goed. Alle tempi waren juist en goed
volgehouden en zijn dirigeerdispositie was bepaald een ontdekking.
Martine Dhont zong de zangen onovertrefbaar. Doch, onzeggelijk schoon was
haar reproductie van de drie Mahlerliederen - ik heb geen woorden om een zo
superieure reproductie te prijzen. Het orkest begeleidde in Mahler niet helemaal
voldoende, het gaf de indruk dat er te weinig gerepeteerd was - Dhonts ritenuto's en
accelerando's werden zeer onvoldoende gevolgd.
De heer Van Gilse bewees met het Scherzo van Nedbal, vlak na Goudoevers werk,
zijn zin voor humor. Die fagot, die hobo, ijverig hun nootjes uittellende, vlak na de
tien- en twaalfklanken van het nieuwe werk - het was onbeschrijfelijk humoristisch.
Overigens zal het voor velen een herademing zijn geweest! Varietas delectat.
Na de pauze Beethovens Zevende, die ik helaas niet helemaal meer heb kunnen
horen!

Hazebroek-Renden
30 april 1918 (UD)
Jac. Hazebroek (voordrachtskunstenaar) en Barend Renden (piano)
Richard Strauss: Enoch Arden (tekst: Alfred Lord Tennyson)
Debussy: fragmenten uit Pelléas et Mélisande
Liszt: Lenore
Het declamatorium is tot dusverre nog altijd in de eerste plaats een probleem.191 Want
nog géén componist is er voorlopig nog in geslaagd het conflict tussen het gesproken
woord en de muziek anders dan incidenteel op te lossen. Ik geloof: een uiterst muzikaal
en sensitief dichter zou wellicht de juiste taak der muziek nauwkeuriger weten aan
te geven dan de componisten het thans doen. En een over een gunstig orgaan
beschikkend, uiterst ritmisch musicus zou waarschijnlijk het melodrama juister
kunnen weergeven dan de voordrachtskunstenaars die zich tegenwoordig zo tot het
genre aangetrokken schijnen te gevoelen en van wier muzikaliteit wij slechts de
negatieve bewijzen hebben.
Ik durf bijna te decreteren: alle declamatoria lijden aan te veel muziek. Zelfs de
‘erkende meesterwerken’. Het programma citeert een stukje van Hutschenruyter over
‘het geval’, pasklaar gemaakt voor Strauss' Enoch Arden: ‘[...] de gevoelige

191

Het genre van het declamatorium (melodrama) was een negentiende-eeuws fenomeen, dat
in het begin van de twintigste eeuw langzaam verdween: een lang, episch gedicht, op
spreektoon voorgedragen onder muzikale begeleiding. Max von Schillings componeerde de
door Pijper genoemde voorbeelden, maar ook Liszt, Grieg (Bergliot), Richard Strauss (Enoch
Arden), Schubert, Nietzsche en vele anderen hielden zich met het genre bezig. Schönbergs
Pierrot lunaire kan beschouwd worden als een twintigste-eeuwse voortzetting ervan. De
verhouding tussen tekst en muziek hield Pijper zijn leven lang bezig. De behandeling van
de spreekstem in het symfonisch drama Halewijn is verwant aan de techniek van het
declamatorium. Zie Ryker (1993).
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voordracht van een mooi gedicht wekt gevoelens en gewaarwordingen op, moeilijk
in woorden weer te geven, maar niettemin onafscheidelijk verbonden aan de indruk
van het gedicht. Die gevoelens, die stemmingen weer te geven is de taak van de
begeleidende muziek.’
Ik vraag mij af of dit werkelijk de taak van de muziek is. Mijns inziens niet. Het
is de declamator die de stemmingen schept, de declamator die het kunstwerk draagt.
En de muziek is in veel (de meeste!) gevallen geen ‘stemmingwekkend’, doch een
hinderlijk aanvulsel van het gesproken woord.
Laat ons Enoch Arden vanuit dit standpunt eens nader beschouwen: het verhaal
van Enochs schipbreuk wordt simpel, zonder muziek gezegd - verderop, bij het grote
tragische conflict, Enochs ontdekking dat Anny met Philip getrouwd is, schrijft
Strauss de hevigste dramatische accenten waartoe hij in staat was. Is nu dit laatste
fragment daarom expressiever, emotionerender? Integendeel! De declamator moet
zich forceren om boven het harmonieuze lawijt verstaanbaar te blijven - is de solist,
gelijk Hazebroek, bovendien niet al te ritmisch, dan ontstaan er de vreemdste
catastrofetjes.
Het zal wel allemaal hiervandaan komen dat de meesters die zich met het
declamatoriumprobleem hebben beziggehouden, te veel musici waren (zijn). Eén
lange, liggende basnoot onder enkele gezegde strofen kan op den duur een
obsederende kracht krijgen - één (muzikaal volstrekt onlogische) dissonant onder
een bepaald woord kan dit woord een grandioze expressie verlenen - sommige korte,
droge ritmen (trommen of lage strijkers) kunnen een climax in het gedicht accentueren
en duizendmaal intenser maken. Doch dit alles is geen muziek in de algemeen
gangbare zin van het woord. En dit moet het, geloof ik, ook niet zijn. Een melodische,
harmonische of ritmische frase die zich logisch muzikaal ontwikkelt, vraagt een deel
van de aandacht voor zichzelf - verstrooit de attentie van de naar het gedicht
luisterende hoorder, verstoort dus het subtiele evenwicht. De muziek moet steeds
(niet in de regel, doch steeds) achtergrond van het gesproken woord zijn - en als
achtergrond kan ze niet bescheiden genoeg blijven. (Men verwarre bescheiden nu
niet met kleurloos!) Een schilderij waarin de achtergrond te opdringerig is, noemt
men onevenwichtig, het rammelt. Alle mij bekende declamatoria rammelen: het is
óf mooie muziek met een uiterst hinderlijke spreekstem óf een ‘mooi gedicht’ met
afleidende, te drukke muziek.
Aldus is mijn houding tegenover de melodrama's als Enoch Arden. Van de
uitvoering hiervan kan ik zeggen dat de heer Hazebroek mij het meest geboeid heeft
in de zonder muziek gezegde fragmenten. Barend Renden speelde de zware pianopartij
zeer correct en muzikaal. Alles in alles: een zeer goede prestatie.
Anders was het geval met de beide fragmenten uit Debussy's Pelléas et Mélisande.
Men kan de zaak van twee kanten bekijken. Het is zonder twijfel een prijzenswaardig
streven om Debussy's meesterwerk, zij het dan ook voor een gedeelte en in
arrangement, hier bekend te maken. (De Franse Opera, die bezig schijnt te zijn met
het werk in Den Haag uit te voeren, zal er allicht niet mee hier komen.192 Dat hebben
wij
192

Het werk ging inderdaad op 27 april 1918 in première in Den Haag, bij de Opéra Royal
Français de la Haye, het gezelschap van Léopold Roosen, die ook directeur was van de
Haagse Koninklijke Schouwburg.
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Utrechtenaren dan aan onszelf te danken! De zeer goede uitvoeringen van Roosens
gezelschap moesten hier steeds worden afgezegd om het tekort aan belangstelling,
terwijl tezelfdertijd de zoveelsterangs prestaties van de Nederlandsche Opera volle
zalen trokken! Dit lijkt mij zeer stellig een misplaatst patriottisme!).
Het andere oogpunt waaruit men deze reproductie kan beschouwen, is dit: het
getuigt van een enigszins bedenkelijk gebrek aan artistiek inzicht om te proberen
deze fragmenten in zó verhaspelde vorm en met zó onvoldoende middelen ‘bekend’
te maken. Van de bedoelingen van de meester bleef er welhaast niet één over en ik
geloof dat men eer Mahlers Lied von der Erde op een éénspels zendelingsorgeltje
zou kunnen ‘weergeven’, dan dat dit experiment ooit zou kunnen gelukken. In de
opera is alles harmonieus en schoon, zó was alles hard, gevoelloos en dissonant, en
eigenlijk werd alles vermoord. De orkestpartij, die op de vleugel elke reflex van
emotie miste, de zangstem, die vervangen was door een dorre, hinderlijke, gesproken
lijn, het verrukkelijke Frans van Maeterlinck, waarvan men niets, maar dan ook niets
verstond en, het laatste het ergste: de geest van het werk die hopeloos zoek was! Ik
had niet gedacht dat het zó erg zou zijn - ik had meer ‘Franse geest’ in Hazebroek
en Renden verwacht. Het blijft op alle manieren een experiment, doch dit experiment
had geen onophoudelijke marteling behoeven te zijn. Wanneer Renden Les cheveux
en vooral het Duo à la fontaine niet zo hard, dor en gevoelloos gespeeld had, wanneer
Hazebroeks timbre tenminste een spoor van emotie had gesuggereerd, wanneer men
tenminste getoond had iets voor Debussy's meesterwerk te voelen, ik had beide
partners kunnen prijzen voor de goede intentiën. Doch... niets van dit alles. Zó doet
men beter zich bij het Hexenlied, Jung Olaf of Enoch Arden te houden.193
Ik had na de Pelléas-deceptie geen moed meer om nog naar Liszt-Bürgers Lenore
te blijven luisteren.

Laatste Enderlé-concert194
3 mei 1918 (UD)
Georges Enderlé (piano) en R. van Leeuwen-Grelinger (violoncel)
Violoncelsonates van Schäfer, Beethoven (in g, op. 5.2) en Lalo
Om met het belangrijkste te beginnen: Schäfers Violoncelsonate schijnt mij inderdaad
een der voornaamste, bezonkenste Nederlandse werken die ik in dit seizoen nog
hoorde. Zelfbewust, mannelijk, rijp werk. Niet overal lijkt Schäfer origineel, niet
overal ook toetst hij zijn invallen kritisch genoeg aan het werk van mogelijke
voorgangers, doch steeds zijn het Schäfers eigen problemen, die op volkomen eigen
wijze worden opgelost. Het is doorleefd werk van één die zichzelf is.

193
194

Beide werken (Hexenlied, op. 15 en Jung Olaf, op. 28) zijn declamatoria van Max von
Schillings op teksten van Ernst von Wildenbruch.
Zie voetnoot 83 bij de recensie van 16 januari 1918.
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Vooral de beide eerste delen hebben mij buitengewoon geboeid. Het laatste deel leek
mij van tijd tot tijd wat nodeloos tumultueus, doch ik weet niet in hoeverre ik dit aan
de reproductie moet toeschrijven. Het wil mij voorkomen dat mevrouw Grelinger
en Georges Enderlé in deze Finale niet hun gelukkigste momenten hadden. Enderlé
speelde hier, dunkt mij, harder en ruwer dan zijn bedoeling was en mevrouw Grelinger
had ook haar ergste ‘ongelukjes’ voor het laatst bewaard.
Het spel dezer violoncelliste is moeilijk met één woord te omschrijven. Er zijn
wel goede eigenschappen - muzikaal is mevrouw van Leeuwen-Grelinger wél. (Vergis
ik mij niet, dan componeert ze ook. Ik meen in 1914 of '15 eens een paar zeer Duitse
liedjes van haar te hebben gezien. Ik gelóóf zelfs ‘oorlogs’liedjes - zoiets van een
soldaat die zijn liefste van het slagveld een ‘Himmelsschlüsselsträusslein’ stuurde).195
In hoeverre nu mevrouw Grelingers violonceldispositie haar sterkste talent is,
waag ik niet te beoordelen. Mij dunkt: ze zal nog wel meer talenten hebben - haar
cellospel is in ieder geval nog niet af, nog lang niet voldoende ontwikkeld. Technische
moeilijkheden (passages!) doen haar voordracht verongelukken - de hoogste tonen
intoneert zij bepaald hinderlijk onzuiver. De toon is nog niet groot of rijk geschakeerd.
Alles in alles geloof ik dat Schäfers sonate hier wel een volmaakter introductie
verdiend had.
De betrekkelijke onvolmaaktheden van het violoncel- en ensemblespel
manifesteerden zich het duidelijkst in de Beethovensonate. Hun Beethoven leek mij
waarlijk te lyrisch - het Rondo bijvoorbeeld was voor mijn gevoel hoogstens Haydn!
Ook zou ik naar aanleiding van de Sonate van Lalo soortgelijke opmerkingen moeten
maken. Een meesterwerk is dit nu juist niet, doch door deze reproductie werd het
toch al weinig geaccidenteerde muzikale terrein zo vlak als een parketvloer. Alles,
ook het Allegro, klonk als een zelfgenoegzaam Andante - men hoorde een overmaat
van vijfde trappen en de structuur was zo onduidelijk, dat men nog uren had kunnen
doorgaan zonder zich (en ons) te oriënteren. Ik geloof dat het voornaamste kenmerk
der Sonate slapheid is - de structuur is slap, de harmonie, het ritme - alles was
‘pappig’. Misschien had een gepassioneerde ijzer-ritmische reproductie heel veel
aanvaardbaar gemaakt. Maar toch niet alles, denk ik!
De Enderlé-concerten zijn hiermee afgelopen en Georges Enderlé heeft bewezen
beter pianist dan organisator te zijn (welk bewijs we overigens, gelukkig, niet nodig
hadden). De pianist Enderlé heeft niet één keer solo gespeeld (wat ik zeer stellig
verkeerd vind), en de concertgever Enderlé heeft zijn aandacht nauwkeurig tussen
de klassieke en de moderne literatuur verdeeld (wat ik in dit geval jammer vind).
Noviteiten waren: de onmondige Vioolsonate van het wonderkind Korngold, het
Pianokwartet van Fauré (dit weet ik trouwens nog niet zo zeker), Variaties voor twee
piano's van Holländer, de Sonate van Schäfer (en die van Lalo?).
Van de jong-Franse school... niets.
Van de tegenwoordige Hollanders... alleen Schäfer.

195

Bij dit soort teksten moeten we ons realiseren dat de Eerste Wereldoorlog nog aan de gang
was en dat Pijper anti-Duits was, net als de meeste mensen met wie hij omging.
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Van de belangrijke nieuwste Duitsers: alleen een solosonate voor viool van Reger
(ik wil voorlopig de jonge Korngold nog niet tot de ‘belangrijke nieuwe Duitsers’
rekenen).
Van de Spanjaarden, de Russen... niets.
Men ziet: in zoverre is Enderlés cyclus een teleurstelling. Waarom treedt de pianist
Enderlé niet als solist op? Hij speelt toch het pianowerk van Debussy? Hij kent toch
Ravels Gaspard de la nuit, toch Erik Saties' ongelooflijk droog-geestige
pianoparadoxen? Hij hoorde toch van de schitterende nieuw-Spaanse pianomuziek
(Turina's Sevilla!)? En Busoni - Václav Štěpán - Josef Foerster - Arnold Schönberg
- Albert Roussel en tientallen, twintigtallen anderen, die men zó zou kunnen noemen?!
Dit alles was nuttiger en nodiger geweest dan (hoe mooi en verdienstelijk
gereproduceerd ook): een vioolsonate van Grieg, een vierhandige sonate van Mozart
of Caprices van Saint-Saëns, een verouderd declamatorium van Liszt, een
pianokwartet van Mozart of het [Piano]kwintet van Dvořák, nuttiger ook dan een
niet helemaal voldoende weergave van een prachtige cellosonate van Beethoven.
Resumerende: ik schreef reeds vroeger dat ik hoopte dat Enderlé zijn
abonnementsconcerten in het volgende seizoen zou vervangen door een eigen
optreden, met het U.S.O. of op een ‘eigen concert’. Doch - is Georges Enderlé reeds
te veel gehecht aan zijn kamermuziekavonden, laat hij dan bedenken dat de klassieke
en romantische literatuur reeds lang en reeds beter dan door een incidenteel ensemble
hier ingevoerd is. Aan de jongeren de taak om de muziek van deze tijd bekend te
maken. Aan de Utrechtse musicus Enderlé de taak ‘het nieuwe geluid’196 in Utrecht
te helpen introduceren!

Palestrinakoor
7 mei 1918 (UD)
Pieterskerk
Utrechtsch Palestrinakoor o.l.v. Johan Winnubst
Palestrina: Missa Papae Marcelli
Mendelssohn: aria uit Paulus (soliste: Maria Gerlach-van Rhijn)
De Missa Papae Marcelli. Men kan in elke muziekgeschiedenis één of meer
kolommen vinden aan dit, naar men zegt, allervoornaamste werk van Palestrina
gewijd. Niets gemakkelijker dan te citeren en de lezer op zoveelstehands wijsheid
te onthalen. Doch ook: niets overbodiger. Want zij die enige studie van de
geschiedenis der muziek maakten, herinneren zich de min of meer anekdotische
bijzonderheden over het ontstaan van het werk ongetwijfeld. En wat het niet muzikaal
ontwikkelde deel van het publiek betreft: de geest van een werk als deze mis zou
door dergelijke beschouwingen niets duidelijker worden.
Ik vrees dat ik op het ogenblik niet in staat ben om Palestrina's verrukkingen na
te voelen. (Dat is de schuld van Orpheus, of liever, van Brambach. Doch over hem

196

Evenals in zijn recensie van 31 januari 1918 bezigt Pijper hier de term die Jan van Gilse in
zijn programmatoelichtingen gebruikte om de muziek van Debussy en Ravel aan te duiden.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

133
dadelijk meer!)197 Wanneer één muziek niet verstandelijk kan worden gekritiseerd,
dan is het wel deze katholieke kerkmuziek, die immers alleen is om de expressie.
Een fuga van Reger kan verstandelijk geapprecieerd worden (ik geloof haast
verstandelijk het meest!), een symfonie van Beethoven, van Mahler of Berlioz, zij
obsederen u, zij laten niet los, en de motieven, de ritmen blijven u dagenlang bij.
Doch deze muziek niet: zij is hautain, zij is steriel, en de emotie, die zonder twijfel
aanwezig moet zijn, blijft binnenin - de lichtende kern van Palestrina's emoties wordt
meer vermoed dan waargenomen. Het is slechts enkelen gegeven in te gaan tot de
hemelen van Palestrina's zaligheden. De poorten kennen wij, maar de sleutel die erop
past, hebben de meesten van ons niet!
De uitvoering. Ik geloof dat het werk zeer moeilijk is - het moeilijkste dat
Winnubsts koor nog uitvoerde. Het was zeer zeker de minst fortuinlijke reproductie
die ik mij van hen herinner. De zwakheden (niet onfeilbare intonatie, dat bij de
sopranen zelfs wel eens tegen de toon aanzingen werd, ‘kleven’ van de
mannenstemmen) vielen gisteravond erger op dan ooit tevoren. Doch de goede
eigenschappen bleven te waarderen, gelukkig. Het koortimbre is beschaafd, de
uitspraak beter dan men meestal hoort. Werkelijk compleet detoneren komt ook heel
weinig voor.
De soliste, mevrouw Gerlach-van Rhijn, zong in het begin van de avond een
welbekende aria uit Paulus en zij zong die zo, dat zij mij de overtuiging gaf dat haar
liederen, na de Missa van Palestrina, nog beheerster, en dus beter zouden zijn. Stem
heeft zij zonder twijfel, maar zij kan haar expansieve geluid veel productiever,
dragender maken. Zij maakt een forte op wel vijf verschillende manieren, doch niet
eenmaal op de juiste manier. Ook moet zij haar uitspraak corrigeren: de consonanten
waren vaak slecht (s en m bleven enkele malen weg), de vocalen worden soms ineens
dichtgeknepen, wat een onaangename verandering van het timbre ten gevolge heeft.
Het ‘punt van aanslag’ varieert vaak op dezelfde toon en vocaal. Doch het zou meer
dan jammer zijn, wanneer mevrouw Gerlach-van Rhijn haar orgaan niet verder
cultiveerde. Er is materiaal aanwezig dat tot iets heel goeds verwerkt wil worden.

Mannenkoor Orpheus
7 mei 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Mannenkoor Orpheus o.l.v. Cornelis Galesloot
m.m.v. Bram van der Stap (zang), Jos Schilderman (zang) en W.L.J. Hanau
(piano/orgel)
Vijf Oudhollandsche liederen
Brambach: Columbus
Brambachs Columbus, dat ik in het Gebouw van Orpheus hoorde, heeft alle
Palestrijnse emoties in mij doodgedrukt, platgemangeld onder een centenaar zware
last van mannenkoorklankrotsblokken. Columbus is inderdaad het meest exorbitante
mannen197

Pijper ging aansluitend naar het mannenkoor Orpheus om daar een werk van Brambach te
beluisteren. Zie de volgende recensie.
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koor dat ik deze winter nog hoorde. Het is alles in het kwadraat: een locus communis
van de meest wanstaltige dimensies. De librettist heeft zich onledig gehouden met
het aan elkaar rijgen van inderdaad buitengewoon onsamenhangende
opera-algemeenheden en liedertafelvervoeringen. En de componist heeft er een
‘trouwhartige’ muziek bij gemaakt, die iemand de gal doet overlopen en die slechts
één goede eigenschap bezit, namelijk: dat men haar precies even snel vergeet als
hoort.198
En op zoiets studeert nu een uitmuntend mannenkoor een seizoen lang. Aan
dergelijke ‘kunst’ voldoet een voortreffelijk musicus als Galesloot zijn kostbare tijd.
Met zulke middelen tracht men hier de smaak van het volk te ‘veredelen’. (Een
mannenkoor, men weet het, is, met een harmoniegezelschap, nog altijd het instrument
waartoe het volk zich het meest aangetrokken gevoelt.) Wat zou nu dankbaarder en
schoner taak voor de mannenkoren zijn, dan de smaak van deze brede lagen grondig
te ontwikkelen? Men maakt mij niet wijs dat dit eigen vrije keuze van de dirigenten
is. Mannen als Galesloot of Vranken zijn waarlijk te zeer musici van artistieke eruditie
dan dat ze zich niet voor zichzelf zouden schamen om altijd en eeuwig rommel als
deze Columbus e tutti quanti te propageren. De waarlijk goede koren als Orpheus
moesten dergelijke ‘zware nummers’ maar overlaten aan de koortjes uit de provincie,
die er dan mee op de concoursen konden schitteren. De Kunst heeft hoger idealen
dan gouden medailles of klassen van uitnemendheid. En gezelschappen die tot
artistieke prestaties in staat zijn, zoals Orpheus stellig is, hebben niet meer het recht
Kunst met Sport te verwarren.
Na deze peroratie heb ik alleen nog te vermelden dat dit koorwerk mij niet helemaal
zo goed uitgevoerd leek als het had kunnen zijn. Men zei mij dat de vijf
Oudhollandsche liederen vóór de pauze oneindig veel geacheveerder uitgevoerd
werden, en dit kan inderdaad zeer goed. Het wilde mij voorkomen dat het koor in de
loop van het werk moe begon te worden - wat ook allerminst verwonderlijk zou zijn.
De solisten. Bram van der Stap heb ik alleen als Columbus gehoord. Hij was stellig
de beste der solisten. De uitspraak dezer zanger nadert overigens het volmaakte ook
nog lang niet! Hij dient zijn consonanten ‘onverwijld’ te herzien. Goed is zijn tactiek
om zich zo min mogelijk te forceren, waartoe zijn niet grote geluid nog wel eens
aanleiding zou kunnen geven. Schilderman zong Ein Führer,199 Hanau200
accompagneerde.

Het gouden kruis
10 mei 1918 (UD)
Tivoli
Utrechtsche gemengde zangvereeniging Polyhymnia en U.S.O. o.l.v. L.C.
Keereweer
Ignaz Brüll: Het gouden kruis (concertante uitvoering)
198

199
200

Joseph Brambach (1833-1902) was met name bekend om zijn groots opgezette werken voor
gemengd koor en orkest: Trost in Tönen, Das Eleusische Fest, Frühlingshymnus,
Morgensehnsucht, Der Bergkönigin Frühlingsfahrt, en voor mannenkoor en orkest Die Macht
des Gesanges, Velleda, Alcestis, Prometheus, Loreley en het hier besproken Columbus (1885).
Een van de rollen in Brambachs Columbus.
W.L.J. Hanau was organist van de Utrechtse Dominicuskerk. Hij overleed eind januari 1921.
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Ignaz Brüll heeft één ‘blijvende’ opera geschreven en hij deelde ook hierin het lot
met de meesten zijner geestverwante tijdgenoten. Zou Kienzls naam nog bestaan
zonder diens Evangelimann? En Peter Cornelius zonder De barbier van Bagdad,
Gounod zonder de Faust, Thomas zonder zijn Mignon?
In een ander opzicht echter staat Ignaz Brüll te midden zijner tijdgenoten tamelijk
geïsoleerd. Als ‘melodievinder’ namelijk. Het is merkwaardig zoals bijna al zijn
melodieën de Schubertse tournure hebben, merkwaardig en verheugend tevens. Ik
weet maar heel weinig Duitse (of Oostenrijkse) componisten, van Brülls ‘gewicht’,
die zó hartelijk, pretentieloos, ‘schlicht’ hun gevoelens in doodgewone melodietjes
durfden te fixeren. Men zou bijna zeggen: die componist, wat een aardig,
fijn-gemoedelijk man moet hij geweest zijn. Groots is het nergens en het is ook
slechts zelden diep. De meertjes van zijn gevoelsdiepten blijven overal doorwaadbaar;
men behoeft nooit te verwachten onder te gaan in dieper water, noch te vrezen dat
de stroming der ritmen of de branding der gevoelsconflicten u mee zou sleuren. Doch
- een fris bad is het wel! Ook een eendenvijvertje kan zijn charmes hebben.
Ik kan zeggen dat ik de hele tijd van het operaatje genoten heb. De kleine geestige
trekjes liggen bijna overal voor het grijpen. De manier waarop Brüll zijn
blaasinstrumenten gebruikt, het feit dat zelfs minder geschoolde stemmen nergens
door het orkest gedekt behoeven te worden, het zijn even zoveel bewijzen voor zijn
goede smaak en zijn degelijk, handig werkmanschap. Het koper, trompet, bazuin, is
waarlijk voorbeeldig behandeld. De houtblazers eveneens: bijna onophoudelijk
solistisch. Het liggende kwart-sextakkoord, dat ‘de afwachting’ schildert, wanneer
Christine haar hart en hand heeft beloofd aan hem, die in Colas' plaats ten oorlog wil
trekken, is werkelijk een trouvaille. Bij Wagner staat een analoge plek (Lohengrin,
eerste akte) en de stilten daar zijn niets expressiever! Eén ding heeft Brüll stellig op
de meesten zijner opera componerende collega's voor: het gevoel voor humor. De
geestigheden van het libretto zijn zonder uitzondering erg huisbakken, maar de
muzikale aardigheden staan heel wat hoger, vrijwel op dezelfde plank als die van
Cornelius (Barbier van Bagdad). Bijvoorbeeld in het duet waarmee de tweede akte
begint ‘... een kogel kwam en trof de dappere... Hij viel...’ Dergelijke dingen, hoe
‘goedkoop’ ook, zijn hier waarlijk fris en geestig geaccentueerd.
De uitvoering. Wel, men moet hier geen onbuigzame maatstok ‘aanleggen’. De
zangvereniging Polyhymnia heeft haar tienjarig bestaan eens anders willen vieren
dan door een uitvoering van Messias of Jahreszeiten. Dat ze nu hiervoor een opera
koos, strekt haar tot eer. En vooral is het te appreciëren dat ze het aardige ding van
Brüll weer eens voor het voetlicht gebracht heeft. Van een beroepsgezelschap zal
men het zo licht niet horen.201
Ook geloof ik dat alle executanten dilettanten waren (alleen de beide
dameshoofdrollen waren musici van professie). En vooral deze overweging maakt
onze ‘maatstaf’ nóg wat elastischer. Mejuffrouw De Breij zong de Thérèse,
mejuffrouw Heijmans de Christine. Ik geloof, de laatste heeft de meeste
toneeldispositie. Stemkwaliteiten (die zich nog druk aan het ontwikkelen zijn!) hebben
beiden. Toneelroutine is natuurlijk
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Das goldene Kreuz (1875) werd tussen 1886 en 1910 in Nederland regelmatig door
professionele gezelschappen uitgevoerd; daarna niet meer.
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nog niet aanwezig, doch voor mejuffrouw Heijmans is dit een kwestie van tijd. De
dialogen waren over het algemeen slecht; men spreekt te hoog, te snel, soms zelfs
onduidelijk (en dat voor zangeressen!). Het was plezierig om op te merken dat
mejuffrouw De Breij in de tweede akte ineens zo goed begon te zingen als zij de hele
avond nog niet gedaan had. Ik kon niet tot het einde toe blijven, maar ik ben ervan
overtuigd dat mejuffrouw Heijmans óók toen haar beste momenten heeft gehad.
De herenrollen waren, dunkt mij, ook zo goed mogelijk bezet. Over toneelspelen,
de dialoog, enzovoort, zou ik aan hun adres ongeveer hetzelfde kunnen zeggen als
aan de beide dames. Men spreekt over het algemeen duidelijker, doch Gontran de
l'Ancre (de heer Kampers?) spreekt niet helemaal zuiver. Hij moet vooral zijn
consonanten corrigeren (geen s voor z!). Het mezza-voce van Bombardon (de heer
Van de Groenekan) was niet overal verstaanbaar en de intonaties van Colas (de heer
Geers) waren niet steeds juist. Overigens was het voor dilletanten vaak buitengewoon
goed.
Een stuk van het U.S.O. zorgde voor een betrouwbare begeleiding. De heer
Keereweer leidde alles zeer verdienstelijk. De catastrofetjes op het slot van de eerste
akte waren niet zijn schuld. Het mannenkoor ‘achter de schermen’ werd namelijk
indirect geleid door enige leden die juist ‘op’ waren, doch het niet nodig vonden naar
de dirigent te zien. Zo'n ensemble is onbestaanbaar!

Sint-Josephs-oratorium
13 mei 1918 (UD)
Tivoli
U.S.O. en het Kathedrale Koor o.l.v. mgr. J.A.S. van Schaik
m.m.v. Nic. van Wensen en Joh. Nelissen (zang)
J.A.S. van Schaik: Sint-Josephs-oratorium
De vraag die zich gedurende - en na! - het aanhoren opdringt: dit oratorium, wat is
het eigenlijk, wat wil het?
De bedoelingen die de dichters Vaas, Schaepman en Felix Rutten, en de componist,
monseigneur Van Schaik,202 ermee gehad hebben, zijn inderdaad niet zo
onsamengesteld. Het is namelijk niet alleen een religieuze, katholieke geloofsuiting
(zoals bijvoorbeeld Sebastian Bachs cantaten altijd in diepste wezen protestantse
geloofsuitingen zijn). Sint-Joseph wordt hier niet uitsluitend beschouwd als de heilige,
ter wiens ere men het werk schreef - doch (zesde onderdeel) zeer speciaal als ‘patroon
der werklieden’. Het werk is duidelijk naar deze apotheose toegedacht en zo is de
betekenis, dunkt mij, evenzeer een sociale als een religieuze geworden.

202

Monseigneur J.A.S. van Schaik (1862-1927) heeft zich in januari 1920 nog even bemoeid
met het conflict tussen Tivoli en het U.S.O. In het katholieke dagblad Het Centrum verscheen
van zijn hand een uitvoerige open brief, gericht aan de katholieke leden van de gemeenteraad,
met de aansporing de kant van het U.S.O. te kiezen door de toekenning van een subsidie.
Zie ook Van Gilse (2003), 212-213.
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Allerlei beschouwingen zou men kunnen houden naar aanleiding dezer beide
betekenissen, beschouwingen die thans bovendien nog de verdienste der actualiteit
zouden bezitten, doch... deze beschouwingen zouden het karakter der muziekkritiek
tamelijk wel verliezen! De lezer verwachte dus ditmaal geen psychische ontleding
van dit werk!
De andere vraag: wat is dit oratorium eigenlijk? Men zou geneigd zijn te zeggen:
een kunstwerk. Doch ik zou deze bewering niet graag voor mijn rekening durven
nemen. Van een Kunstwerk vraagt men toch in de eerste en laatste plaats dat het ons
‘iets doet’. Emotioneert, of boeit, of schoonheidsontroering geeft, of obsedeert - maar
in allen gevalle iets! Doch het Sint-Josephs-oratorium doet u noch het een, noch het
ander. Wanneer men de enorme lengten van het stuk niet opvult met gedachte
(literaire) religieuze emotie, wanneer men de zich met het arbeidersvraagstuk
bezighoudende gedeelten niet vermag te polychromeren met een vurig
partijenthousiasme - wel, dan blijft er van het Sint-Josephs-oratorium niet veel over!
Nu weet ik wel dat er vrij vele - en bekende - muzieken bestaan die zonder de
gedachte achtergronden niets zijn, verpulveren. Doch ik ken geen stuk dat dit in zó
sterke mate heeft. Dit is natuurlijk zeer verklaarbaar: de muzikale compositie is hier
zo uitsluitend ter wille van de idee, dat ze op zichzelf volstrekt onbestaanbaar is.
Hiermee is het stuk als Kunstwerk veroordeeld.
Monseigneur Van Schaik heeft nergens van een eigen compositorisch inzicht blijk
gegeven. De behandeling van het orkest is, voorzichtig uitgedrukt, enigszins
anachronistisch, was dit trouwens voor vijfentwintig jaren ook al. De behandeling
der zangstemmen toont meer inzicht, is met name voor de tenorsolist bij herhaling
werkelijk praktisch.
Doch ik vraag mij af of ik er wel aan doe, dit werk ‘gewoon’ te ontleden. De
bedoelingen die de componist ermee gehad heeft, liggen klaarblijkelijk zo ver buiten
het terrein der ‘gewone’ muziekkritiek, dat ik mij het liefst niet meer tot oordelen
bevoegd wil houden! Een stampvolle zaal die afwisselend de grijze componist, de
levende beelden van de heer Mengelberg,203 de solisten en het koor toejuichte, heeft
mijn kritische opmerkingen reeds bij voorbaat ontzenuwd. Het is mij gisteravond
duidelijker geworden dan ooit tevoren dat het begrip schoonheid voor de menigte
slechts een fictie is. En ik bewonder steeds meer het kortzichtige enthousiasme der
idealisten die menen dat de ontwikkeling der volkssmaak - of liever het gevoel voor
kunst - slechts een kwestie van tijd is.
Om mijn journalistieke taak te voltooien moet ik nog vermelden dat de tenor- en
baritonsoli gezongen werden door de heren Van Wensen en Nelissen, die vaak van
een juist inzicht blijk gaven, en dat het geheel geleid werd door monseigneur Van
Schaik zelf, in plaats van door de heer Winnubst, die het werk instudeerde, en die
dus het belangrijkste en ondankbaarste deel van de arbeid voor zijn rekening had
genomen.

203

Het gaat hier om Otto Mengelberg (1868-1934), broer van Willem Mengelberg, die in Utrecht
een atelier voor glasschilderkunst had.
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Orgelconcert
21 juni 1918 (UD)
Nicolaïkerk
H.F. Bos (orgel)
m.m.v. Henri van Goudoever (violoncel)
Werken van Bach, Haydn, Huré, Eccles en Oremus
Het was geen goede avond voor Meester Johann Sebastian Bach. De heer Bos204
speelde de schitterende Preludium en fuga in Es en dit leek mij van zijn
orgelvoordrachten wel de minst gelukkige - onrustig en veel te weinig markant. En
Henri van Goudoevers reproductie van Bachs Sarabande voor violoncel solo scheen
mij ook stellig niet zijn gelukkigste prestatie - te ruig en te uiterlijk dramatiserend,
geen wijding gevend, doch te theatrale emotie vertolkend.
Goed, en vaak buitengewoon goed, was Goudoevers weergave van Haydns Andante
en vooral van het Air van Huré; pretentieloos, doch in-muzikaal werk, soms
d'Indy-achtig, soms, in de zwakkere momenten Alexandre Guilmant in herinnering
brengend.
Oók de beide sonatefragmenten van Henry Eccles speelde Van Goudoever voor
mijn gevoelen gaaf en juist doorvoeld.
Van de orgelwerken vraagt alleen de sonate van J.A. Oremus een nadere
bespreking. Niet om de waarde van het werkje - doch slechts omdat de componist
voor mij, en naar ik meen ook voor het grootste deel van het publiek, een onbekende
was. Het spijt mij dat ik na het aanhoren van Oremus' Sonate opus 16 niet één
bewonderend of zelfs maar waarderend woord weet te vinden: de eerste en blijvende
indruk is die van slapheid en karakterloosheid - talloze invloeden, doch slecht,
onhandig geassimileerd.
Ik stel mij voor dat ik het werkje het meeste zou hebben kunnen appreciëren,
wanneer men het mij als ‘vrije fantasie’ had voorgespeeld. De talrijke contrapuntjes
à la minute zouden het respect afgedwongen hebben dat men in zo'n geval voelt voor
een wezenlijk goed organist - men zou dan het cyclische van het werk (samenhang
eerste en laatste deel bijvoorbeeld) hebben gewaardeerd als symptoom van een goed
gedisponeerd, helder, muzikaal intellect. Doch... waar de heer Oremus zijn werk
sonate genoemd heeft, gaat men vanzelf andere, hogere eisen stellen. Men vraagt
naar spanningen, naar een logisch, doelbewust componeren met levende, zelf
gevonden thema's.
En vanuit dit standpunt gezien is de Orgelsonate opus 16 een zwak werk. Veel,
zeer veel herinneringen. Aan Mendelssohn (eerste deel en vooral ook de structuur
van het geheel), aan Franck, Wagner en aan Mascagni - daar was een romantiek
(tweede deel) die zo radicaal verkelderd aandeed, dat zelfs het eenvoudige ‘nemen
voor wat het waard is’ van dit anachronisme stompzinnigheid veroorzaakte.
De plagiaten zijn werkelijk maar bijzaak - Huré doubleert zijn collega's en
voorgangers ook, evenals op hun beurt d'Indy of Guilmant, en de Eerste symfonie
van
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Zie voetnoot 12 bij de recensie van 23 november 1917.
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Mahler is op honderd plaatsen Bruckner-reminiscentie - doch ik kan het opus niet
waarderen, omdat de componist nergens blijk heeft gegeven als kunstenaar iets te
zeggen te hebben... ja, zelfs geen blijk heeft gegeven dat hij in staat was om als
‘degelijk vakman’ op een smakelijke wijze ‘niets te zeggen’!

Orgelconcert
3 juli 1918 (UD)
Remonstrantse kerk
Willem Petri (orgel)
Bach: Passacaglia in c, BWV 582
Franck: Prélude, fugue et variation
Beobide: Fantasia
m.m.v. Martine Dhont (zang)
Liederen van Wolf, Mahler en Dusch
Martine Dhont zong drie Geistliche Lieder van Hugo Wolf, Mahlers Um Mitternacht
en, als noviteit, een Kerstliedje van de jonge Hollander Alfons Dusch.
Dusch componeerde dit werkje met een motief en meerdere harmonieën van
Franck, hij construeerde zijn contrapunten direct geïnspireerd op Francks polyfonieën,
hij sublimeerde de stemming van het geheel tot een evocatie als bijvoorbeeld 's
meesters La Procession, hij droeg het ten slotte aan de herinnering van César Franck
op, en dit alles geschiedt zo ronduit, dat ik er slechts bewondering voor kan hebben.
Niets is gemakkelijker dan een componist onder deze omstandigheden van plagiaat
te beschuldigen. Doch ook: niets getuigt van een averechtser opmerkingsvermogen.
Het is natuurlijk niet gemakkelijk om uit de Franckse harmonieën enzovoort, Dusch'
persoonlijkheid op te diepen. Moeilijk, doch niet onmogelijk. De fijnbesnaarde
opmerker moet gisteravond hebben geconstateerd dat Dusch' naturel inderdaad heel
wat minder door Franck beïnvloed is, dan zijn muziek dat wel wil doen geloven. Men
kent toch de voorliefde van jonge (ook wel van niet jonge!) componisten om een of
ander werkje te schrijven: ‘à la manière de...’! Ik denk hier aan Alexander Voormolen,
die (in 1913 of '14) een heel strijkkwartet schreef in een zo verbluffende Haydn-stijl,
dat hij van deze mystificatie bijna meer ‘plezier’ had, dan van zijn hele overige
oeuvre. Of Bernard Wagenaar, die een lied schreef: Wild schäumen auf... dat volgens
iedereen eigenlijk ‘van’ Richard Strauss was.205 Of, om klassieker voorbeelden te
noemen: de Chopin-imitaties van Liszt, of de Liszt-kopieën van Chopin (onuitgegeven
- men ga er s.v.p. niet naar zoeken!) En, in de Franse muziek de talloze ‘Hommage(s)
à...’. Enzovoort. Ik wil maar zeggen dat men uit dit Franckse liedje nog niet direct
slaafse afhankelijkheid moet gaan destilleren; men heeft van Alfons Dusch stellig
nog goeds en persoonlijks te verwachten. Misschien was het experiment van zich
met een zo bewust onorigineel werkje te komen voorstellen niet helemaal ongevaarlijk
(de zich automatisch fixerende eerste indruk!), doch wij willen hopen binnenkort
ook het
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Alexander Voormolen (1895-1980) en Bernard Wagenaar (1895-1971) zaten met Pijper in
de compositieklas van Johan Wagenaar.
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andere, originelere werk te horen te krijgen. Dusch schreef voor orgel reeds een
voortreffelijk Preludium en fuga... misschien voelt de heer Petri ervoor?
Het Kerstliedje is, op zichzelf beschouwd, een fijn, teer gezangetje, blank van
stemming en puur devoot.
Martine Dhont, die zich de laatste tijd sterk voor de jonge Utrechtse componisten
is gaan interesseren, zong dit verrukkelijk. Mahlers Um Mitternacht imponeerde en
het kleine ongelukje verminderde het niets, hoegenaamd. Overigens is dit waarlijk
een bovenmenselijk lied; ik vraag mij af of het eigenlijk wel uitvoerbaar is. Met
orkest: ik heb nog geen zangeres in het laatste couplet horen domineren, of zelfs
maar verstaanbaar blijven. Met orgel - ja, het accompagnement is aanvaardbaar,
doch waar blijft de goudglans van de harpen, de pauken in de laatste strofe? Waar
het emotionerende lage-fluitensforzato, waar het onbeschrijfelijke timbre der hobo
d'amour? Al deze schoonheden, zoals ook die loslopende toonladders, grondeloos
diep, in de tuba, de contrafagot, zijn op het orgel volstrekt niet te benaderen.
De heer Petri speelde het lied overigens mooi genuanceerd - hij had er in allen
gevalle een partituur van gemaakt! Eén bedenking heb ik: tegen het tempo, dat voor
mijn gevoel te gejaagd was.
Van Petri's orgelvoordrachten veel te zeggen is, geloof ik, overbodig. Het meest
genoot ik van Francks Prélude, fugue et variation, bepaald voortreffelijk scheen mij
die pastorale inleiding, die de heer Petri betrekkelijk vlak speelde, als een wazige,
even geaccidenteerde horizon, vroom als het landschap, verstild als de avond zelve.
Ook in Bachs Passacaglia was veel schoons. Jammer dat het quasi-compositorische
heropbouwen van het meesterwerk in het midden mislukte, de grote lijn ging daar
helaas door ogenblikkelijke onrustigheidjes - door even verslappen der concentratie
misschien - verloren.
Bijna niets, ten slotte, valt er te zeggen van de Fantasia van J.M. Beobide. Had
het programma niet verteld dat de componist organist te Burgos, dus waarschijnlijk
een Spanjaard was206 - ik had het voor alles anders kunnen houden en waarderen, met
het respect dat men voor elke uiting van een waarlijk muzikaal-gevoelig mens heeft.
Van het tegenwoordige Spaanse accent (Turina!) ontdekte ik geen spoor. Het stuk
is van kleur waarschijnlijk wat warmer, donkerder, dan Bossi en het is ritmisch
interessanter dan het doorsnee Duitse orgelwerk uit de periode van Mendelssohn tot
en met Reger.

De Nederlandse componisten van het seizoen. Utrecht207
16 oktober 1918 (Caecilia en Het Muziekcollege)
Het concertseizoen 1917-1918 is in Utrecht voor de nationale kunst geen fortuinlijk
jaar geweest. De Amsterdamse, Haagse, Rotterdamse pers kan juichen: ‘nog nooit
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José María Beobide (1882-1967) is een Baskische componist, geboren in Zumaya.
Deze bijdrage van Pijper is er één in een reeks, waarin per stad beschreven wordt welke
Nederlandse componisten er in het afgelopen seizon gespeeld zijn.
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hebben we zoveel Nederlands werk te horen, te beoordelen gekregen’..., de Utrechtse
criticus moet zuchten: ‘en nog nooit heeft men ons in Utrecht slechter bedacht!’
Important, Hollands werk, de avond vullende opera's of oratoria werden in het
geheel niet uitgevoerd. Uitgebreide koor- of orkestwerken slechts in beperkt aantal.
Misschien waren wij door de voorafgegane jaren met de grotere werken wel wat
verwend. In het seizoen '16-'17 vielen de uitvoeringen van Johan Wagenaars Cid en
van zijn Fortuinlijke kist in opera- en in concertvorm.208 Nóg een paar jaren vroeger
was daar een Toonkunst-avond met een groot koorwerk van Diepenbrock en Zweers'
Ode aan de schoonheid.
Koopmans Opera kwam in het begin van dit seizoen wel met Brandts Buys' Die
Schneider von Schönau, doch een ‘Hollands’ werk vind ik dit zeer stellig niet.209 Dr.
Nahewo's Kleermakers van Marken is, dunkt mij, een (slechte!) Nederlandse vertaling
van een wel aardig, door en door Duits librettootje en de opera die Jan Brandts Buys
met dit libretto gemaakt heeft, bezit eigenlijk in het geheel geen specifiek Hollandse
kenmerken. De lyriek is volstrekt Wagneriaans, de humor is laag bij de grondser dan
in Die Meistersinger, waarop ze overigens zeer nadrukkelijk geïnspireerd is en
Brandts Buys toont zich eigenlijk het meest ‘Hollander’ in de keuze van de tekst,
meer dan in zijn uitwerking ervan. Overigens vind ik Die Schneider waarlijk een
plezierig werkje en ik heb mij bij de Nederlandsche Opera nooit beter geamuseerd
dan juist toen. Maar deze poging om het geheel te ‘verdietsen’ is, ik ben het hierin
geheel met Couturier eens,210 niet slechts een mislukte poging, doch een onvergeeflijke
fout en een betreurenswaardig niet begrijpen van 's componisten wezenlijke intenties.
Het meer speciaal Nederlandse orkestwerk: twee audities van Johan Wagenaars
nieuwe Sinfonietta onder 's componisten leiding; twee van Henri van Goudoevers
Zangen met orkestbegeleiding,211 twee van Van Gilses Gitanjali, drie van Van Gilses
Vierde symfonie. Verder uitvoeringen van het Vioolconcert van Witte, van
Diepenbrocks geïnstrumenteerde Berceuse met de prachtige solovioloncel en ten
slotte van mijn Fêtes galantes voor mezzosopraan met orkest.212 Alles in alles: zes
Nederlandse componisten met zeven werken, men ziet: de oogst is schraal! Overal
elders groeit de belangstelling voor het nationale werk, overal elders beginnen de
Nederlandse componisten eindelijk de belangstelling te ondervinden waarop zij recht
hebben! Doch achteruitgang in Utrecht, dat vroeger, onder Hutschenruyters regime
wel het elysium der jongere (liever: onbekende) Hollandse Meesters en Gezellen
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De Cid, op. 27, is een opera uit 1912-13, De fortuinlijke kist, op. 29, een cantate uit 1916.
Annalen 2288.
Louis Couturier schreef een maand eerder in Caecilia en Het Muziekcollege: ‘Dat men al te
Hollands heeft willen zijn door Die Schneider von Schönau in Markense ridders van naald
en ellemaat te veranderen, is een fout geweest die niet te herstellen was. Men heeft er de
kern van het werk door aangetast, want deze is niet Nederlands, maar Duits, zodat het
fijngetekende karakterstuk van onze te Wenen gevestigde landgenoot zijn eigenaardigheid
voor een groot deel heeft ingeboet.’ (‘De Nederlandse componisten van het seizoen. Den
Haag’. Caecilia en Het Muziekcollege, jrg. 75/5, nr. 16, 10 september 1918).
Zie voetnoot 184 bij de recensie van 25 april 1918.
Wagenaars Sinfonietta wordt door Pijper besproken op 7 en 11 februari 1918, Van Goudoevers
Zangen zonder woorden op 25 april 1918, Van Gilses Gitanjali op 14 januari 1918 en Van
Gilses Vierde symfonie op 20 december 1917. Het Vioolconcert van Witte komt zijdelings
ter sprake op 10 december 1917 en Diepenbrocks Berceuse wordt besproken op 4 april 1918.
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werd genoemd! Jan van Gilse heeft deze erfenis van zijn voorganger tenminste niet
aanvaard! Doch ook voor de bekende Hollandse meesters heeft de nieuwe dirigent
niet veel belangstelling aan den dag gelegd. Hij heeft zich tot dusverre niet eenmaal
geïnteresseerd voor het werk van zijn grote stadgenoot, Johan Wagenaar... Was het
lokaal chauvinisme dat diens Cyrano, Saul en David et cetera repertoirenummers
van het U.S.O. waren?? Mijns inziens stellig en zeker niet! Noch voor het werk van
Dopper, noch ook voor dat van Van Anrooy, van Schäfer of van welke ‘bekende’
Hollander dan ook, heeft de heer Van Gilse zich moeite gegeven! En van de
‘jongeren’, Voormolen, Zagwijn, Dresden, Bernard Wagenaar - er zou inderdaad
een verbijsterende stroom namen van voor uitvoering in aanmerking komenden zijn
te noemen - dirigeerde de heer Van Gilse slechts werkjes van Henri van Goudoever
en van ondergetekende.
Te bespreken valt er van dit repertoire niet veel. Het belangrijkste behandelde
Herman Rutters (Amsterdam) reeds. Het onbekendste, het Vioolconcert van Witte,
behandel ik zo zachtzinnig mogelijk door het maar radicaal vergeten te zijn, zodat
daar slechts de woordeloze zangen van Van Goudoever overschieten. Het behoort
tot het meest vooruitstrevende werk dat men deze winter gehoord heeft. Niet zozeer
door het principe: de zangstem slechts op vocalen en consonanten zonder intellectueel
begrijpbare of samenhangende betekenis te laten zingen. Anderen hebben dit principe,
waarmee ik het overigens persoonlijk niet helemaal eens ben, reeds zuiverder en
logischer toegepast (Dalcroze in La Veillée. Ruyneman schrijft ergens in een
koorwerkje dergelijke effecten, maar gaat daarbij van een gans andere overtuiging
uit en bereikt ook totaal andere resultaten). Zijn - Van Goudoevers - principe lijkt
mij verwant aan een inval van Berlioz: diens gebruik van Swedenborgs helletaal in
La damnation de Faust, en óók, hoe vreemd het ook moge schijnen, is Wagenaars
‘onbewoonde taal’ in De schipbreuk213 ongeveer vanuit dezelfde overtuiging ontstaan
en aangebracht.
Maar het interessante in Van Goudoevers werk is de harmoniek, de
kwartakkoorden, et cetera. En het is bewonderenswaardig dat een zo jong talent reeds
het vermogen en de moed bezit, zijn gevoelens en gevoelentjes in zo rijke en fijn
gedifferentieerde taal te fixeren. Deze zangen zijn stellig een belofte.
En hiermee kan ik mijn overzicht sluiten. Koorwerkjes van Roeske, van Verhey
of van Vranken vragen in dit milieu geen nadere bespreking. Kamermuziek,
belangrijke liederen... mijn lijstje geeft niets dat in dit blad niet reeds voor kort werd
besproken. Laat ons hopen dat het Utrechtse muziekleven in het aanstaande seizoen
niet aldus doorvegeteert; de Utrechtse concertbezoeker is anders gewend, de
Nederlandse componist is men anders verschuldigd!
Zojuist ontvangen wij de aankondiging van de nieuwe werken die dit seizoen in
Tivoli gespeeld zullen worden. Dat lijstje geeft vijf Hollandse namen: Diepenbrock,
Goudoever, Krah, Kerrebijn en Dopper. Ik wil hopen dat het daar niet bij blijft;
Dopper trouwens werd verleden jaar ook al aangekondigd met zijn Zesde symfonie.
Helaas alleen maar aangekondigd. Maar ik denk haast dat de uitvoering van dit werk,
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De schipbreuk, op. 8b, is een cantate uit 1889 op tekst van De Schoolmeester (Gerrit van
der Linde).
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evenals van de symfonie van ondergetekende indertijd, mislukt is door niet tijdige
beschikbaarstelling van het materiaal. Doppers Paièn,214 die ditmaal op het repertoire
staan, verdienen hier overigens stellig gehoord te worden, hoe eer hoe beter!

Ingezonden stukken
Naar aanleiding van ‘De Nederlandse componisten van het seizoen.
Utrecht’, door Willem Pijper
1 november 1918 (Caecilia en Het Muziekcollege)
[door Johan Wagenaar]215
Geachte redactie,
Met plaatsing van het volgende zoudt u mij ten zeerste verplichten. Het
betreft Willem Pijpers verslag ‘De Nederlandse componisten van het
seizoen’ (Utrecht) en voornamelijk het fragment daaruit dat ik hier volgen
laat.
Overal elders groeit de belangstelling voor het nationale werk, overal
elders beginnen de Nederlandse componisten eindelijk de belangstelling
te ondervinden waarop zij recht hebben! Doch achteruitgang in Utrecht,
dat vroeger, onder Hutschenruyters regime wel het elysium der jongere
(liever: onbekende) Hollandse Meesters en Gezellen werd genoemd! Jan
van Gilse heeft deze erfenis van zijn voorganger tenminste niet aanvaard!
Mijn billijkheidsgevoel noopt mij, naar aanleiding van deze uitspraak en
van hetgeen er nog verder dienaangaande volgde, enige woorden te
schrijven ter rechtvaardiging van Van Gilse.
De positie van dirigent van het U.S.O. is een zeer moeilijke; het is een feit
dat Van Gilse onder bepaald ongunstige condities werken moet. De strijd
om het bestaan brengt voor het U.S.O. mee dat het vaak verhuurd is aan
zangverenigingen en zéér veel moet reizen. Hoeveel zuivere repetitietijd
er met dat reizen, vooral onder de bekende reisomstandigheden, verloren
gaat, kan iedereen bevroeden. Gevolg is dat de tijd om te repeteren voor
Van Gilse zeer karig is toegemeten, dat hij zelfs in de drukste tijd van het
winterseizoen ternauwernood tijd vindt voor een behoorlijke voorbereiding
van gewone repertoirenummers.
Als men nu bovendien bedenkt dat de voorbereiding van nieuwe werken
(en vooral moderne), die nagenoeg alle manuscript zijn en waarbij meestal
óók nog fouten uit de geschreven orkestpartijen moeten gecorrigeerd
worden, ontzettend veel tijd kost, dan zal men allicht gevoelen dat Pijpers
uitspraak, hierboven geciteerd, met de voorafgaande feiten te weinig
rekening houdt.
214
215

De correcte schrijfwijze is Päân. Päân I in d en Päân II in f zijn twee symfonische studies
voor groot orkest, die hadden moeten leiden tot een ‘Homerische symfonie’.
Met deze ingezonden brief raakt Wagenaar voor de tweede maal in korte tijd betrokken
bij het oplaaiende conflict tussen Van Gilse en Pijper. In het voorjaar van 1918 had
Wagenaar trachten te bemiddelen toen Mengelberg ervan afzag Pijpers Fêtes galantes
in Utrecht uit te voeren.
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Het is mogelijk dat Hutschenruyter vroeger meer Nederlandse composities
ten gehore bracht, maar, indien dit zo is, moet men in aanmerking nemen:
1e Dat Van Gilse in een nieuwe positie stond.
2e Dat verleden jaar de moeilijkheden met het reizen nog zijn toegenomen en
daardoor veel tijdverlies werd veroorzaakt.
3e Dat het U.S.O. een bestaanscrisis doormaakte, die natuurlijk de dirigent veel
zorgen baarde en waardoor zijn denken niet weinig, soms geheel, in beslag werd
genomen.
Bedenkt men deze drie punten, dan zal men tot de conclusie moeten komen dat
Van Gilse zoveel voor de composities zijner landgenoten heeft gedaan, als hem
maar enigszins mogelijk was.
Ik kan trouwens getuigen dat ik tot nu toe nog nooit tevergeefs bij Van
Gilse heb aangeklopt voor nieuw werk mijner leerlingen; integendeel, in
twee gevallen had Van Gilse reeds een uitvoering toegezegd alvorens ik
hem daarom verzocht had.
Kortelings heb ik nog bijgewoond hoe hij twee volle uren besteedde aan
het werk van een zeer jeugdig componist, terwijl hij volstrekt niet vooruit
de zekerheid had dat dit werk voor een uitvoering rijp zou zijn. Dit was
dan toch zeker wel een bewijs van belangstelling in werk van aankomende
landgenoten.
Mijn gevoelen is dan ook dat Van Gilse wél zijn morele verplichtingen
tegenover zijn componerende landgenoten voelt en dat hij ernstig de goede
wil toont om Nederlandse werken uit te voeren. De tijd voor werkelijk
goede voorbereiding moet echter te vinden zijn.
Ten slotte, hoe verheugend ook het feit is dat verslaggevers zich warm
maken voor de nationale muziek en de uitvoering daarvan, er moet mijns
inziens wel degelijk nota van worden genomen dat de orkestdirecteuren
naast de ideële kunstbelangen de eisen van het concertpubliek en daarmee
de bestaansvoorwaarden voor hun orkesten in het oog hebben te houden.

Ingezonden stukken
Naar aanleiding van ‘De Nederlandse componisten van het seizoen.
Utrecht’, door Willem Pijper
1 november 1918 (Caecilia en Het Muziekcollege)
[door Jan van Gilse]
Geachte redactie!
Vergun mij het volgende naar aanleiding van het artikel in uw blad van
16 oktober onder de bovenstaande titel te mogen opmerken. Het gehele
stuk, dat de welwillende lezer nog wel eens wil nalezen, is één doorlopende
beschuldiging aan mijn adres, als zou ik een mijner eerste plichten hebben
verzaakt en opzettelijk zijn voorbijgelopen aan de belangrijke werken
mijner componerende Nederlandse tijdgenoten. Allicht zal hetgeen ik hier

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

laat volgen de schrijver Willem Pijper persoonlijker voorkomen dan hem
lief zal zijn, doch ik acht het enigszins van belang de strekking van zijn
stuk zo helder mogelijk te belichten.
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Vooreerst dit: nog eer ik mij te Utrecht had gevestigd, kwam de jonge
componist Pijper mijn belangstelling vragen voor enige zijner werken,
waaronder zijn toen nog onvoltooide symfonie, een belangstelling die
gretig en met warmte werd gegeven, zoals hij wel niet zal loochenen.
Behalve dat ik onmiddellijk de Fêtes galantes ter uitvoering aannam, werd
overeengekomen dat ik de allereerste uitvoering van Pijpers symfonie door
het Utrechts orkest zou geven, een overeenkomst waarover componist als
dirigent zich beiden zeer verheugd toonden. Toen de symfonie gereed was,
werd een datum gekozen, die ik met opzet zo gunstig mogelijk plaatste
(het was een abonnementsconcert met Zimmermann als solist, waarvoor
dus sterke belangstelling zou zijn) en het gelukte mij, ondanks de zeer
grote moeilijkheden die er ten opzichte van de studie van repertoirewerken
uit zou voortvloeien, zes repetities voor deze symfonie te reserveren. De
componist Pijper weet, wat allicht de lezer niet weten kan, wat dit zeggen
wil voor ons orkest, dat onder de meest drukkende omstandigheden werken
moet en waardoor het steeds buitenaf moet verhuurd worden. Zes repetities,
terwijl ik voortdurend lijd aan een chronisch gebrek aan repetitietijd! Kort
voor de eerste repetitie deelt Pijper mij zichtbaar verlegen mee dat hij zijn
symfonie aan de heer Mengelberg heeft voorgespeeld en dat die er wel
oren naar heeft haar in Amsterdam uit te voeren, doch dit alleen kan doen
indien Amsterdam de primeur heeft. Onmiddellijk heb ik de componist
Pijper toen van zijn verplichting jegens mijn orkest ontslagen; als
componist wist ik zelf maar al te goed hoe moeilijk een eerste grote
orkestwerk tot openbaarheid komt en wilde ik dus een pas beginnende niet
in de weg staan. Hoewel het werk was aangekondigd, hoewel het mij
persoonlijk buitengewoon speet dit werkelijk belangrijk werk niet te mogen
introduceren, ben ik Pijper tegemoetgekomen. Ik wil me dat niet als een
verdienste aanrekenen, doch de lezer begrijpt mijn verbazing toen ik later
moest horen dat Willem Pijper zich tegenover derden uitliet, als zou ik mij
inzake zijn symfonie ‘unfair’ tegenover hem hebben gedragen!
Doch er is meer. Enige tijd later voerde ik Pijpers Fêtes galantes uit met
mevrouw Lise Ohms. Hetzelfde werkje zou korte tijd daarna in een concert
van het Amsterdamse Concertgebouworkest te Utrecht worden herhaald,
verdween echter op het laatste ogenblik van het programma van het
Amsterdamse orkest, onder omstandigheden die thans ten dele, doch nog
niet volkomen, zijn opgehelderd. Enige dagen daarna bereikt mij het
verbijsterende bericht dat Willem Pijper verspreidt, als zou ik persoonlijk
al mijn invloed hebben aangewend om de uitvoering van de Fêtes galantes
te verhinderen! Nu waren er omstandigheden die de oorzaak konden zijn
dat Pijper zonder opheldering te goeder trouw aanvankelijk die mening
kon koesteren. Terwijl echter deze laster met behagen op ruime schaal
werd verspreid, was het mij niet mogelijk mij opheldering te verschaffen
respectievelijk te geven. Integendeel, Pijper ontweek stelselmatig alles
hetgeen deze zaak tot klaarheid zou kunnen brengen. Ik had echter reden
deze zaak zeer ernstig te achten; niet alleen werd ik achter mijn rug met
een meest oncollegiale, verachtelijke daad verdacht gemaakt, doch deze
laster viel samen met de zeer ernstige crisis waarin ons orkest zich bevond,
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zodat de mogelijkheid niet was buitengesloten dat de aantasting van mijn
eer schadelijk op de zeer wankele positie van het orkest zou terugwerken.
Het is thans nog te vroeg zich over de geheime samenhang uit te laten.216
Ten slotte is het mij

216

Uit deze passage blijkt dat Van Gilse al in 1918 de strijd tussen het U.S.O. en Tivoli
verbond met de botsing tussen hemzelf en Pijper. Zie ook Van Gilse (2003), 82 e.v.
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gelukt, dankzij de zorg van Johan Wagenaar, die mij vriendschappelijk
terzijde stond, een bijeenkomst met genoemde Willem Pijper te verkrijgen.
Zijn jammerlijke houding, waarvoor ik Wagenaars getuigenis zou kunnen
inroepen, ging zover dat zelfs maar één woord van verontschuldiging of
spijt - nadat de onhoudbaarheid van zijn beschuldiging was gebleken voor de ergernis die hij mij onder moeilijke omstandigheden opzettelijk
had toegevoegd, uitbleef.
Ik ben wat uitvoerig geweest, doch om de juistheid van de nieuwe
beschuldiging te schatten is het goed een blik op de mentaliteit van de
beschuldiger te werpen. Thans de beschuldiging; die heeft een tweeledig
doel, in de eerste plaats mijn streven verdacht te maken bij alle jonge
componisten die hulp nodig hebben en uitgevoerd moeten worden. En dan
om de schijn te wekken als zou ik de terecht populaire stadgenoot Johan
Wagenaar niet voldoende belangstelling schenken. Nu, Wagenaar en zijn
omgeving weet wel beter! Men hore wat Pijper schrijft: ‘Hij (Van Gilse)
heeft zich tot dusverre niet eenmaal geïnteresseerd voor het werk van zijn
grote stadgenoot Johan Wagenaar.’ Natuurlijk is dit onwaarheid.
Onmiddellijk nadat Wagenaar zijn nieuwe Sinfonietta in een der
Stadsconcerten had geïntroduceerd, heb ik hem uitgenodigd haar te
herhalen op een van mijn abonnementsconcerten, hetgeen dan ook 20
februari geschied is. Ik had Wagenaar verzocht het programmadeel met
een zijner ouvertures te willen aanvullen, doch deze antwoordde op zijn
bekende gemoedelijke wijze: ‘Doe dat nu niet, die stukken hebben ze al
zo vaak in Utrecht gehoord!’ Op verzoek van Wagenaar zelf werd de
ouverture vervangen door de voordracht van Francks Variations
symphoniques, waarmee hij een leerling als pianist wilde introduceren.
Trouwens staat de Sinfonietta voor de maand november weer op het
programma en buitendien, ondanks des componisten eigen boutade, ook
een der ouvertures. Wat nu de ‘verwaarloosde’ andere componisten betreft.
Waarlijk, ik deed wat ik kon en misschien meer dan dat! Enkele
uitvoeringen vervielen, zoals Pijpers symfonie, (mislukt door de niet tijdige
beschikbaarstelling van het materiaal, zegt hij. Inderdaad!) Diepenbrock
had ik - eer ik naar Utrecht vertrok - reeds uitgenodigd. Het is buiten mijn
wil dat eerst het aanstaande seizoen een groter werk van hem gaat; een
kleiner voerde ik reeds uit. Ook Sem Dresden zal kunnen bevestigen dat
ik op de voorlaatste vergadering van het Genootschap van Nederlandse
Componisten hem om een orkestwerk heb verzocht. En overigens? Pijper
insinueert dat ik met een analoge gedachtegang van het welbekende ‘charité
bien ordonnée’217 eigen werk het eerst bracht. Welnu, mijn Vierde symfonie
was door mijn voorganger aangekocht voor de bibliotheek en reeds in een
circulaire aan de abonnees onzer abonnementsconcerten te Rotterdam
aangekondigd, eer iemand eraan denken kon dat ik hem zou opvolgen.
Hoe ik overigens in een eerste jaar meer kon doen, waar véél te studeren
was in abnormaal weinig beschikbare repetitietijd (onder andere Mahler
en nieuwe Fransen, de laatsten in Utrecht onbekend) zou Willem Pijper
217

‘Charité bien ordonnée commence par soi-même’ betekent letterlijk: goed geregelde
liefdadigheid begint bij zichzelf; dus: het hemd is nader dan de rok.
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mij eens moeten verklaren! Te rechtvaardigen tegenover hem behoef ik
mij echter niet, hij is niet te goeder trouw en het is hem ook niet om
objectieve vaststelling van de waarheid te doen. Doch ik zou de lezer
willen verzoeken eens een vergelijking met anderen onder gelijke
omstandigheden te willen maken. Ik geloof dat bijvoorbeeld collega Van
Anrooy, evenals ik een eerste jaar in nieuwe omgeving, wel
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geen uitgebreider lijstje van Hollanders zal kunnen tonen. En zijn
repetitiemogelijkheden zijn groot in vergelijking met de mijne, al heeft
hij weer andere zorgen!
Pijper weet dat alles, doch vermoedt dat bij de lezer, die dit niet weet,
allicht van zijn insinuaties iets blijft hangen. De oorzaken van zijn gedrag?
Daarover kan ik thans niet spreken; hierop zal later in verband met veel
gewichtiger dingen wel eens het volle licht vallen. En wat onze
componisten betreft, jonge en niet-jonge, ik zal ze uitvoeren zo vaak als
er maar enige belangrijkheid het wettigt en zover moeilijkheden, die in de
structuur van het Utrechts muziekleven wortelen, het mij toelaten. Zij
kunnen op dezelfde hartelijke tegemoetkoming rekenen als waarmee ik
het muzikaal belangrijk werk van Pijper ontving. Dat is niet meer dan mijn
plicht en ik weet dat zij allen er mij niet zo voor zullen belonen als Willem
Pijper!

Ingezonden
Apropos van ‘de Nederlandse componisten’ Utrecht
1 december 1918 (Caecilia en Het Muziekcollege)
De simpele bespreking van het zeer weinige dat er verleden jaar te Utrecht voor de
Nederlandse componisten gedaan is, blijkt heel wat stof in het knusse salonnetje van
het lokale muziekleven op te werpen. Zóveel stof, dat de lezer meer dan vermoed
zal hebben dat dit alles niet slechts reactie op die simpele bespreking zijn kon.
Teneinde enige averechtse gevolgtrekkingen te voorkomen, zie ik mij zeer tegen
mijn zin genoodzaakt nogmaals218 op mijn stuk terug te komen.
Niemand minder dan dr. Johan Wagenaar heeft zich gedrongen gevoeld om mijn
bewering: dat Utrecht, en meer speciaal de heer Van Gilse verleden jaar wel zeer
weinig voor de nationale toonkunst heeft gedaan, te weerspreken. Hetgeen dr.
Wagenaar ter verklaring van het door mij gereleveerde feit aanvoert, laat ik in zijn
waarde, doch ik ben daardoor niet overtuigd van de ongegrondheid der door mij
gemaakte aanmerkingen. Ik kan namelijk nog steeds niet aannemen dat repetities en
uitvoeringen van Cyrano de Bergerac of van Saul en David meer tijd en moeite
zouden kosten dan de voorbereiding en reproductie van bijvoorbeeld Wagners
Fliegende Holländer-Vorspiel, van Chabriers España, van het Scherzo-caprice van
Nedbal, van d'Indy's Fervaal of van de Vijfde symfonie van Dvořák.219 En ook neem
ik voorlopig nog niet aan dat de inspanning die men zich voor de repertoirenummers
van Chabrier, Nedbal of Dvořák getroost, beter besteed is dan de moeite die men
zich voor een van de vele Hollandse repertoirewerken gegeven zou hebben.
De heer Wagenaar merkt verder op dat er onder andere een hele of halve
repetitiemorgen gebruikt werd om het werk van een zeer jeugdig componist door te
218
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Voetnoot van de redactie: ‘Het is de eerste maal dat de heer Pijper op zijn stuk terugkomt.’
[AvD:] Daarentegen wijst Wagenaars opmerking ‘naar aanleiding van deze uitspraak en van
hetgeen er nog verder dienaangaande volgde’ [cursief AvD] erop dat Pijper ook elders zijn
standpunt heeft verdedigd. Het is echter onbekend waar die discussie is gevoerd.
Zie voetnoot 169 bij de recensie van 11 april 1918.
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spelen. Maar wat heeft het publiek, wat heeft de muziekcriticus aan een dusdanig
gebruik
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van de kostbare repetitie-uren? Ten slotte constateerde ik slechts dat de heer Van
Gilse zeer weinig Hollands werk had uitgevoerd, en niet dat er zo goed als geen
Nederlandse noviteiten op de programma's kwamen, wat iets anders is. Daar is, in
het U.S.O. tenminste, toch nog zoiets als een Hollands repertoire? Of is men ineens
alles verleerd, vergeten of ontgroeid wat men onder Hutschenruyter ingestudeerd
had?
Doch ook de dirigent van het U.S.O. blijkt het dringend noodzakelijk te hebben
gevonden om zijn houding tegenover de nationale componisten te rechtvaardigen,
zij het dan ook dat die rechtvaardiging geschiedde ten koste van de goede naam van
één dier zozeer geapprecieerde collega's. Jan van Gilse diskwalificeert mij als objectief
verslaggever. De kwestie waar het om gaat, is echter alleen: of ik terecht beweerde
dat er verleden jaar te Utrecht te weinig werk van Nederlandse componisten werd
uitgevoerd.
In zijn lang stuk ontzenuwt Van Gilse deze bewering niet: al wat hij te berde
brengt, kan slechts ten doel hebben de aandacht af te leiden van het feit waar het om
gaat.
Op zijn, voor de lezers van Caecilia en Het Muziekcollege oncontroleerbare
betichtingen - ze konden van een querulant afkomstig zijn - ga ik niet in. Ze laten
mij volkomen koud.
Ik schreef niet over mijn eigen werk, noch over mijn eigen persoon en dat zal ik
ook nu niet doen. In niets ter zake doend getwist begeef ik mij niet.
Ik constateer dus nogmaals: dat de heer Van Gilse wél tijd vond om allerlei, ten
dele onbelangrijke, niet-Hollandse werken opnieuw in studie te nemen en uit te
voeren, doch niet om important, Hollands repertoirewerk op te leggen en te spelen.
[naschrift van de redactie]220
Als een ‘samenhang’ nog niet voor openbare behandeling geschikt is,
gelijk de heer Van Gilse in zijn artikeltje in nummer 1 van deze jaargang
te kennen geeft, dan is het nog geen ‘oncontroleerbare betichting’, zoals
de heer Pijper meent. Wat niet aan iedereen bekend is, is daarom niet aan
iedereen onbekend.
De heren dr. Wagenaar en Van Gilse hebben niet gezegd: ‘het laat me
volkomen koud - ik ga er niet op in’ of iets dergelijks beweerd.
Een goede zaak is waard goed verdedigd te worden. En de toekomst moge
haar een goede uitkomst brengen.

Concert Stronck-Kappel
11 december 1918 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Richard Stronck (piano) en Anna Stronck-Kappel (zang)
Mozart: Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt, KV 619
Mozart: Der Sylphe des Friedens (Ridente la calma), KV 210a
220

Caecilia en Het Muziekcollege stond onder redactie van Willem Landré, Piet de Waardt
en P.A. van Westrheene.
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Liederen van Brahms, Wolf en Schubert
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Voor de aanvang van het concert kwam de heer Stronck vertellen dat het programma
te lang zou worden en dat men dus besloten had de (zes) liederen van Willem de
Haan en van Leander Schlegel te laten vervallen. Men zal zich allicht verdiept hebben
in gissingen wat toch de heer en mevrouw Stronck ertoe gebracht mocht hebben juist
de minst bekende liederen te schrappen. Ik voor mij hel over tot de mening: dat de
heer en mevrouw Stronck tijdens hun verblijf in Holland221 tot de ontdekking zijn
gekomen dat er hier in Holland tegenwoordig enigszins anders gecomponeerd wordt
dan indertijd door de heren De Haan en Schlegel, die beiden zo ongeveer de meest
afhankelijke periode van ons muziekleven personifiëren; en dat zij wel zo fijngevoelig
wilden zijn om ons niet aan dit zojuist doorleefde tijdperk van volstrekte
onpersoonlijkheid te helpen herinneren. Hoe dit zij, het programma kwam nu te
bestaan uit drie Mozartjes, drie Brahmsjes, vijf Wolfjes en drie Schubertjes - alles
bij elkaar een repertoire dat voor tien, vijftien jaren reeds niet meer up-to-date geweest
zou zijn. Staat voor sommigen de tijd dan stil? Want niet alleen dat mevrouw Stronck
het blijkbaar overbodig had gevonden om Mahler, Strauss of Reger op haar
programma te plaatsen (van Schönberg zwijg ik maar, en van Debussy, Ravel c.s.
maar helemaal!) - alle liederen van Wolf, Schubert en Brahms die zij zong, waren
vooral niet minder dan overbekend. Zelfs hier in Utrecht hebben we de Suleika's, de
Regenlieder, Die Spröde en Die Bekehrte talloze malen gehoord! Ik geloof, men
aanvaardt ook hier zulk een programma nog slechts van ‘wereldvirtuozen’, in de
(meestal ijdele) verwachting dat elke noot van zulk een wereldvirtuoos/virtuoze een
wonder of een openbaring zal zijn. Ik moet in dit verband denken aan een aardigheid
van Claude Debussy, die in een zijner kritieken beweert dat de aantrekking die de
virtuoos op zijn publiek uitoefent, vrijwel gelijk is aan die, welke de mensen naar
de circusvoorstellingen trekt. ‘Men hoopt in stilte altijd dat er iets gevaarlijks zal
gebeuren... De heer Ysaÿe zal viool spelen terwijl de heer Colonne op zijn schouders
staat, of de heer Pugno zal aan het slot van zijn nummer de piano tussen zijn tanden
pakken...’222
Maar - een virtuoze is mevrouw Stronck-Kappel (gelukkig) niet. Zij had zich dan
ook niet de onartistieke gemakzucht der virtuozen moeten permitteren en, wanneer
ze absoluut bij Schubert, Wolf en Brahms wilde blijven, uit de talrijke foliodelen
dezer meesters een minder populaire, doch even schone of schonere keuze kunnen
maken.
Opmerkingen neer te schrijven naar aanleiding der gezongen liederen - het is bijna
even ondoenlijk als overbodig. Eén ding ervan kende ik niet, de cantate van Mozart
waarmee het programma opende. Het is een typisch voorbeeld van een goddelijke
221
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De heer en mevrouw Stronck woonden en werkten in 1918 nog in Duitsland. In 1923 vestigde
het echtpaar zich in Den Haag.
Debussy, ‘Vendredi saint - la neuvième symphonie’. La Revue Blanche, 1 mei 1901. Debussy
(1971), 33. Dit is de eerste maal dat Pijper Debussy citeert. Tot 1921, toen in Parijs een
(onbetrouwbare) uitgave van Debussy's teksten verscheen onder de titel Monsieur Croche
antidilettante, moest Pijper terugvallen op de originele artikelen. In Nederland verscheen
kort na de dood van Debussy voor het eerst een artikel in vertaling (‘Het onderhoud met de
heer Croche’), en wel in De Nieuwe Amsterdammer van 13 april 1918. Dit geschiedde
waarschijnlijk door toedoen van Constant van Wessem, die op dat moment de
muziekmedewerker van het weekblad was. Waar Pijper Debussy citeert, geven we in Het
Papieren Gevaar niet alleen de oorspronkelijke vindplaats, maar ook de paginanummers in
de complete uitgave van Debussy's geschriften van 1971.
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inspiratie die door een meer dan onaangename tekst geknot, gebroken en bedorven
wordt. Zelfs de onvolprezen Mozart is er niet in geslaagd om van deze rederijkerij
iets te maken. En was de tekst nu meer minder omhalerig, minder ‘wichtig makerig’
geweest, zodat men eromheen had kunnen componeren - wanneer iemand er dan nog
iets van gemaakt had, het was Mozart geweest. Doch tegen deze berijmde geloofsen zedenleer heeft zelfs zijn genius zich de vleugels stuk gevlogen... ‘Enthüllt Euch
vom Gewand, das Menschheit in Sektiererei verkleidet!’ Jawel! En dan de slotregel:
‘Dann ist's erreicht, des Lebens wahres Glück’, finale à la ouderwetse opera! Ik moet
op gezag van het programma wel aannemen dat deze cantate waarlijk van Mozart
is. Maar wanneer men mij morgen kwam bewijzen dat ze inderdaad van Schikaneder
of van Süssmayer (die het Requiem zo heerlijk ‘voltooid’ heeft) was - dan zou mij
dat een vreugdige ontdekking zijn!
Het onbenullige van dit werk viel zoveel te meer op, doordat men het onmiddellijk
deed volgen door dat prachtige ariaatje Der Sylphe des Friedens, een waar juweeltje
van melodiek en figuratie. Mevrouw Stronck-Kappel zong dit inderdaad heel mooi,
misschien wel het fortuinlijkst van alles. Eén portamento - ‘du mir (gegeben)’ - lukte
minder, doch de hele opvatting en alle overige details waren zeer fraai, sommige
kleine bijzonderheden inderdaad voortreffelijk.
Het concert van de heer en mevrouw Stronck-Kappel heeft ons dus de overtuiging
gegeven:
Dat mevrouw Stronck nog altijd in het benijdenswaardige bezit is van haar zeer
blanke stem. (Enkele tijdelijke indisposities willen wij maar al te graag niet opgemerkt
hebben.)
Dat zij zowel als de heer Stronck in het benijdenswaardige bezit zijn ener
bekoorlijke dosis ‘tüchtige’ muzikaliteit. (De heer Richard Stronck speelde overigens
niet overal even mooi piano, Unbewegte laue Luft was gedecideerd wat grof en Der
Knabe und das Immlein wat dor, knapperig-mechanisch. Dat dorre soort techniek
deed dan hinderlijk aan dr. Otto Neitzel denken. Maar hun ensemble was gaaf en
rustig. Beter dan men het gewoonlijk hoort.)
Dat het, ten slotte, te hopen is dat de heer en mevrouw Stronck-Kappel in het
vervolg willen afzien van de gemakkelijke en goedkope successen van een Der Hirt
auf dem Felsen ten behoeve van andere meesterwerken die ten dele jaren, ten dele
tientallen van jaren in het stof der bibliotheken blijven liggen. Men mag zich spiegelen
aan de Utrechtse zanger Jan Dekker, die zich de ondankbare taak stelt Beethovens
Ferne Geliebte in te studeren en daarmee een matig succès d'estime te veroveren.
Of - mutatis mutandis - aan de onvolprezen Berthe Seroen, die de vier oorlogsjaren
gebruikt heeft om de Franse, Belgische en Russische muziek van onze tijd hier in
Holland bekend te maken - en die onder dit alles nog gelegenheid vond zich te
interesseren voor tal van jonge Nederlandse componisten (Ruyneman bijvoorbeeld),
die anders hun werken nog wel enige dozijnen van jaren in portefeuille hadden kunnen
houden. Voorwaar een beschamend exempel voor tal van Hollandse kunstenaars en
kunstenaressen!
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Tivoli-concert
19 december 1918 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Lalo: Ouverture Le roi d'Ys
Sibelius: Eerste symfonie
Roussel: Les dieux dans l'ombre des cavernes (Évocations nr. 1)
Richard Strauss: Don Juan
Laat ons voor alles vaststellen dat én de heer Van Gilse én het U.S.O. het laatste
nummer van het programma, Richard Strauss' Don Juan, buitengewoon fraai en
gelukkig reproduceerden. Daar viel waarlijk veel in te bewonderen: het tempo, dat
inderdaad de stijl van het werk voortreffelijk trof; Strauss' ‘gediegene’, voluptueuze
orkestratie, die op enkele kleine uitzonderingen na uitmuntend opgevat en
weergegeven werd. Uitzonderingen: de zo goed als nimmer stemmende harp en het
laatste verminderde akkoord in de blazers, dat de heer Van Gilse waarschijnlijk
minder rauw bedoeld zal hebben dan het nu klonk.
Een hyperelegant hofmaker is deze Germaanse ‘zuiderling’ alles in alles niet; wát
men hem ook moge toedichten, geen fijne gevoeligheden, wél ‘de brusques
oppositions d'extrème violence’, doch helaas niet... ‘et de passionnée douceur’...223
Doch, na deze gelukkige prestatie van het orkest en van de dirigent te hebben
bewonderd, moeten wij ook vaststellen dat de rest van het programma, evenals de
samenstelling ervan, lichtelijk onze verwondering heeft gewekt. Want, wát Van Gilse
met zijn combineren van Strauss' Don Juan en Roussels Les dieux dans l'ombre des
cavernes ook gedemonstreerd moge hebben, verfijnd stijlgevoel en respect voor het
Franse meesterwerk zeker niet. Misschien wél een zekere geestelijke rekbaarheid,
het woord elasticiteit durf ik hier niet te gebruiken, die hem in staat stelt met hetzelfde
entrain en met dezelfde expansies op de (dynamische) toppen der beide muzieken
én des Duitsen meesters extravagances, zijn erotische escapades, én de dromerige
oneindigheden van de Franse kosmopoliet aan te voeren. Met geen gelukkig gevolg
voor Roussel, overigens. Het werk behaalde slechts een matig succes en dit had
anders moeten en kunnen zijn.
Onbegrijpelijk voor de menigte, zoals bijvoorbeeld Debussy dat in zijn Nuages
of Sirènes voor de Hollandse oren wel wezen wil, is Roussel zéker nergens. En indien
men een aanmerking wilde maken op zijn overigens wonderbaarlijk klinkende
instrumentatie, het zou zijn dat hij van tijd tot tijd wel eens niet jong-Frans met
geblazen (hoorns) en gestreken vulstemmen werkt. Ook, dat zijn wijze van trompeten bazuingebruik geen, of te weinig rekening houdt met de systemen, door de anderen
(groteren) gevonden en toegepast. Heel, héél zelden Wagnert zijn orkestcoloriet dan
ook wel eens - hoewel ik gaarne wil toegeven dat een ideale uitvoering van het werk
dit bezwaar volkomen zou kunnen ondervangen. En ideaal was de reproductie van
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Deze citaten komen uit Debussy, Préludes, deel II, nr. 3 (La puerta del vino).
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gisteravond nog allesbehalve! Wij verlangen overigens naar een spoedige herhaling,
en zo mogelijk van het gehele werk. Men weet misschien niet dat de Évocations
behalve uit het gisteravond gespeelde Les dieux dans l'ombre des cavernes, bestaan
uit La ville rose en Aux bords du fleuve sacré. Een van Roussels bewonderaars noemt
het werk een ‘tryptique musical’. Inderdaad, de jong-Franse school heeft veel van
die triptieken voortgebracht. Om de, mij dunkt, schoonste te noemen: Debussy's
Ibéria: Par les rues et par les chemins - Les parfums de la nuit - Le matin d'un jour
de fête. En om u meteen, o lezer, het andere aangezicht van deze triptiekencultus te
vertonen: Erik Satie, die ál zijn dwaasheden in drieën verdeelt: trois Gymnopédies
(gelijk en gelijkvormig!), trois Véritables préludes flasques (pour un chien), trois
Valses distinguées du précieux dégouté, trois Morceaux en forme de poire, trois Airs
à faire fuir...!224
Vóór de pauze had de heer Van Gilse onze aandacht gevraagd voor de Eerste
symfonie van de Fin Jean Sibelius. (Het programma annonceerde Jan Sibelius, doch
we zullen deze verdietsing maar voor een zetfout houden.) Of men er goed, verstandig
aan gedaan heeft? Ik weet het niet. Jean Sibelius is volgens de muziekgeschiedenissen
de voornaamste representant der nationaal-Finse componistenbent (één ‘Handboek’
vermeldt zelfs als reclame dat de heer Sibelius de énige Finse componist is die een
staatsstipendium bezit). En het is billijk dat men hier in Holland op de hoogte wordt
gehouden hoe de nationaliteiten zich in hun kunst uiten, ook al, opdat we er ons
zachtkens aan spiegelen zouden. Doch een ‘Finse school’... na het aanhoren der
Eerste symfonie in e-mineur van de voornaamste, een staatsstipendium genietende
Finse componist Sibelius... zouden we moeten constateren, ‘bestaat niet!’. Zelden
heb ik embryonischer, ongeproportioneerder (zowel wat structuur als wat ‘inhoud’
betreft) symfonie moeten beoordelen. Het geheel is van een eentonigheid, van een
mistige grauwheid, die in de hele literatuur geen voorbeeld heeft. Het lijkt mij
overbodig om het werk met klem van redenen te veroordelen, daar het niet
waarschijnlijk lijkt dat óf Van Gilse, óf een ander dirigent het spoedig weer zal
herontdekken. Men reageert er niet meer op, het is ons volmaakt onverschillig
geworden en zelden heb ik het Utrechtse publiek een zo definitieve koel-afwijzende
houding zien aannemen als gisteravond. Ge moet met dat al niet denken dat de
symfonie alleen maar ‘vervelend’ is! Men vindt er integendeel van alles in: Walhalla's,
zingende violoncellen, Regenlieder, ‘Reigen’ van Spohr, triangels, piccolotrillers en
Midsummernightsdreamscherzi. Doch dit alles bleek nog niet voldoende te zijn. De
geest was er namelijk niet!
Te vermelden valt ten slotte nog dat deze avond van zachtzinnige middelmatigheden
en zonderlinge stijlmengelingen geopend werd met een (ietwat matte) uitvoering van
Lalo's Ouverture Le roi d'Ys.
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Dit is weliswaar de eerste keer dat Pijper Satie in zijn recensies noemt, maar indirect zijn
ons en de lezers van het UD al eerder twee opmerkingen over Satie onder ogen gekomen.
In Muziekkroniek III van 20 oktober 1918 (‘Grappenmakers’) schrijft J.S.B.B. over Erik
Satie: ‘Maar de tweede keer lijken zijn kriebel-krabbels u al méér, overigens eerder aan uw
ogen dan aan uw oren. Gij gelooft mijn vriend P. die beweert: “Zie je wel, die noten stáán
ook precies op de balk als huisjes en bomen in de verte”.’ En even verder schrijft J.S.B.B:
‘Maar Satie? [...] Hij moduleert volstrekt niet; (hij “vergeet” te moduleren, zoals P. zegt).’
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Vijfde Cyclusconcert
31 december 1918 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Harty: A Comedy Overture
Grainger: Twee stukken voor strijkorkest (Molly on the Shore en Mock
Morris)
Elgar: Serenade voor strijkers
Oud-Engelse liederen en Schotse ballades (soliste: Rodi Deggeller)
Mackenzie: Canadian rhapsody
Het is de laatste jaren bij een deel der grote en middelgrote pers mode geworden om
bejammerend, bestraffend en be-opa-end over de ‘aangezichtsloze Nederlandse
muziek’ te leuteren.225 En men heeft, zoals te verwachten was, dit epitheton tot motto
verheven. Natuurlijk volkomen ten onrechte. Men zou de Nederlandse muziek, van
1890 ongeveer af, het verwijt kunnen maken dat ze gelijk een tiendubbele Janus te
veel en te velerlei aangezichten vertoont, docht nooit dat ze hoofdeloos, onwezenlijk
zou zijn.
Maar deze Engelse nationale muziek mist niet slechts het aangezicht - ze mist
bovendien elke proportie en elke redelijkheid. Wat après tout niet verwonderlijk is.
De Engelsen hebben hun kunstmuzieken van de aanvang af geïmporteerd. De Duitser
Händel werd of wordt in Brittannië steeds voor een nationaal componist aangezien;
men heeft hardnekkige pogingen in het werk gesteld om meester Haydn blijvend in
Engeland vast te houden. Voortreffelijke reproducerende kunstenaars heeft Engeland
in overvloed voortgebracht, belangrijke of zelfs maar belangstelling waardige
productoren tot dusverre niet één.226 En met de volkskunst, het nationale Engelse
lied, zoals dat gisteravond door Rodi Deggeller en voordien wel door Geertruida van
Vladeracken227 werd geïntroduceerd, is het toch eigenlijk even treurig gesteld. Op
het continent heeft bijna elke landstreek, elke provincie haar eigen karakteristieke
liedjes en wijsjes, op het eilandenrijk is alles of bijna alles ‘karakteristiek’
onpersoonlijk - de speciaal Schotse muziek ondergaat of onderging waarschijnlijk
Scandinaafse invloeden, zonder veel gelukkig resultaat, overigens.
De Angelsaksers hebben de laatste jaren hun muzikale impotentie, steriliteit, als
een gemis leren beschouwen en er worden daar dan ook heldhaftige pogingen gedaan
om een eigen school uit de grond te stampen. Alleen wil het mij voorkomen dat men
dit karwei van een verkeerde kant aanpakt. Engeland schijnt superieure orkesten en
dirigenten te bezitten - men vertoont daar buitengewoon fraaie en verzorgde muziek-
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Het is onduidelijk wie Pijper hier citeert.
Pijper had op dat moment blijkbaar nog geen kennis van Purcell en van de Engelse
componisten uit de tijd van Shakespeare.
Geertruida van Vladeracken gaf recitals met voornamelijk oude Nederlandse, Franse en
Britse liederen. Haar echtgenoot, de beeldend kunstenaar Jan Poortenaar, ontwierp haar
kostuums en begeleidde haar aan de piano.
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uitgaven, de Chester-editie bijvoorbeeld. Doch wat daar zo verzorgd en fraai wordt
uitgegeven is: óf absoluut minderwaardig - óf niet-Engels, doch Belgisch, Russisch
of Frans.228 Pas de allerlaatste tijd zijn er in Engeland componisten verschenen die
met de Duitse theorieën en componeermethoden van tot en met Wagner hebben
durven breken. Ik noem York Bowen, Dunhill. En toch, en toch... één Spaans, één
Frans werk doodt, verdringt de hele Engelse school. En ik denk hierbij niet aan het
genie Debussy, doch aan (betrekkelijk) mediocre Fransen als Déodat de Séverac,
Dukas of Grovlez.
Van al de gisteravond gespeelde stukken kon er niet één voldoen aan de matigste
eisen van inspiratie of persoonlijke constructie. Het slechtst van de orkestwerken
was die ouverture van Hamilton Harty, welk stuk de meest onesthetische lintworm
is die ik in lang te horen kreeg - in hoeverre een lintworm hoorbaar zijn
tegenwoordigheid te kennen geeft, mogen de medici of Charivarius229 uitmaken.
Genoeg. Dat stuk van Harty is zo ongeproportioneerd, zo onbeleefd eindeloos, dat
er zich alle mogelijke onbeleefde gedachten opdringen: lintworm, brandslang... om
de minst onfatsoenlijke maar te noemen.
Het serenadetje van Elgar is, hoewel men het wat heel vaak van dilettantenorkestjes
hoort, nog lang niet doodgespeeld. Goede, normale muziek - wat saai soms, wat
zwaar op de hands hier en daar en dikwijls nogal dweperig. Volstrekt romantisch doch deze romantiek is (of was) in allen gevalle Elgars eigen sfeer en gevoelen.
Beter was ook de rapsodie van Mackenzie - die zich met dat al niet als een fijne
geest liet kennen. Het is een wat lompe, ongeciviliseerde muziek, gecomponeerd
met veel te weinig zelfkritiek, geconcipieerd met veel te weinig inventie.230
En het beste van de avond waren die bewerkingen (wat zijn quasi-bewerkingen??)231
van die oude wijsjes door Percy Grainger. Geschreven met veel goede smaak, met
veel zuiver instinct voor de zwaartepunten en evenwichten, met veel kleurzin (het
strijkorkest wordt in de regel opvallend goed behandeld). Een beetje geknutseld hier
en daar, en persoonlijk nergens - de modulatie bijvoorbeeld is wel wat al te primitief
voor iemand die in '80 geboren is. Maar het componeren op of met gebruikmaking
van populaire wijsjes heeft zijn eigenaardige grote bezwaren.
En het slechtst van alles was de zang van mevrouw Deggeller, was ook de
instrumentatie van haar laatste lied (Scots, wha hae wi' Wallaa bled). Haar theatrale
opvatting bedierf dat aardige Schotse ding (Leezie Lindsay) volstrekt - wat haar het
minste van alles vergeven kan worden. Haar geluid is groot, maar draagt toch niet.
Haar pianissimo was steeds, van verschillende punten der zaal uit, onverstaanbaar,
228
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Pijpers Eerste vioolsonate is in 1919 uitgegeven bij Chester in London.
Zie voetnoot 136 bij de recensie van 14 maart 1918.
Van Gilse schrijft in de programmatoelichting van die avond over de Canadian rhapsody
van Mackenzie: ‘Een Engels element is er [...] in vertegenwoordigd [...], namelijk (oneerbiedig
uitgedrukt) een zekere mate van uitdrukkingsloze leukheid, ja bijna stompzinnigheid. [...]
Daarbij is het stuk zo handig en vlot gemaakt, dat men gaat vermoeden dat deze
uitdrukkingswijze, die het midden houdt tussen gevoelloosheid en geesteloosheid, welbewust
en weloverwogen is.’
‘Tot het programma draagt verder Percy Grainger enige bewerkingen of quasi-bewerkingen
(men denke Mock-Morris moet zoiets zijn als quasi-Morris, zoals mock-turtle soep ook geen
echte schildpadsoep is!) van Schotse volksmelodieën (reels) bij.’ (Van Gilse in de
programmatoelichting van die avond).
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dat het een aard had, geen enkele intonatie ‘stond’. Het komt mij voor dat Rodi
Deggeller haar zangtechniek grondig heeft te herzien (‘wilde lucht’!!).
Die laatste Schotse strijdzang is, als lied met orkest beschouwd, een paskwil. De
geweldigste geluidsorkanen op analoge plaatsen bij Wagner, Strauss of Mahler zijn
als het ‘suizelen der zachte koelte’ (waarin God is) tegenover de retorische donderbui
met aardbeving die daaraan voorafgaat.232 Waarlijk - hier ontbraken slechts de alten tenorhoorns en de dondermachine aan.
Goed was de reproductie door het orkest van Elgar en Percy Grainger (behalve
een paar mislukte hoge, vlugge passages), doch het was geen dankbare avond. Ik
stel me voor: de heren zouden na afloop van het concert voor hun plezier een ouverture
van Berlioz of L'apprenti sorcier van Dukas hebben willen spelen, liever dan zo,
met ledige magen, naar huis te zijn gegaan!

Tivoli-concert
3 januari 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in C, KV 551 (Jupiter)
Mahler: Eerste symfonie
Het programma bestond uit Mahlers Eerste (na de pauze) en Mozarts grote Symfonie
in C. En wanneer wij nu, achteraf, het concert herdenken, dan blijft Mozarts
meesterwerk onaangetast, subliem in onze herinnering. En we zouden misschien
kunnen begrijpen dat een conservatief musicus (was het niet Reinecke?) Mozarts
werken het hoogtepunt aller muziek noemde en alle later komenden, Beethoven
incluis, voor decadenten, navolgers uitmaakte.
Ik weet in de hele literatuur geen gaver, volmaakter stuk muziek dan het eerste
deel - men wil de naam Jupiter-symfonie op dit eerste deel laten passen: Olympisch
is het zonder de minste twijfel en ik denk dat men daarom Jupiter maar op de koop
toe neemt. Doch, alle mythologie daargelaten: Mozart heeft in geen zijner eenenveertig
symfonieën dit eerste deel overtroffen, waar alles transparant en lichtend is, waar
elk thema, iedere modulatie als een vervulde wens aandoet.
Nooit ook heeft Mozart extatischer droom gedroomd dan in het Andante, dat
vervuld is van vertederingen en waarvan de grenzeloze verrukkingen slechts
geëvenaard worden door sommige late stukken bij Mahler of door enkele bladzijden
uit Debussy's ‘derde periode’.
En subliem is ook het Menuet, met dat voorzichtige begin, dat geen aarzelen is,
noch een verschuiven van de forte-inzet, zoals zo vaak bij Haydn (en ook wel bij
andere symfonieën van Mozart zelf), doch dat men zou willen beschouwen als een
zeer voorlijk sublimeren van de geest van het tussendeel. Beethovens, Bruckners
menuetten en scherzi zijn veel minder aristocratisch dan dit van Mozart!
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Verwijzing naar 1 Koningen 19:11-13 (zie ook de recensie van 18 april 1918).
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De Finale ten slotte is, compositorisch-technisch beschouwd, het hoofddeel van het
werk. Ik zou hierbij wel willen opmerken dat Mozarts Jupiter-symfonie zestien jaren
vroeger is gecomponeerd dan de Eroica van Beethoven, waarvan de
muziekgeschiedenissen ons leren dat dit nu de eerste symfonie is die haar hoogtepunt
vindt in de finale, wat ná de Eroica zelfs min of meer ongeschreven wet is geworden.
Men denke aan Beethovens Vijfde, Negende, Mahlers Eerste, Tweede, Zesde, Zevende
en zoveel andere.
In deze dubbelfuga staan de grootste gedurfdheden die men bij Mozart zou kunnen
verwachten; de chromatiek is vooral niet minder dan hypermodern (‘Mendelssohn
zou het nooit gedurfd hebben’!) en het geheel is nog volmaakt van deze tijd, zo goed
als een orgelfuga van Bach of de Moriae encomium van Erasmus.233
De reproductie van het werk was, op kleine uitzonderingen na, goed. In het eerste
deel, expositie, kwam de fagot in de G-majeur-episode na en, helaas, bij de reprise
eveneens. In het tweede en derde deel was de hobo misschien wat te penetrant en in
de Finale klonken niet alle inzetten even gedurfd en raak. Maar alles in alles hoort
het tot de zeer goede prestaties van ons orkest, deze winter - er was blijkbaar met
ijver en overtuiging gestudeerd. De heer Van Gilse heeft zijn gebaar voor deze subtiele
muzieken niet mee - in het tweede deel had het filigrein veel fijner kunnen zijn,
terwijl nu de violen- en fluitfiorituren wat grof en zwaar uitvielen.
Blijft te bespreken Mahlers Eerste en de reproductie daarvan. Maar! Daar zijn
twee dingen: ten eerste de papierrantsoenering en de daaruit voortvloeiende beperking
der kunstrubrieken (men zie het avondblad van gisteren).234 En ten tweede: de heer
Van Gilse, die het werk zondag 12 januari opnieuw speelt, op het Cyclusconcert.
Dan zal én het werk én de reproductie zo uitvoerig besproken worden als de
plaatsruimte maar toelaat.235 Ik vermeld nu slechts dat in die reproductie veel goeds
en veel degelijk bestudeerds te waarderen viel (Finale) en ook dat er nog veel niet
door de beugel kon - de stemming in III bijvoorbeeld, de pauken, de solocontrabas
en de tuba, die het niet helemaal eens waren over de diapason. Ook de hoorn en de
eerste fluit hadden hun avond niet en de schöne Trompeten aus der Ferne klopten
minder goed dan onlangs - zette de derde trompet niet een tel te vroeg in?
Om met een loftuiting te besluiten: de eerste trompet en de eerste hobo ‘haben
vorzügliches geleistet!’
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De oorspronkelijke Latijnse naam van De lof der zotheid.
De vorige dag had het UD een ‘tijd-rijm’ over de papierrantsoenering overgenomen uit Het
Vaderland onder de titel ‘De nieuwe krant’: ‘'t Papier gerantsoeneerd en kleiner wordt de
krant / Al wat niet dringend is, gaat in de prullenmand / Geen hoofdartikel meer van veel
kolommen lang / Geen pagina's met kunst, met buitenland of zang [...].’ Het UD tekent
daarbij aan: ‘De inhoud is natuurlijk ook op ons van toepassing - evenwel niet in alle
opzichten. Het is niet ons voornemen om tijdens de duur van de papierrantsoenering [...]
rubrieken over “kunst of zang” en zelfs het buitenland en de hoofdartikelen voor contrabande
te verklaren; slechts zal hier en daar de nodige beperking worden ingevoerd.’
Op 13 januari 1919 wordt Mahlers Eerste symfonie in het UD besproken, niet door Pijper,
maar door J.S.B.B. In dezelfde periode werd Mahlers Eerste symfonie door Van Gilse en
het U.S.O. ook op het programma geplaatst bij een gastoptreden in het Amsterdamse
Concertgebouw. Rudolf Mengelberg vond dit ‘aanmatigend’: Mahler in het Concertgebouw
was immers een zaak voor Willem Mengelberg; zie Zwart (1999), 227.
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Beethoven-avond
8 januari 1919 (Tivoli-gids)236
De Zesde symfonie behoort tot Beethovens meest bevattelijke scheppingen. Die
bevattelijkheid is niet uitsluitend een voordeel; ze zou ertoe kunnen leiden dat men
het werk als de muzikale illustratie van een gegeven verhaaltje of prentje ging
beschouwen. Beethoven heeft mogelijke misverstanden voorkomen, door van het
werk te zeggen: ‘Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei’.
De poëtische ondertitels der vijf delen zijn: I. Erwachen heiterer Empfindungen
bei der Ankunft auf dem Lande, met de Finale het meest typisch pastorale deel der
gehele symfonie; II. Szene am Bach. III, IV en V: Lustiges Zusammensein der
Landleute - Gewitter, Sturm - Hirtengesang, frohe und dankbare Gefühle nach dem
Sturm.
De Pastorale onderscheidt zich van alle overige symfonieën van Beethoven door
haar grote eenvoudigheid en door de schier eindeloze rust die in het hele werk heerst.
Nergens gebruikt Beethoven hier zijn grote, tragische accenten en de climaxen in
het vierde deel, de donderslagen en bliksemflitsen, vertroebelen de sublieme klaarheid
van het geheel nergens. Een zonniger, ‘lebensbejahender’ werk heeft Beethoven
nooit geschreven.
De symfonie werd gecomponeerd te Heiligenstadt in de zomer van 1808 en voor
de eerste maal uitgevoerd te Wenen op donderdag 22 december van datzelfde jaar.
Beethoven gaf toen een ruim vier uur durend eigen concert (‘Akademie’) waarop hij
uitsluitend noviteiten uitvoerde. Dat programma bevatte: Eine Symphonie (Nr. 5)
unter dem Titel ‘Erinnerung an das Landleben’ in F-Dur, een aria, een Hymne, het
Vierde pianoconcert. Na de pauze: Grosse Symphonie in c-Moll (Nr. 6), een groot
koorwerk, een vrije fantasie (improvisatie) op de piano en de grote Koorfantasie
opus 80.237
Men zal opmerken dat de Pastorale en de c-Moll-symfonie hier nog anders
genummerd zijn dan bij de definitieve uitgave van Beethovens werken. Eerst ná deze
Akademie heeft de Pastorale voorgoed haar plaats als nr. 6 gekregen. Ook: dat op
ditzelfde monstre-concert het Vierde pianoconcert voor de eerste maal werd
uitgevoerd. Historische kwaliteiten bezit het programma van vanavond dus wél!
De derde Leonore-ouverture werd door Beethoven geschreven voor de uitvoering
in 1806 van zijn enige opera Fidelio. Deze (tweede) uitvoering van het meesterwerk
werd echter geen succes. Evenmin als de première (20 november 1805 te Wenen),
voor welke première Beethoven zelfs twee ouvertures gecomponeerd had: de (zelden
gespeelde) Leonore I en de grootsere nr. II, die men wel als eerste aanzet van de
hedenavond gespeelde ‘grote’ ouverture wil beschouwen. De opera is pas op het
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De Tivoli-gids wordt besproken in de INLEIDING, XXII.
Het programma van dit benefietconcert op 22 december 1808 in het Theater an der Wien
bestond uit twee gedeeltes. Vóór de pauze de Zesde symfonie, de aria Ah! perfido, het Gloria
uit de Mis in C en het Vierde pianoconcert. Na de pauze de Vijfde symfonie, het Sanctus uit
de Mis in C, een pianofantasie en de Chorphantasie.
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repertoire gebleven, nadat de meester een kleinere inleiding (als de Fidelio-ouverture
bekend) had geschreven en nadat Treitschke belangrijke veranderingen in het libretto
had aangebracht.
Voor de betrekkelijk eenvoudige opera is de gigantische Leonore III inderdaad
verpletterend - op zichzelf is het waarschijnlijk de schoonste ouverture die Beethoven
ooit componeerde.

Stadsconcert
13 januari 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 95 in c
Mozart: Pianoconcert in C, KV 467 (soliste: Elly Ney)
Roussel: Les dieux dans l'ombre des cavernes (Évocations nr. 1)
Liszt/Busoni: Rapsodie espagnole (soliste: Elly Ney)
De soliste van de avond was Elly Ney - de gebeurtenis van de avond was de prachtige
Symfonie in c-mineur van Haydn238 en de zeer goede reproductie daarvan door het
U.S.O. en Van Gilse. Het werk is een dier volmaakt gave meesterwerken die ons de
zeldzame keren dat een dirigent ze uitvoert, meeslepen, ja zelfs in extase kunnen
brengen. Wanneer men van een compositie verwacht dat ze in de eerste en laatste
plaats muziek bevat, dan is alles in deze symfonie bevredigend en schoon: het eerste
deel, met dat ontroerend naïeve tweede themaatje - en het Andante, met die pacifieke
dubbelslagfiguratieën en de genoeglijk-populaire thematiek - die zó Van Gilses
Sinterklaasvariaties kon anticiperen!239 En, vooral, het Menuetto, dat voor mijn
gevoelen bij Haydn ‘per ongeluk’ meestal het hoogtepunt van de ganse symfonie is,
met dat triootje waarin de triolenfiguren der violoncello een gracieuze elfenmuziek
intoneren, waarvan de kostbaarheden aan alle onmiddellijke navolgers der klassieke
richting ontgaan zijn en die pas door de romantici en neoromantici zijn herontdekt.
Maar dan heet het: Papa Haydn heeft het ‘vorempfunden’!
Merkwaardig overigens dat de (relatief onbelangrijke) tussendelen bij de meesters
vaak zo aparte ontroering kunnen geven. Denk aan Haydn, aan Bruckner, en ge
herinnert u een hunner menuetto's of scherzi - Mahler droomt in de gelijkwaardige
delen zijn diaboliekste, infernaalste dromen. En het is in dit verband heel amusant
om zich een zeer overtuigde uitlating van een componerend dilettant te herinneren
die in een artikel beweert: ‘Het tussendeel, scherzo of menuet, moet uit de symfonieën
en

238
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Het gaat hier om Symfonie nr. 95, omdat dat de enige symfonie in c is die toen was uitgegeven.
Er bestaan nog twee symfonieën in c: nr. 52 (circa 1771) en nr. 78 (1783).
Van Gilse schreef in 1908 zijn Variaties op een St.-Nicolaasliedje.
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sonates verdwijnen, want het is onpsychologisch’.240 Ja. Ja. De meesters hadden er
maar eens een half uurtje over moeten nadenken, dan zouden ze wel tot het inzicht
zijn gekomen dat ze de onpsychologische scherzi zo gauw mogelijk uit hun grote
werken hadden te schrappen. En Shakespeare bijvoorbeeld zou onmiddellijk erkend
hebben dat hij al zijn toneelwerken waarin een nar of dwaas voorkwam, grondig zou
moeten herzien.
Revenons à nos croches:241 Haydn werd heel goed gespeeld. De zeer rustige
opvatting van de dirigent, die de muziek nergens aanzette, was een verrassing en ik
wenste slechts dat de heer Van Gilse in ander, modern werk (Mahler of Debussy
bijvoorbeeld) dezelfde wijze ingetogenheid vertoonde. Er waren kleine ongelukjes
(hoorns, slot tweede deel) en de trompetten klinken zelfs in het ppp in het
Gebouwzaaltje gelijk de stemmen der engelen uit de Openbaring242 - doch dit
vermindert de waarde der zuivere uitvoering in genen dele. De weergave van Roussels
Évocation (die binnenkort nog wel besproken zal worden) lukte veel minder; daar
waren in de eerste grote climax hinderlijke ongelijkheden.
De soliste van de avond was Elly Ney en ze heeft zich, geloof ik, het meest
onverdeeld gegeven in Liszts Rapsodie espagnole - of misschien in Mendelssohns
Frühlingslied, dat ze (verbijsterende keuze ná Roussel en Liszt!) toespeelde. Ik geloof
stellig dat ze Mozarts concert buitengewoon graag speelt - maar toch was er in haar
reproductie iets mats, juister misschien iets teruggetrokkens - alsof ze zichzelf en
haar opvatting niet helemaal vertrouwde. Zou ze zichzelf durven toestemmen dat ze
Mozart eigenlijk erg romantisch voelt? - zó romantisch dat ze het werk eigenlijk
liever wat koel, wat geserreerd speelt, dan zó als ze het hoort in haar onbeluisterde
dromen, wanneer ze voor niemand speelt, voor geen publiek, dat om beurten haar
japonnen, haar bewegingen en haar spel begaapt - voor geen kleinzonen van Midas,
die haar allang geclassificeerd hebben en dus niets meer van haar kunnen verwachten243
- voor geen psychoanalytici vooral die... Maar laat ik ophouden! Mij resten nog
240
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Wie die ‘componerende dilettant’ was, is onduidelijk, maar het begrip ‘psychologisch’ werd
in die jaren op een heel specifieke manier gebruikt door voorstanders van de nieuwe Franse
muziek. Zij zagen een tegenstelling tussen de (Duitse) a-b-a vorm en de (nieuw-Franse)
‘psychologische’ vorm. In 1919 omschrijft Frans Vink deze ‘psychologische vorm’ in zijn
artikel ‘Het wezen der muziek’ als volgt: ‘Wel heeft men in de laatste halve eeuw getracht
een nog hoger ontwikkelde vorm in het leven te roepen en deze reeds de naam van
“psychologische” vorm geschonken. Deze vorm zou dan zichzelf voorbereiden, ontwikkelen
en voltooien, gelijk bijvoorbeeld een levend organisme dit vermag te bewerkstelligen, zeggen
we de plant, het dier, de mens; van kiem tot volledig verschijnend wezen. Er zou dus
aanvankelijk slechts een motief aan het kunstwerk ten grondslag zijn gegeven, dat dan zichzelf
door alle mogelijke ontwikkelingsstadia heen als volwaardig kunstwerk zou voltooien.’
(Caecilia en Het Muziekcollege, jrg. 76/7, nr. 15, 10 augustus 1919, 228). Deze beschrijving
van de ‘psychologische vorm’ past naadloos op Pijpers ideeën over de kiemcel.
Variatie op de Franse uitdrukking revenons à nos moutons, laten we terugkeren tot ons
onderwerp. Croche is Frans voor achtste noot. Wellicht is het ook een allusie op Monsieur
Croche van Debussy, hoewel Pijper deze pas voor het eerst expliciet noemt in zijn recensie
van 24 februari 1921.
De zeven engelen uit de Openbaring, die op zeven trompetten blazen, zijn tamelijk luidruchtig.
De ‘engel met het boekje’ bijvoorbeeld ‘schreeuwde het uit met machtige stem, als een
brullende leeuw’ (Openbaring 8-11).
Pijper refereert hier aan het zogenaamde Midas-oordeel: Midas kiest in een muzikale tweestrijd
tussen Pan en Apollo voor de eerste. Apollo laat daarop voor straf Midas' oren uitgroeien tot
ezelsoren. De ‘kleinzonen van Midas’ zijn derhalve de onoordeelkundigen inzake muziek.
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twee beschouwingen over het concert. Ten eerste zou ik Mozarts sublieme concerto
moeten bewonderen, doch deze aangename en vaak vervulde taak zal men mij ditmaal
schenken - en ten andere zou ik én Liszt én Busoni moeten laken. En daar Liszts
muziekhistorische waarde reeds zeer vaak vastgesteld is, kan ik er mij toe bepalen
slechts Busoni te misprijzen, Busoni, de componerende pianist, die zijn pianistische
afkomst nooit verloochent. Wat was dat voor een overbodige daad van hem om die
quatre-mains van Liszt te instrumenteren - en dan nog wel zó! Moderne effecten:
een tambour-de-basque-tremolo samen met een pianotriller in de hoge regionen een gebruik van de pauken waarvoor Wagner zich geschaamd zou hebben - dat hele
insipide gebruik van de blazers (die losse hobolijn ergens in de Jota Aragonesa!)244
van het slagapparaat, het lompe aanzetten, forceren der vehemente en elegante ritmen!
Ik heb er géén parlementair-kritische termen voor! Busoni is zonder twijfel een
geniale natuur en een musicus die meetelt: iemand die kritische uitgaven maakt van
Bachs pianowerken (ik zeg niet dat ze mij ‘sympathiek’ zijn!), die Schönbergs
Klavierstücke ‘voor concertgebruik inricht’ (ik begrijp wel niet helemaal waarvoor
dat nodig is!), die bovendien nog een boekje over een nieuwe muziekesthetiek schrijft
(waarin hij verbluffende algemeenheden naast fijn persoonlijke opmerkingen
noteert),245 die ten slotte nog componeert, zelfs voor de meest onwaarschijnlijke
bezettingen: een pianoconcerto met orkest en mannenkoor!, is geen ‘onpersoon’.
Maar... het (pianisten)bloed kruipt waar het niet gaan kan en het uitsluitend
reproductieve van Busoni's talent manifesteert zich nergens hinderlijker dan in zijn
onvergeeflijke vergissingen: het ‘met orkest bewerken’ van Liszts Spaanse retorica,
het ‘verbeteren’ - moeilijker maken a.u.b. - van een pianoconcert van Bach - het
‘konzertfähig’ maken van een duivelsdroom van Schönberg. Voor één geëmotioneerde
frase gaf ik heel zijn levenswerk, heel zijn compositorische bagage. En ik vrees en
hoop hijzelf ook!

Camille Saint-Saëns
15 januari 1919 (Tivoli-gids)
Saint-Saëns (geboren 1835) behoort én door zijn leeftijd, zijn persoonlijkheid én zijn
muzikale neigingen niet tot de nieuw-Franse school - ofschoon het nog geen twintig
jaar geleden is dat men hier in Holland de meester beschouwde als de zo goed als
enige, ‘moderne’ Franse componist. Dit was natuurlijk niet juist. De componist, de
knappe handwerksman Saint-Saëns, is volstrekt klassiek, de kunstenaar in hem is
waarschijnlijk romantisch, neoromantisch misschien, doch stellig mist hij de nerveuze
bewogenheid en de mediumieke eigenschappen der modernste Franse genieën.
Saint-Saëns en Debussy bijvoorbeeld, zij hebben gans andere ambities. De jongere
meester, die uitsluitend naar de kern zijner muzieken zoekt, die met een ongelooflijk
verfijnd aanvoelingsvermogen de subtielste nuances in zijn gevoelens ontleedt en er
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Het tweede deel van Liszts Rapsodie espagnole.
Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907, tweede herziene uitgave 1916).
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zijn vreugde in vindt, met die allerfijnste gevoelsatomen kunstwerken van een nooit
vermoede schoonheid te maken. En de andere, waarschijnlijk de grootste vakmusicus
(men versta dit nu niet als een desappreciatie) die Frankrijk na Berlioz heeft
voortgebracht, die zich bezighoudt met alle vormen, alle stemmingen der klassieke
en romantische meesters tot en met Liszt. Doch in die klassieke vormen en gedachten
heeft Saint-Saëns altijd naar iets eigens gezocht en hij heeft zodoende de weg gebaand
voor de groteren die na hem kwamen. Saint-Saëns heeft wel ongeveer alle muzikale
kunstvormen gecomponeerd: opera's: Samson et Dalila, La princesse jaune, waarvan
men het charmante ouverturetje wel eens - maar zelden - in de concertzaal hoort symfonieën, oratorio's, veel kamermuziek (het schitterende Trio!), de overbekende
poèmes symphoniques, waarmee hij Liszts niet helemaal veilige wegen bewandelt.
En ook en vooral de speciale vorm der klassieke meesters - het concert met
orkestbegeleiding: namelijk drie vioolconcerten, het beroemde violoncelloconcert246
en vijf pianoconcerten. In deze laatste, vooral in het vanavond gespeelde Vijfde
concerto en ook in het eerste deel van het (evenmin overbekende) Vierde bekijkt de
meester het geval met wel zeer hedendaagse ogen. Hij schrijft daar namelijk bewust
of onbewust een fraaie orkestmuziek-met-piano en anticipeert dus de tegenwoordige
orkestratiemanier, waarin de piano een (belangrijk) bestanddeel van het orkestapparaat
wordt, een orkestinstrument dus, zo goed als de te hunner tijd eveneens solistisch
optredende viool of violoncel. Niemand zou eraan denken Strauss' Heldenleben een
vioolconcert of zijn Don Quixote een violoncelloconcert te noemen, ofschoon de
technische moeilijkheden die van veel klassieke concerten overtreffen. En zo geloof
ik ook dat de periode der pianoconcerten goed en definitief afgesloten is. En ook dat
binnen niet al te lange tijd elke grote orkestvereniging zijn pianisten rijk zal zijn evenals tegenwoordig zijn soloviolisten en soloharpisten. Saint-Saëns' concerten
sluiten de reeks die ongeveer bij Bach begint, fraai af.

Cornelis Dopper
15 januari 1919 (Tivoli-gids)
Cornelis Dopper (geboren 1870) schreef reeds zeven symfonieën waarvan de Zevende
(De Zuiderzee) pas op enkele plaatsen (Amsterdam en Den Haag) en de bekende
Zesde, de Amsterdamsche, overal in Holland en voor kort ook door Richard Strauss
te Berlijn is uitgevoerd. Verder schreef hij tal van kleinere werken, een
violoncelloconcert et cetera. Een Paieon of Päân247 was oorspronkelijk een lof- of
smeeklied tot Apollo (men vergelijke Homerus' Ilias); Dopper die in zijn Vijfde
(Epische) symfonie reeds fragmenten uit Homerus componeerde, bewijst met dit
werk dat hij zich aangetrokken heeft gevoeld tot de immense mogelijkheden welke
dit antieke prijs- en danklied opent.
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Saint-Saëns schreef twee violoncelconcerten, maar Pijper bedoelt zonder twijfel het Eerste
in a (op. 33).
Uitgevoerd werden Päân I en II. Zie voetnoot 214 bij het artikel van 16 oktober 1918.
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Muziekvereeniging248
22 januari 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Veerman-kwartet m.m.v. Lucie Veerman-Bekker (piano) en Minny de
Jonge (zang)
Schumann: Pianokwintet in Es, op. 44
Aria van Haydn en liederen van Richard Strauss
Het Veerman-kwartet speelde, samen met mevrouw Veerman-Bekker, Schumanns
Pianokwintet in Es-majeur. Ik geloof dat het Veerman-kwartet nooit gelukkiger,
vuriger, vrijer musiceert dan wanneer zij haar medewerking verleent. Er is dan een
bewonderenswaardige rust in het ensemble, het lijkt alsof elk der kwartettisten zich
dan pas ten volle laat gaan. Daar waren in het eerste deel momenten van vurig elan
en van grote schoonheid; daar waren - natuurlijk - ook momenten van inzinking: het
slot bijvoorbeeld, dat waarschijnlijk wat zuiverder bedoeld dan weergegeven was.
Freule Minny de Jonge249 zong een aria uit Haydns Schöpfung - die ik niet helemaal
heb kunnen horen - en vier liederen van Richard Strauss. Thans, naar aanleiding
dezer vier kleine liederen een grondige beschouwing over haar stem en over haar
kunstenaarschap te geven, lijkt mij niet nuttig. Zij heeft zonder twijfel een goed,
soms zelfs fraai geluid - dit te veronachtzamen ware onbillijk. Zij heeft even zeker
een goede, doeltreffende techniek - dit te ontkennen zou een vergissing zijn. Maar
zij mist ten enenmale het vermogen om te ontroeren - zij is niet bij machte om de
emotie die zij van een kunstwerk, van een lied doorleefde (als ze tenminste, al
studerende, die schoonheidsontroering had) op haar toehoorders over te brengen.
Brandts Buys schreef eens: ‘Het is een lange weg van het zingende hart tot het gemoed
van de hoorder’. Ja, waarlijk! en die weg is bij deze zangeres zo lang, zo eindeloos,
dat wij dat hart niet meer kunnen horen zingen... Hééft het gezongen - zingt het in
Minny de Jonge? Ik vrees, ik vrees! Want alles wat zij vanuit het dogmatische
standpuntje voortreffelijk doet, laat koel en onbevredigd. Zij zingt u met Strauss'
meest ‘verführerische’ wijzen in een stemming van dor scepticisme en de
troosteloosheden van deze stemming, kil en grauw als een novemberdag, worden
nergens verhelderd, verwarmd door één teder, zacht accent. Ik heb freule De Jonge
tientallen malen horen zingen - de eerste gevoelige noot moet ik nog van haar horen.
Ook begrijp ik volstrekt niet waarom én dat ‘volkstümlich angehauchte’ Ach lieb,
ich muss nun scheiden, én het veelgezongen Allerseelen, én die ‘hinreissende’
Zueignung met volstrekt dezelfde expressie, met volstrekt hetzelfde dynamische
gemiddelde (behalve dan de derde dankbetuiging - die overigens jammerlijk
detoneerde, maar dit kan ogenblikkelijke vermoeidheid geweest zijn) gezongen
moeten worden. Maar zo zou ik kunnen doorgaan - en het ene is al even overbodig
als het andere. Mevrouw Veerman begeleidde fraai en zinrijk.
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De Utrechtsche Muziekvereeniging: zie voetnoot 100 bij de recensie van 30 januari 1918.
Zie voetnoot 152 bij de recensie van 25 maart 1918.
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Stephan Pártos
24 januari 1919 (UD)
Waarom, waarom, waarom? Waarom wandelen de mensen bij honderdtallen naar
de concerten die de jonge Pártos hier in Holland geeft? Ziet men zoiets dan waarlijk
voor het laatste wereldwonder aan? En Pártos zelf, verbeeldt hij zich of maakt men
hem wijs dat hij reeds inhoud genoeg heeft om een publiek van het jaar
negentienhonderdennegentien te verrijken; andere, diepere emotie te bezorgen dan
de primitiefste aller ontroeringen: de beate verbazing?
Laat men zichzelf en anderen niet bedriegen! Het vioolspel van de jonge Pártos
heeft enkele uitnemende kwaliteiten, het muzikantschap van de jonge violist vertoont
naast beminnelijke frisheden belangrijke hiaten, het kunstenaarschap ten slotte van
dit ‘wonderkind’ is natuurlijk ten enenmale onvoldoende, rudimentair. En uit dit
laatste volgt automatisch dat voor de zeer begaafde jonge violist Pártos de tijd van
optreden vooralsnog niet is aangebroken. Doch dit is een verwijt dat hemzelf niet in
de eerste plaats treft; deze tournee was voor alle partijen (behalve voor de impresario)
een vergissing; voor Pártos, die men misschien voor zijn leven bedorven heeft, voor
het publiek, voor de critici, die geen woorden wisten te vinden om hun verbazing te
uiten en toen maar om strijd aan het prijzen zijn gegaan. Wat is het verbijsterende in
zijn optreden? Dat hij voor een zestienjarige een fabelachtige techniek bezit? Maar
wanneer hij eenzelfde techniek op een ander terrein, sport bijvoorbeeld, had veroverd,
zou niemand het in zijn hoofd krijgen om hem daarvoor ovaties te gaan brengen. En
ik geloof dat hijzelf gelukkiger zou zijn met een dergelijke dispositie voor de roeiof tennissport, dan met deze violistische begaafdheden!
Verwondert, verbluft u dan zijn muzikaliteit? Ja, maar daar zijn veel zestienjarigen
- ik zeg niet in Holland, of in Utrecht - die zeker even muziekgevoelig zijn als hij,
en die met minder techniek meer emotie zouden kunnen geven. Na dit alles rest mij
nog slechts vast te stellen dat in het gunstigste geval - dat wil zeggen wanneer men
goed bedoelend zijn psyche niet heeft dichtgeschroeid met de vuurwerken van het
enthousiasme - Stephan Pártos over tien, vijftien jaren naar een plaats in de rijen der
Meesters zou kunnen dingen.250 En - ik hoop dat men mijn gedachtegang begrijpt misschien nog met de meeste kans op succes, wanneer hij in die tien, vijftien jaren
geen viool aanraakt - tenminste niet optreedt - tenminste geen zielbedervende tournees
onderneemt. Zijn optreden heeft mij de overtuiging gegeven dat hij behalve
vioolspelen nog alles te leren heeft.
Dit alles klinkt niet vriendelijk tegenover Pártos. Maar het is waar. Ik kan me niet
begrijpen wat men allemaal over en om hem heen gefantaseerd heeft. Fantasie is nu
juist het laatste wat men met hem in verband kan brengen! Hij speelt alles, zelfs de
meest onlogische accenten, de onwaarschijnlijkste ritenuto's en morendo's (vooral
daarmee is hij kwistig!) met een abnormale overtuiging. - ‘Zó is het hem geleerd’,
zei iemand. En die waarheid is ook niet vriendelijk!
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Zover zou het niet komen, want Stephan Pártos overleed op 17-jarige leeftijd op 4 februari
1920.
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[over Beethovens Strijkkwartet, op. 18.6.]251
23 januari 1919 (Tivoli-gids)
[niet teruggevonden]

Brahms' Derde symfonie
5 februari 1919 (Tivoli-gids)
Onder de vier symfonieën van de meester is de hedenavond gespeelde Derde met de
Tweede wel de ‘bevattelijkste’, laat ik beter zeggen: de liefst gehoorde. De symfonie
is helderder, overzichtelijker dan de Eerste of Vierde en de stemming zou men bijna
pastoraal kunnen noemen. Inderdaad zijn daar meer overeenkomsten tussen
Beethovens pastorale Zesde en deze Derde dan alleen de gemeenschappelijke
grondtoon F-majeur. Men moge er dan al geen Gewitter of Frohe und dankbare
Gefühle nach dem Sturm in ontdekken, ‘Frohe Gefühle auf dem Lande’ suggereert
de symfonie te over.
Het eerste deel, Allegro con brio, is zeer klaar en overzichtelijk van bouw. Het
gesyncopeerde hoofdthema (violen, ‘passionato’) drukt zijn stempel op het gehele
deel en is inderdaad een der pregnantste motieven die Brahms ooit gevonden heeft;
het gracieuze hobomotief in A-majeur is volstrekt naïef-landelijk, pastoraal.252 In het
doorvoeringsgedeelte wordt dit motief eerst donkerder, pathetischer gekleurd; later,
bij de terugkeer van het eerste onderdeel, heeft het weer hetzelfde timbre als vroeger.
Het tweede deel, Andante, intoneert volksliedachtige wijzen: de klarinet begint,
‘schlicht’, met het eenvoudige hoofdthemaatje dat door het hele tussenstuk
doorgeweven wordt. Het slot, met de pianissimo tromboneakkoorden is even ernstiger,
‘feierlich’ - toch niet tragisch of somber.
Het derde deel, Poco allegretto, is geheel gebouwd op de met triolen omspeelde
‘roepende’ frase - alweer syncopisch! - waarmee het deel aanvangt; de Finale ten
slotte is donkerder, geresigneerder van stemming dan de eerste delen. Er staan hierin
schitterende contrapuntische maten, het majeurthema in brede triolen, omspeeld door
fragmenten uit het laag sluipende hoofdmotief. Het slot, un poco sostenuto, is verstild,
bedoelt niet de symfonie grandioos af te sluiten, is veel meer een geresigneerd
terugblikken op de doorleefde emoties van het voorafgegane.
De Derde symfonie is in 1883-1884 geschreven en in '84 voor het eerst te Wenen
uitgevoerd. Brahms stond toen op het toppunt van zijn roem en het nieuwe werk had
dadelijk veel succes. Niet bij de gehele pers, overigens. Hugo Wolf, de beroemde
liedcomponist, die toentertijd muziekredacteur van het Wiener Salonblatt was,
veroordeelde het werk scherp en heftig. Dit was met dat al meer reactie op de Weense
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Deze programmatoelichting is niet teruggevonden. J.S.B.B. schrijft de volgende dag in het
UD: ‘Pijper had een goed klein studietje over Beethovens opus 18 numero 6 geschreven in
het programma en daarin opgemerkt dat de dubbelslag de eigenlijke kiemcel van dit werk
was.’ Het concert werd gegeven door het Hollandsch Strijkkwartet.
Het thema wordt door de klarinet ingezet en pas na vier maten overgenomen door de hobo.
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cliquegeest, die Brahms als halfgod adoreerde, dan negatie der positieve kwaliteiten,
welke elk werk van Brahms bezit. De Wener ‘Brahminen’ beschouwden Brahms als
Beethoven nr. 2 en dit was de jonge Wolf, overtuigd Wagneriaan, een doorn in het
oog. Zijn veroordeling begon dan ook: ‘Als Symphonie des Herrn dr. Johannes
Brahms ist sie zum Teile ein tüchtiges, verdienstliches Werk; als solche eines
Beethoven Nr. 2 ist sie ganz und gar missraten’.253 Thans, nu wij afstand genoeg
kunnen nemen, denkt niemand eraan om Brahms en Beethoven te vergelijken hoogstens als technici hebben zij iets met elkander gemeen. Brahms, de grootste
romantische classicist, had niets van Beethovens revolutionaire geest. Doch de
‘absolute muziek’ van Brahms' talrijke en vaak gespeelde orkestwerken zou men
niet graag op de programma's onzer concerten missen!

Orgelconcert
5 februari 1919 (UD)
Nicolaïkerk
H.F. Bos (orgel)
m.m.v. Anton Hamakers (viool) en Lini Visscher (zang)
Werken van Bach, César Franck, Johann Wolfgang Franck, Mendelssohn,
Rasch en Saint-Saëns
Wanneer we de uitvoering van gisteravond herdenken, dan past in de eerste plaats
een herinnering aan Rasch' Vioolrêverietje. Niet omdat het het belangrijkste of
merkwaardigste moment van de avond beduidde! Niemand, vooral Johan Rasch niet,
zal dit vermoeden - het programma bevatte immers de namen Bach, César Franck,
Saint-Saëns! Maar omdat de concertmeester van het Utrechtse orkest hiermee, als
ik me niet vergis, voor de eerste maal in Utrecht van zijn compositorische gaven
deed blijken. Het is maar een uiterst simpel stukje, die Rêverie, de gevoelssferen van
waaruit het is gecomponeerd, zijn niet bijster gesublimeerd (het karakter der
chromatische alteraties!), er zijn heel veel invloeden: Mahlereske opmaten,
italianismen op de g-snaar en dubbelslagen op de toppen der melodielijnen. En toch
is het muziek, zó uit een goed muzikantenhart geweld, dat men er niet anders dan
plezierige herinneringen van mee naar huis neemt.
Het vioolspel van Anton Hamakers vertoont naast veel goeds enkele
tekortkomingen.254 De tekortkomingen lijken mij minder van violistische dan van
algemeen artistieke aard. De intonatiefouten zullen waarschijnlijk aan onbekendheid
met de orgeldiapason geweten moeten worden, mogelijk ook waren daar
temperatuurinvloe-
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Hugo Wolf, ‘Konzerte der Meininger Symphonie-Kapelle’. Wiener Salonblatt, 30 november
1884. Wolf (1911), 109. Dit is de eerste keer dat Pijper Hugo Wolf citeert. Ongetwijfeld
heeft hij de in 1911 uitgegeven muziekkritieken in bezit gehad.
Anton Hamakers (1883-1945) was een journalist en muziekleraar uit Nederlands-Indië, die
één seizoen meespeelde met het U.S.O. aan de zesde lessenaar bij de eerste violen. In de
memoires van Van Gilse is te lezen hoe deze ‘brutale kerel’ in Indië een weddenschap had
gewonnen door in een kooi met tijgers de Serenade van Drdla te spelen. Jan van Gilse (2003),
352.
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den in het geding. Maar ik weet niet waaraan ik de chronische onrustigheid van toon,
van streek moet toeschrijven. Was het afleiding der concentratie, ‘Lampenfieber’?
Het was bij het Bach-fragment wel het meest storend. Tot de beste eigenschappen
van Hamakers' spel reken ik in de eerste plaats de goede kwaliteit zijner melodische
lijnen, dan zijn vermogen om het metrum strak en toch soepel te houden. Voor een
dilettant speelt de heer Hamakers waarlijk buitengewoon goed viool en het grootste
compliment dat ik hem kan maken, is dat ik zijn dilettant zijn (dit betekent immers
dat voor hem de muziek eerst op het tweede plan kan komen) nergens als hinderlijke,
remmende factor heb ondervonden.
De zang van Lini Visscher. Veel beter dan onlangs op het Cyclusconcert. (Dat ze
daar Mahlers ongeveer moeilijkste lied, Um Mitternacht, zong, was wel een heel
erge en een heel treurige vergissing!)255 Gisteravond waren haar positieve kwaliteiten
veel duidelijker te erkennen. Zij lijkt mij gedisponeerder artieste, sensitiever mens
dan de violist, doch ze mist zijn zelfvertrouwen en zijn zelfbeheersing. Haar
zangtechniek heeft enkele fouten die op den duur fataal kunnen worden: instinctmatige
vrees voor de registerovergangen - niet mooie vocaal- en consonantvormingen (Sei
nur still! en Schlage von dir Klag' und Weinn, in plaats van Weinen - en slechte
verzorging vooral der Franse uitgangen en toonloze sylben). Heel goed was de
expressie der beide zangen van de oude [Johann] Wolfgang Franck - dit behoorde
tot het beste van de avond. En - nietwaar? - eigenlijk is de expressie alles, heft ze
alle tekortkomingen, alle ternauwernoodheden op! Iemand die ons vermag te
ontroeren, al ware het met het primitiefste liedje dat ooit geschreven is, al ware het
met het eerste kinderstukje uit Schumanns Jugendalbum, doet daarmee een grootser
daad dan de feilloze, doch ‘objectieve’ voordracht van de moeilijkste en mooiste
concertaria beduidt. En ik wenste wel dat alle zangeressen zich eens bezonnen op
de schone bijbelse waarheid dat iemand die alle talen der wereld spreekt, doch de
Liefde niet heeft, gelijk is aan een luidende bel!256
Het orgelspel van de heer Bos is reeds zo vaak geprezen, dat ik dit thans wel
achterwege kan laten.257 Een iets diepere rust bij Mendelssohn - een iets grotere
duidelijkheid in het fugato van Saint-Saëns' Zondvloed-voorspel hadden niet geschaad.

Maurice Ravel258
12 februari 1919 (Tivoli-gids)
De meester wiens strijkkwartet hier vanavond uitgevoerd wordt is in Holland, in
Utrecht nog niet zó bekend dat een korte karakteristiek overbodig zou zijn. Men
beschouwt hem - volstrekt ten onrechte! - vaak als de meest begaafde navolger van
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Dit concert van 12 januari 1919 werd daags daarna door J.S.B.B. in het UD besproken.
Parafrase van 1 Korinthiërs 13:1.
O.a. in de recensie van 23 november 1917.
Het Haagsch Strijkkwartet speelde deze avond voor de pauze Beethovens kwartet op. 18.4
en het kwartet van Ravel, ná de pauze stond Dvořáks kwartet op. 96 op het programma (hier
nog ‘Negerkwartet’ genoemd i.p.v. ‘Amerikaans’). Pijper haalt in zijn toelichting van 26
november 1919, met kleine wijzigingen, een fragment van deze programmatoelichting aan.
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de geniale Debussy. Dit is een grove dwaling; immers, Debussy's kunst is gebaseerd
op de Russen, op Rimski-Korsakov en Moesorgski, en, pas in de latere perioden, op
de kunst der oude clavecinistes. Ravel daarentegen ondergaat vooral Spaanse
invloeden (Ravels geboorteplaats is Ciboure, in de Pyreneeën), en zijn levenshouding
heeft heel weinig van het animisme van de rijpe Debussy.259 Eer zou men Ravel een
cynicus, een koel-verfijnd spotter mogen noemen. Niets is voor zijn vlijmscherpe
ironie veilig, niets is hem onaantastbaar, niets ontziet hij - vooral zichzelf niet.
Hiermee is niet gezegd dat de naïevere emotie, dat de tedere accenten hem vreemd
zouden zijn: stukken uit het hedenavond gespeelde quatuor, bladzijden als La belle
au bois uit Ma mère l'oye, als de Pavane pour une infante défunte, als de Menuet uit
Le tombeau de Couperin zijn daar om het tegendeel te bewijzen. Maar, terwijl de
snijdende ironie bij Debussy volstrekt niet voorkomt - hoogstens, als tegenkleur,
schrijft Debussy stukjes die zacht humoristisch getint zijn: Hommage à S. Pickwick,
Doctor Gradus ad Parnassum - is dit accent typisch voor Maurice Ravel. Terwijl
Debussy in een zijner periodes - welhaast de meest vruchtbare - sterk onder de invloed
der literaire symbolisten stond (Mallarmé, Maeterlinck), zó sterk dat zijn eigen
literaire werk, de teksten van de Proses lyriques bijvoorbeeld, daar geheel de stempel
van droeg, heeft Ravel zich aan die geestelijke stromingen weinig gelegen laten
liggen.
Hier in Holland heeft men zich evenwel tot dusverre niet bijster verdiept in de
geestelijke kwaliteiten der nieuw-Franse school. Men heeft Debussy's techniek
ontcijferd, men heeft gedecreteerd dat het enige wat hem radicaal van de vorige
generatie onderscheidde was: het gebruikmaken van de duale toonladder (men ging
in sommige kringen zover om deze scala ‘Debussy-toonladder’ te noemen, ofschoon
‘Liszt-toonladder’ of ‘Moesorgski-toonladder’ historisch juister zijn zou!) en men
meende het nu wel te weten. Toen werd Ravel hier geïntroduceerd - men hoorde
soortgelijke harmonieën; het enorme verschil in constructie, in ritmiek drong niet
tot de mensen door - en... Ravel was tot Debussy-epigoon gepromoveerd.
Ik wenste wel dat de plaatsruimte mij toeliet een stuk van Arnold Schönberg te
citeren waarin hij zegt dat al die ‘neue Ereignisse’ noodzakelijk gelijktijdig in ‘allen
Musikerköpfe unserer Zeit’ ontstaan moeten zijn.260 Hiervoor zijn bewijzen te over:
geniale musici ontdekken altijd weer ‘nieuw land’ en het is onaannemelijk dat de
volstrekt nieuwe en volstrekt persoonlijke accenten van het ene genie door het andere
gekopieerd zouden worden. Ik voor mij ben overtuigd: Schönberg, Busoni schreven
hun ‘hele tonen’ onafhankelijk van elkaar, onafhankelijk ook van de Russen of de
Fransen. De kwartakkoorden (Schönberg-akkoorden noemen wij ze hier in Holland
eufemistisch!) komen in de laatste werken van Debussy (Six épigraphes antiques),
van Ravel (Daphnis et Chloë) even vaak voor als bij Schönberg en het is volstrekt
onaannemelijk dat de Fransen ze van de Oostenrijker geleend zouden hebben.
259
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Daags na deze toelichting, in het UD van 13 februari 1919, merkte J.S.B.B. fijntjes op:
‘“Animisme”, dat kan voor het begrip van Debussy's geestesleven het sleutelwoord worden
(dat ik overigens zelf meen te hebben geopperd).’ Inderdaad: in zijn recensie in het UD van
27 december 1918 schreef hij over Debussy's animisme: ‘Het zuiverst is hij animist in zijn
allerlaatste en buitengewoon schoon werk, de Six épigraphes antiques.’
Arnold Schönberg, Harmonielehre (Leipzig/Wenen 1911), 435; Schönberg zegt dit in het
hoofdstuk ‘Die Ganztonskale und die damit zusammenhängenden fünf- und sechsstimmigen
Akkorde.’
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Men luistere hedenavond zonder Debussy-bijgedachten naar het verrukkelijk schone
kwartet van Ravel; Men trachte tenminste onbevooroordeeld deze zeldzame droom
tot zijn eigen geestelijk bezit te maken; men hebbe de moed zich te verrijken met
een der kostelijkste preciosa die in de allerlaatste tijd ontstaan zijn.

Iets over de Boheemse muziek
19 februari 1919 (Tivoli-gids)
De muziekgeschiedenissen leren dat eerst omstreeks 1860 een merkbare splitsing in
de Boheemse muziek heeft plaatsgevonden. Men begint omstreeks die tijd onderscheid
te maken tussen de Duits-Boheemse componistenschool - die ten slotte haar rijkste
bloeiperiode vindt in Gustav Mahler - en de meer specifiek Tsjechische school - die
mijns inziens reeds veel vroeger, in de hedenavond gespeelde componisten Dvořák
en Smetana haar hoogtepunt vond. Geen der tegenwoordige Tsjechische componisten
overtreft deze beide klassiek-romantische meesters. Noch Vítězslav Novák, de
bekende componist van veel kamermuziekwerken, bekend ook door zijn pianowerk
Exoticon dat, ik meen door Dirk Schäfer, ook hier in Holland ten gehore is gebracht,
noch Dvořák schoonzoon Josef Suk, lid van het beroemde Boheemse strijkkwartet,
componist van het voor enkele jaren door Hutschenruyter uitgevoerde variatiewerkje
voor strijkorkest, evenaren hun voorgangers. En de andere jong-Tsjechen: Oskar
Nedbal, die onder andere het vaak gespeelde Scherzo-caprice schreef, Josef Foerster,
de vriend van Gustav Mahler, componist van enkele merkwaardig-classicistische
pianowerken (Maskenspiel des Eros, Impressionen)261 - om van de dei minores nu
maar te zwijgen - zijn niet in staat om de herinnering aan de oerkrachtige muziek van
Dvořák te doen verbleken. Mijn meester, dr. Johan Wagenaar, noemde Dvořák eens
‘de rasechtste muzikant onder de componisten’, en inderdaad, ik weet geen componist,
geen Tsjech, geen Oostenrijker of geen Fransman wien het muziek maken, de welhaast
klassieke ‘Singseligkeit’ of ‘Musizierfreudigkeit’ zo ingeboren is.262
Anton Dvořák (1841-1904) zou, naar men zegt, oorspronkelijk geen musicus,
doch - zachtzinnige tegenstelling - slager geworden zijn. Eenmaal in de
muzikantenwereld geïntroduceerd, werd hij betrekkelijk spoedig door Brahms en
Hanslick (de bekende muziekcriticus, felle anti-Wagnerist) ontdekt en geprotegeerd.
Hij maakte reizen naar Engeland, Amerika, hij was in dit laatste land zelfs enige tijd
directeur van het New Yorkse conservatorium263 (men denke in verband met die
Amerikaanse reis aan zijn Vijfde symfonie, ‘Aus der neuen Welt’).264 Later werd hij
directeur van het
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De originele Tsjechische titels van deze werken luiden Imprese, op. 73 (1908-9) en Erotovy
masky, op. 98 (1912).
Uit deze passage blijkt dat Pijper in februari 1919 de muziek van Janáček nog niet kende.
Dat kon ook nauwelijks: Janáček zou pas een paar jaar later bekend worden in het buitenland,
deels door de publiciteit door Universal Edition / Musikblätter des Anbruch, deels door de
Muziekfeesten van de ISCM.
Het gaat hier om het National Conservatory of Music in America.
Zie voetnoot 169 bij de recensie van 11 april 1918.
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Praagse conservatorium. Men heeft in Bohemen zowel als elders zijn muziek steeds
zeer geapprecieerd. De enige op de voorgrond tredende tegenstander was Hugo Wolf,
Wenens ‘bête noire’, die in zijn kritieken geen woorden kon vinden, fel en vlijmend
genoeg om de volgens hem verachtelijke composities van Dvořák en van dr. Johannes
Brahms aan te vallen en belachelijk te maken.265 Vanuit zijn gezichtshoek van
overtuigd Wagneriaan had hij gelijk - dat die houding overigens een
betreurenswaardige vergissing was, heeft men de geniale componist Wolf reeds lang
vergeven.
Om nog even op Dvořáks composities terug te komen: het grootst lijkt hij mij als
de schrijver van veel fraaie kamermuziek. Alles in zijn kwartetten en kwintetten
klinkt ongelooflijk schoon en in formalistisch opzicht is hij nergens ongebondener,
nergens musiceert hij vrijer en gelukkiger dan met de betrekkelijk beperkte bezetting.
De grotere werken, de symfonieën, het violoncelloconcert, de ouvertures (Karnaval,
In der Natur) zijn in hun soort niet minder schoon. Alles is warm en levend, nergens
is het constructieve of tonale tot dogma verstard, nooit boeit Dvořák zijn invallen
door overgeleverd-esthetische overwegingen. Eén eigenschap moet men bij hem niet
zoeken: aristocratische verfijning: die is hem ten enenmale vreemd. Wanneer een
inval eenmaal waar voor hem is geworden, dan laat de uiterlijke élégance hem
volmaakt koud. Wél heel verschillend is deze geesteshouding van de tegenwoordige...!

Felix Mendelssohn-Bartholdy
19 maart 1919 (Tivoli-gids)
Met Robert Schumann is Mendelssohn (geboren 3 februari 1809, gestorven 4
november 1847) de grootste vertegenwoordiger der romantische richting in de muziek.
Er is een tijd geweest - en voor sommigen ligt die tijd nog niet zo heel ver in het
verleden - dat men de romantiek dezer meesters niet goed meer verdroeg. Vooral
Mendelssohn is men hevig afvallig geworden: zij die oorspronkelijk
Mendelssohn-vereerders waren, hebben hem verweten dat hij tegen zijn eigen sterkste
begaafdheid in steeds weer grote gevallen in grote vormen behandelde; inderdaad
houdt een oratorium als Paulus het voor mij tegen het Scherzo uit de
Sommernachtstraum-muziek niet uit.
En zij die hem nooit bemind hebben, formuleerden hun afwijzende houding meestal
geestiger dan beleefd; Debussy bijvoorbeeld, die in een zijner befaamde kritieken
van de ‘gladde notaris Mendelssohn’ spreekt...!266
Doch de periode der Mendelssohn-aversies ligt al lang achter ons. Wij dichten
hem geen verbijsterende invloeden meer toe en evenmin appreciëren wij hem slechts
als de ontstellend knappe handwerksman zonder ziel en zonder algemeen menselijke
ontroeringen. Enkele composities heeft Mendelssohn, zoal niet voor de traditionele
kunstenaarseeuwigheid, dan toch voor een behoorlijk aantal jaren geschreven. En
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Zie ook de recensie van 14 december 1922.
‘Ce notaire élégant et facile qu'était Mendelssohn.’ Debussy, ‘Le Faust de Schumann’. La
Revue Blanche, 1 april 1901. Debussy (1971), 24.
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onder die sterkste werken dient men in de eerste plaats het Vioolconcert opus 64 te
rangschikken. Het is een dier drie concerten die de violisten ons zo graag komen
voorspelen (Beethoven, Mendelssohn, Brahms) en het is misschien het meest dankbare
der drie. Men vindt in het concert alle goede en fraaie kanten van 's componisten
psyche en alle bewonderenswaardigheden van zijn grote compositorische vaardigheid.
De echt violistische melodiek van het eerste deel bekoort ons zo goed als zij onze
vaders en grootvaders vermaakte - de zangen van het tweede deel zijn nog maar
weinig verouderd en de Finale ten slotte is van het schoonste filigrein dat Mendelssohn
ooit geschreven heeft. Na Mendelssohn is de ‘noot’ der echte melodieuze lyriek zoal
niet totaal, dan toch voor een goed deel in diskrediet geraakt, ja, men heeft zelfs wel
eens geopperd dat er ná hem in het geheel geen zingende melodieën meer geschreven
werden. Een meer dan oppervlakkige, kritische beschouwing van de composities der
laatstverlopen eeuw demonstreert dat die mening niet is wat Schönberg noemt
‘Invaliden-Geraunze’.267 De Duitse muziek heeft zich steeds meer gericht op het
monumentale, totdat op alle punten de uiterste grens der mogelijkheden bereikt was.
Ik geloof dat gecompliceerder contrapunten dan die van Max Reger, groter
geluidsorkanen dan van Richard Strauss (Alpensinfonie), groter bezettingen dan
Mahlers ‘tausendstimmige’ Achtste symfonie niet meer verstaanbaar, niet meer
uitvoerbaar zouden blijken. Gustav Mahler zelf heeft zich ná de Achtste symfonie
van het ‘Riesenapparat’ afgewend - nergens in de laatste werken, Lied von der Erde
en Negende symfonie, overstelpen ons de geluidszondvloeden van vroeger. En buiten
Duitsland is de voorliefde voor de volstrekt niet monumentale gevallen al heel lang,
in het vooruitstrevende Frankrijk reeds in '90, '94 aan den dag getreden. Men wil van
de thans komende tijd wel verwachten dat het er een van kleine ambities, van inniger,
menselijker voelen, van antimaterialistischer levensbeschouwing zal zijn. In zulk
een tijd zal er ook meer plaats voor de classicistische romantiek, voor Schumann en
Mendelssohn zijn.
En die appreciatie zal misschien door meer bewondering geschraagd, door meer
begrip gedragen worden dan de overmatige adoratie van vroeger.

Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen
26 maart 1919 (Tivoli-gids)
De stemmingen, de achtergronden dezer Lieder eines fahrenden Gesellen determineren
de kunstenaar, bepalen zijn levensaanschouwingen en zijn geesteshoudingen tussen
de jaren (vóór) 1883 en 1891 volkomen. Pas door de voltooiing der Eerste symfonie
(1891) schijnt de meester erin geslaagd te zijn zich van de obsessie te bevrijden waar-

267

‘Wenn beispielsweise dr. Heinrich Schenker (wie ich höre) in einem neuen Kontrapunkt-Buch
vom Niedergang der Komponierkunst spricht und behauptet, es könne heute niemand mehr
komponieren, [...] was er da sagt, steht nicht viel höher als das Invaliden-Geraunze um “die
gute alte Zeit”. Gewiss, man muss nicht mit seiner Zeit zufrieden sein. Aber nicht deshalb,
weil sie nicht mehr die gute, vergangene, alte, sondern weil sie noch nicht die bessere,
zukünftige, neue ist.’ Schönberg (19223), 454.
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van de oudere liederen hem niet konden verlossen. Het mag ons thans voorkomen
dat de losmaking der kwellende gedachten in en door de Eerste symfonie veel minder
definitief geweest is, dan zich oorspronkelijk liet vermoeden. Wel worden dezelfde
problemen in het grotere werk veel scherper en dringender gesteld, de conflicten zijn
nog hartverscheurender, terwijl Mahler de eindelijke ontknoping gezocht en schijnbaar
gevonden heeft in de giganteske veldslagen der Finale. In de hedenavond uit te voeren
liederencyclus vertoont zich zelfs geen streven naar een ‘afdoende’ oplossing, maar
haar onbevredigd, eeuwig vragend en stil uitklinken emotioneert dieper en vlijmender
dan welke grootse afsluiting ook.
De smart om de Verloren Liefde is nooit aangrijpender bezongen en het is
opmerkelijk dat Mahler na dit werk die onderwerpen geheel heeft laten liggen, die
hoek van de Tuin zijner Dromen gesloten heeft gehouden. De tweede Nachtmusik
uit de Zevende symfonie pas geeft weer klanken die op de ‘holdselige irdische Liebe’
duiden. En de erotische conflicten, de ‘troebelingen van de Eros’, gelijk J.S.B.B. ze
onlangs zo voortreffelijk karakteriserend betitelde,268 treft men nóg later, in de tijden
eerst van Negende symfonie en Lied von der Erde. Maar alles is anders geworden:
niet meer als de felle strijder, als de nog kwetsbare Herakles staat Mahler tegenover
de eeuwig oude en eeuwig nieuwe lokkingen en dreigingen, doch als Eén die ‘der
Welt abhanden gekommen’269 is en voor wie die demonen geen angel en geen venijn
meer hebben.
Nog een kort woord over het meesterwerk dat hedenavond uitgevoerd wordt. De
grondstemming ervan wordt bepaald door de twee beginregels, die zó uit Des Knaben
Wunderhorn overgeschreven konden zijn:
Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Hab' ich meinen traurigen Tag...

De smart over de verloren Liefde groeit soms tot Waanzin: het derde lied Ich hab'
ein glühend Messer in meiner Brust. Alles, alles wat door de trouweloosheid der
Liefste in dreiging verkeert:
Wenn ich in den Himmel seh',
seh' ich zwei blaue Augen stehn.
Wenn ich im gelben Felde geh',
seh' ich von Fern das blonde Haar,
Wenn ich aus dem Traum auffahr
hör' ich klingen ihr silbern' Lachen

met het vernietigende slot: ‘Ich wollt' ich läg' auf der schwarzen Bahr, könnt' nimmer,
nimmer die Augen aufmachen.’

268

269

Deze formulering gebruikte J.S.B.B. in zijn Muziekkroniek VI - ‘Twee Utrechtse componisten’
- van 20 februari 1919 in verband met Pijper zelf: ‘En zo kiest hij [Pijper] de veilige weg,
hij ziet en aanvaardt de Dingen, de Natuur, de troebelingen van de Eros, zoals een God ze
geeft. Niet hij, die ze wil trachten te veranderen, te verbeteren (dat is: de God verbeteren,
die ze zó schiep).’
Pijper citeert de titel Ich bin der Welt abhanden gekommen, het derde van Mahlers
Rückert-Lieder.
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Dan het tweede lied, de zomermorgen die door de herinnering vergrauwd, verduisterd
wordt:
Ist's nicht eine schöne Welt?
‘Nun fängt auch mein Glück wohl an?’
Nein, nein, das ich mein', mir nimmer, nimmer blühen kann!

En eindelijk het laatste der vier liederen waarin de Wanderbursch' zijn leed uitsnikt:
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da musst' ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz!

En de wonderlijk ontroerende laatste regels:
Auf der Strasse steht ein Lindenbaum,
da hab' ich zum erstenmal im Schlaf geruht.
[Unter dem Lindenbaum!]
Der hat seine Blüthen über mich geschneit.
Da wusst' ich nicht wie das Leben thut
War alles, alles wieder gut
Lieb' und Leid
Und Welt - und Traum!

Wanneer Mahler niets had geschreven dan deze twintig, dertig maten waarin alle
schoonheden der ganse Duitse romantiek besloten liggen - het zou voldoende zijn
om te weten dat hij van alle Meesters uit onze tijd het grootste, rijkste hart heeft
gehad.

Berlioz' Symphonie fantastique
2 april 1919 (Tivoli-gids)
Romain Rolland schrijft in een zeer lezenswaardig artikel over Berlioz (Musiciens
d'aujourd'hui, uitgave Hachette, Paris):
Il n'est pas un musicien, il est la musique même. Il ne commande pas à
son démon; il est vraiment sa proie. Qui a lu ses écrits sait comment il
était terrassé, ravagé, dévasté par l'émotion musicale. Ce sont de vraies
crises d'extase ou de convulsions. D'abord, ‘une agitation étrange dans la
circulation du sang: les artères battent avec violence; les larmes coulent
abondamment. Puis viennent des contractions spasmodiques des muscles,
un tremblement de tous les membres, un engourdissement total des pieds
et des mains, une paralysie partielle des nerfs de la vision et de l'ouïe: il
ne voit plus, il n'entend plus; vertige, demi-évanouissement.’ Et, dans le
cas où la musique lui déplaît, au
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contraire, c'est ‘un soulèvement général, un effort d'excrétion de tout
l'organisme, le vomissement’.270
Ik weet niet of men deze eigenschap van de componist: het bezeten zijn door de
Muziek, het moeten opschrijven van de hem als het ware gedicteerde composities,
wel altijd voldoende in het oog houdt. Alle zogezegde ‘onbegrijpelijkheden’, het
soms meer dan monstrueuze orkestapparaat (bijvoorbeeld in de Symphonie funèbre
et triomphale: twaalf fluiten, achtentwintig klarinetten, vierentwintig hoorns, negentien
trompetten, tien cornetten, negentien trombones, veertien ophicléiden, vierentwintig
trommels en tien paar bekkens!)271 worden daardoor verklaard. Hij is in zekere zin
niet verantwoordelijk voor al deze dingen die volstrekt buiten het enge kader van
zijn (en onze!) bekrompen tijd vallen. De moeilijkheden bijvoorbeeld der vanavond
gespeelde Symphonie fantastique worden eerst door de zoveel volmaaktere orkesten
van heden overwonnen. Evenmin als Beethoven rekening hield met de
‘uitvoerbaarheid’ toen hij de laatste kwartetten schreef (hoe lang werd het
cis-Moll-kwartet niet voor onspeelbaar gehouden?), even weinig acht slaat Berlioz
op de gebruikelijke orkestbezetting, op de ‘normale’ indeling der symfonieonderdelen,
op de ‘symfonische draagkracht’ zijner motieven en thema's.
De Symphonie fantastique is nu nog revolutionair. Men heeft met het epitheton
‘programmamuziek’ gewerkt en het opus muziekhistorische waarde toegekend (wat
meestal de betekenis van het titelblad in het vergeetboekje heeft!).
Maar een bloedwarm, levend werk is door dergelijke kamergeleerdheid nog niet
doodverklaard. Onze ganse moderne orkesttechniek, die van Debussy en Ravel
incluis, is gebouwd op de fundamenten die door Berlioz in de Fantastique gelegd
zijn.
Een analyse van het werk meen ik wel achterwege te kunnen laten. Want de
symfonie is bij al haar schijnbare gecompliceerdheid inderdaad zo overzichtelijk, zo
geconcentreerd van stemming, ook al door het overal optredende hoofdthema, de
idée-fixe, de geïdealiseerde, later in de Finale canailleus gemaakte vrouwenfiguur,
dat speciale aanduidingen mij vrij overbodig lijken.
De meeste moeite geeft nog het slotdeel, Songe d'une nuit du sabbath, waarin
Berlioz alle oermotieven en -ritmen der symfonie condenseert tot een afgrijselijke
nachtmerrie - een heksenketel van spottende en klagende geluiden, suggestief als
een koortsdroom. De klokkenklanken van het Dies irae (twee klokken en piano272 een dusdanig gebruik van de destijds volstrekt onaantastbare, solistische piano is
ook thans nog een unicum, voor velen zelfs bijna blasfemie!), dit gelui,
gecontrapunteerd met fragmenten uit het verbrijzelde hoofdthema, is van een
uitzonderlijke, verschrikkelijke schoonheid. Ik kon eindigen met een woord van
Richard Specht, geschreven over Mahlers Zesde, doch
270
271

272

Rolland (19146), 25. Het citaat ín het citaat is van Berlioz, À travers chants, 8-9.
Boschot noemt de volgende bezetting: 9 fluiten, 5 kleine klarinetten, 26 klarinetten, 5 hobo's,
12 hoorns, 8 trompetten, 4 cornets à pistons, 10 trombones, 6 ophicléiden, 2 basklarinetten,
8 fagotten, 8 trommen, 3 paar bekkens, grote trom, pauken, tam-tam, violoncelli en
contrabassen. Bosschot (1908), 525 e.v. Het werk was voor de openlucht bestemd.
In de partituur: 2 klokken of piano('s).
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dat ook op deze symfonie volledig van toepassing is:.. ‘(es) ist gemacht, den
Lebensmut nicht ganz starker Menschen auf lange hinaus zu lähmen’.273

Kamermuziekavond Joseph Pembaur
9 april 1919 (Tivoli-gids)
[Deze programmatoelichting is niet teruggevonden.]274

Beethovens Septet op. 20
15 april 1919 (Tivoli-gids)
Het divertimento of divertissement is een kunstvorm die tegenwoordig vrijwel
vergeten schijnt te zijn. Het heeft iets van de sonate, het heeft meer nog van de oudere
suite. Riemann geeft ‘officieel’ als de kenmerkendste eigenschappen op: dat sommige
onderdelen dansstukken zijn, dat de polyfonie, de onafhankelijke meerstemmigheid,
‘met mate’ gebruikt wordt, het geheel dure niet te lang en het aantal onderdelen zij
betrekkelijk groot.275
De meeste oudere divertimenti, die van Joseph Haydn bijvoorbeeld, zijn tamelijk
streng naar dit vrije schema gecomponeerd en zij hebben dan volstrekt het uiterlijk
en het innerlijk van de suite. Immers, ook daar vindt men dansstukken - de meeste
suites bestaan uit louter oude dansen! - ook daar is de polyfonie in de regel niet de
strengst denkbare, behalve bij Bach, natuurlijk. Het aantal onderdelen is vaak zeer
groot en het geheel bereikt meestal nog niet de lengte van een hedendaags
symfoniehoofddeel. In het bekendste divertimento dat wij van Beethoven bezitten,
het hedenavond uitgevoerde Septet, zijn weer meer elementen uit de sonate aanwezig.
De beide hoekdelen heeft Beethoven in de klassieke hoofd- of sonatevorm
geschreven en ook de vier tussenstukken konden evengoed in een strengere sonate,
273
274

275

Specht (1913), 255.
Uit de recensie van J.S.B.B. in het UD van de volgende dag kunnen we de inhoud van de
toelichting gedeeltelijk afleiden: ‘Dan zeg ik heel beleef / Sergeant ben je mesjokke / Als ik
geen klompe heef / dan schutter ik op sokke.’ ‘De laatste twee regels van dit citaat (een
vergeten couplet uit Speenhoffs onsterfelijke Schutters) zijn volstrekt niet toepasselijk; en
de twee eerste ook niet; want mijn vriend Pijper, die tegenwoordig de Tivoli-programma's
zo uitmuntend redigeert, is geen sergeant en allesbehalve een beetje toktok. Maar ik wou
toch wel weten, hoe hij het in zijn hóófd háált, uit dat boekje van Pembaur dingen te citeren
die zo allervreselijkst niais zijn, en het dan in ieders handen te wensen en ook nog te beweren
dat het 's mans kunstenaarsnatuur volkomen omschrijft, en men hem zonder zijn boekje
eigenlijk niet kent? Want het zijn verschrikkelijke gemeenplaatsen die het programma eruit
gelezen had: Mozart = Herzensgüte, Beethoven = Sittengrösse, Schumann = Gemütstiefe,
Chopin = Seelentrauer, Bach = Glaubensmut, Brahms = Gefühlskraft, Liszt = Liebesweihe,
Kunstenaar = Priester = Katechiseerster, die de Deugd leert. Zelfs van de vergelijking:
rechterpedaal = blauwe hemel, linkerpedaal = grijze hemel; rechter verwarmt, bindt, linker
verkoelt, scheidt, ontvliegt me de poëtischheid. Bovendien is ze voor het zachte pedaal
onjuist.’ [AvD:] Het boek waaruit Pijper citeerde, is Joseph Pembaurs Von der Poesie des
Klavierspiels uit 1911, waaraan hij later nog vaak, overigens in afwijzende zin, refereert (zie
bijvoorbeeld het UD van 10 november 1919).
‘Von der Sonate und dem Konzert unterscheidet sich das Divertimento durch die Aufnahme
von Tanzstücken, durch schlichtere Faktur (Aufwand von wenig Polyphonie), kürzere Dauer
und grössere Zahl der Sätze.’ Riemann (19168), 252.
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symfonie ondergebracht worden. Het divertimentoachtige van het geheel wordt vooral
uitgedrukt door: het galante, gracieuze karakter dat in alle delen volgehouden is,
door het betrekkelijk grote aantal dier onderdelen en: door de onalledaagse bezetting.
Want, nog een kenmerk van deze kunstvorm, die Riemann vreemd genoeg niet in
de eerste plaats noemt: het divertimento had vrijwel het privilegie van de fantastische
instrumentencombinaties. Vooral bij Haydn vindt men zeer uitzonderlijke en originele
samenstellingen.
Beethovens Septet opus 20 is een betrekkelijk vroeg werk, door de meester op
dertigjarige leeftijd in 1800 geschreven en van geesteshouding even blank, even
onbewolkt als de in hetzelfde jaar gecomponeerde Eerste symfonie (opus 21). Doch
verbazingwekkende, meesterlijke ‘motivische Arbeiten’ komen in dit
‘ontspanningswerk’ s.v.v. met dat al reeds overvloedig voor. De kiemcel waaruit het
geheel zo organisch is gegroeid, is een groep van vier noten, het begin van het
hoofdthema waarmee het eerste Allegro na de Adagio-inleiding aanvangt: bes, a,
bes / es.276 De opmaat, de (omschreven) kwartinterval bepaalt de motieven van de
finale, zowel het eerste als het tweede thema, we vinden het terug in het Scherzo,
omgekeerd, en in het Trio van het Scherzo in onveranderde vorm. De eerste twee
noten, de secunde bes-a, is het oermotiefje waaruit het Tempo di Minuetto en het
variatiethema van het Andante gegroeid zijn.
Ik geef dit alles niet aan opdat men zich, in plaats van tot genieten, tot analytisch
horen zou zetten. Niet opdat men, blozend van blijde herkenning, tot zichzelf zou
kunnen zeggen: ‘Daar is die kwart weer...’ of: ‘Heb ik nu alle secunde-opmaten wel
gehoord?’! Géén artiest zou u en mij dank weten voor zo grote oplettendheid die
men vrijelijk filistreuze schoolvosserij mocht noemen!
Doch om u een kleine blik te gunnen in de dusgenaamde ‘geestelijke werkplaats’.
Het is natuurlijk ‘toevallig’ en van geen belang dat een oermotiefje, uit twee
intervallen, secunde en kwart bestaande, steeds weer opduikt en blijkbaar zo
‘belangrijke rol speelt’ - maar het is niet toevallig en wel van belang dat alle werken
der grote klassieken steeds de indruk van een geheel geven, altijd gave meesterwerken
zijn. En dat is het logische gevolg van het mogelijk, mijnentwege zelfs waarschijnlijk
onbewuste gebruik der oermotiefjes, der kiemcellen. En daarom is alles van deze
Meesters, zelfs een oppervlakkig divertimento, een ‘Spielerei’ als dit Septet een
organisch geheel, een volledigheid.

César Franck
23 april 1919 (Tivoli-gids)
César Auguste Franck (geboren 1822 te Luik, gestorven 1890 te Parijs) is eigenlijk
te beschouwen als de grote grondlegger der nieuwere Franse school. Wel heeft de
muziek, en speciaal de Franse muziek zich gans anders ontwikkeld dan zich in Francks
tijd liet aanzien; wel zijn de ambities der vooraanstaande scheppende kunste-

276

Het is de eerste keer dat Pijper in een artikel de term kiemcel gebruikt, een kernbegrip in
zijn compositorisch denken. Pijper beschouwt de kiemcel als het vormbepalende en
eenheid-scheppend principe in de constructie van een muziekwerk (zie de INLEIDING,
XXXII-XXXIII).
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naars op geheel andere schoonheidsidealen gericht dan men toen mocht verwachten
dat ze zouden zijn; doch de beheersing, de zelfbeheersing en de stofbeheersing die
de volledige vrijheid der modernsten tot een genot maakt, die ‘wijze beperking’ is
een erfdeel van Franck en de zijnen.
César Franck is een der zeldzame vertegenwoordigers der organist-componisten.
Een meester die, voor orkest schrijvende, aan de bekende timbres van zijn orgel
denkt, aan het gemakkelijk en duidelijk kunnen combineren van imiterende lijnen;
iemand wiens orkest in veel gevallen klinkt als een orgel (ik zeg niet dat ik dit een
voordeel vind!), zo iemand is onder alle omstandigheden een uitzonderingsfiguur.
Daar is nog een componist geweest, Bruckner (1824-1896), die, vooral in de eerste
symfonieën, datzelfde vanuit het orgel geconcipieerde kon hebben wat zo typisch is
voor Francks orkestrale palet.
Francks muziek heeft twee eigenschappen die haar geïsoleerd doen staan te midden
van bijna alles wat in het Frankrijk van 1850 tot 1880 geschreven werd: ten eerste
de zeer vrije en zeer radicale chromatiek, ten tweede de zeer strenge en zeer
traditionele contrapuntiek. Als contrapuntist staat Franck geheel onder Bachs sterke
invloed; hij heeft zich beziggehouden met alle vormen die door Bach ontdekt waren:
de canon, de fuga, en dat alles op Bachs manier. Doch als harmonist heeft hij veel
nieuw land ontdekt: zijn chromatiek anticipeert de hedendaagse ‘aufgehobene
Tonalität’, gelijk Schönberg zich uitdrukt, reeds zeer scherp.
De chromatiek kan natuurlijk nooit einddoel zijn en ze is dat bij Franck ook niet.
Men kan, met Ferruccio Busoni, wat voor de bewering voelen dat een ‘driebond’
van de chromatische scala met de beide duale277 toonladders ons hele
majeur-enmineur-toonsysteem overboord gooit, overbodig maakt, gelijk indertijd de
zeventig kerktoonaarden door de huidige vierentwintig schalen werden vervangen.
Inderdaad sluit deze combinatie wel alle mogelijkheden in zich, doch daarmee wordt
ze nog geen ‘Kunstmittel’.278
Om op Franck terug te komen: de psyche van zijn muziek heeft een kwaliteit die
haar afscheidt van ongeveer alles wat tot de Gallische kunst gerekend wordt te
behoren. Namelijk: haar vroomheid. Het was niet uit goedaardige spotternij dat men
in de kringen zijner intimi, zijner leerlingen, sprak van ‘le docteur angélique de la
musique’ of van ‘le brave père Franck’. Men ontdekt hier nergens het tintje van ironie
waarmee de mensen over ‘Papa Haydn’ spreken. ‘Le brave père Franck, le docteur
angélique de la musique’, dit was hij voor de weinigen die hem kenden, voor zijn
leerlingen - om enkele der bekendsten te noemen: Duparc, Emmanuel Chabrier,279
Pierné - die hem bewonderden en liefhadden.
Van zijn werken noem ik, behalve de Symfonische variaties voor piano en orkest,
de grote Symfonie, de poèmes symphoniques, waarvan men Le chasseur maudit nog
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278
279

Pijper legt op twee plaatsen uit wat hij met een duale toonladder bedoelt. In de Tivoli-gids
van 3 februari 1920 is een duale toonladder een ‘scala uit louter hele-toonsafstanden bestaande’
en in Van Debussy tot heden schrijft hij: ‘de twee overmatige drieklanken waaruit de
zogenaamde duale toonladder bestaat’.
Pijper refereert aan de laatste 10 pagina's van Busoni's Entwurf einer neuen Ästhetik der
Tonkunst.
Chabrier was geen leerling van Franck.
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wel eens hoort, twee opera's, die echter niet op het repertoire zijn gebleven,
kamermuziek, werken voor orgel, voor piano, enkele liederen en eindelijk zijn
hoofdwerken, de oratorio's Rédemption en Les béatitudes.

Gustav Mahlers Eerste symfonie
30 april 1919 (Tivoli-gids)
Reeds vroeger, schrijvende over Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen, heb ik
op het innige verband gewezen dat daar is tussen de (oudere) liederen en deze Eerste
symfonie.280 Dit verband is niet slechts thematisch, hoewel de analogieën opvallend
genoeg zijn: het hoofdthema van het eerste deel is Ging heut' morgen über 's Feld,
de tweede zang der Fahrende Gesellen; het triothema van het derde deel is een citaat:
‘Auf der Strasse steht ein Lindenbaum’, het slot en het in vergetelheid verzinken van
het vroegere werk.
En het tweede deel, Scherzo, herinnert weer aan een ander liedje: Hans und Grethe,
met dat onvergetelijke refrein: ‘Ringel, ringel, reihn!’ - niet uit de Fahrende
Gesellen-cyclus overigens, doch wel uit dezelfde tijd.
Doch de vergelijking der beide werken is belangwekkend vooral om de evolutie
die de schrede liederen-symfonie voor de schepper beduidt. Ik schreef onlangs:281
‘Pas door de voltooiing der Eerste symfonie schijnt de meester erin geslaagd te zijn
zich van de obsessie te bevrijden waarvan de oudere liederen hem niet konden
verlossen. Het mag ons voorkomen dat de losmaking der kwellende gedachten in en
door de symfonie veel minder definitief geweest is dan zich oorspronkelijk liet
vermoeden. Wel worden dezelfde problemen in het grote werk veel scherper en
dringender gesteld, de conflicten zijn nog vernietigender,282 terwijl Mahler de
eindelijke ontknoping gezocht en schijnbaar gevonden heeft in de giganteske
veldslagen der Finale.’ Schijnbaar gevonden, want niemand zal menen dat Mahler
zijn Levensraadsel met het ‘triomphale’ D-majeur (zeven hoorns met versterking!)
opgelost heeft. En ook Mahler zelf niet: hij gaat (Tweede symfonie) het antwoord
op alle vragen zoeken in de godsdienst (opstandingshymnen); in de Derde zoekt hij
zijn troost in de Natuur, in Vader Pans rijk en in de Liefde; in de Vierde symfonie
is hij gelijk de middeleeuwse mystieken kind geworden: hij heeft daar geen vragen
te stellen en is gelukkig met zijn engelen, zijn elftausend Jungfrauen, Sanct Martha
en Sint-Peter.
Maar in de Vijfde heeft het leven hem weer te pakken en hij overwint het op
Beethovens wijze: Lebensbejahung, Lebensfreude. En in de tragische Zesde doodt
het Leven hem, verwordt alles tot een spookwereld, waarin alleen Freund Hein met
de zeis oppermachtig schijnt. De Zevende begint juist zo, met motieven als reusachtige
zwarte vleermuisvlerken, en het spokenrijk dat Mahler daar bekampt, is duizendmaal
schrikwekkender dan het ‘tobende Alltagstreiben’ der Eerste. Hier pas heeft Mahler

280
281
282

Zie de programmatoelichting van 26 maart 1919.
Tivoli-gids, 26 maart 1919.
In zijn programmatoelichting van 26 maart 1919 schreef Pijper: de conflicten zijn nog
hartverscheurender.
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zichzelf overwonnen. In de Achtste symfonie draagt hij zijn werk, zijn kunst, aan
God, aan de creator spiritus op, doch niet als een kind, gelijk de vrome Bruckner,
doch als Nietzsches Übermensch, als de Half-God, die de antieken zo verstandig
waren te erkennen. En dan eindelijk de laatste werken: het Lied von der Erde en de
alles overtreffende Negende symfonie, waar geen evolutie meer is, geen streven en
geen fanfaronnerende strijd.
Streven en strijd, ze zijn hier in de Eerste te over. De Finale geeft Strauss' Wahlstatt
(Heldenleben) niets toe en de ondertitel Titan, die sommigen de symfonie hebben
gegeven, past hierop volkomen. Ik voor mij vind de Finale niet het sterkste deel;
dergelijke veldslagen vindt men in de Duitse muziek meer dan genoeg en de andere,
oudere vechtpartijen: Siegfried en de Draak bijvoorbeeld, het zijn dezelfde symbolen
en ze zijn daar bovendien origineler gezien.
Doch er is meer en beter in de symfonie, de ijle ochtendstemming van het eerste
deel, die als een frisse, zilte wind is, de Bruckneriaanse pittigheid en de Wienerische,
een tikje sentimentele gevoeligheid van het Scherzo.
En ten slotte het mijns inziens meest suggestieve deel: het Andante, waarvan de
vreemde clair-obscure stemmingen reeds geheel van de latere Mahler zijn, van de
Mahler die, naar eens zal blijken, de Dichter van onze jammerlijke, verwoeste tijd
geweest is.

Beethovens pianoconcerten
7 mei 1919 (Tivoli-gids)
Het zal de lezer, de hoorder, slechts matig interesseren of dit Eerste concert werkelijk
het eerste is. Er is een complete literatuur over het onderwerp - doch men weet, er
is maar heel weinig in Beethovens leven geschied, waarin geen kopij bleek te zitten
voor de vaak zéérhooggeleerde commentatoren. Nietwaar, zelfs Beethovens
waslijstjes, zijn ontboezemingen over het huren ener dienstmaagd zijn tot onderwerpen
van menige monografie gepromoveerd!
Helemaal zonder belang is de vraag welk concert het oudste is, het hedenavond
gespeelde C-majeur-concert opus 15 of het zogenaamde Tweede, in Bes-majeur opus
19, echter niet. Men helt tot de mening over dat de meester, die altijd aan meerdere
werken tegelijkertijd arbeidde, aan het Tweede concert wel vroeger begonnen is,
doch het C-majeur-concert het eerst heeft voltooid en het ook het spoedigst heeft
uitgegeven. (Het concert in C verscheen in maart 1801 bij Mollo in Wenen, het
Besmajeur-concert reeds in november of december van dat jaar bij dezelfde uitgever.)
Hoe het zij, ik voor mij vind het bekende concert in C waarschijnlijk rijper, schoner,
dan het Tweede. Het is nog in de traditionele concertvorm van Mozart geschreven
en de klaviertechniek heeft nog niet het raffinement van de latere werken bereikt,
evenmin als de orkestratie al op de hoogte van de accompagnementen van het
Vioolconcert, van het Vierde en Vijfde pianoconcert staat. Deze ‘traditionele’ vorm
van het eerste deel van een instrumentaal concert was aldus: het solo-instrument
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speelde drie langere, concerterende fragmenten, ingeleid en aan elkaar gekoppeld
door instrumentale gedeelten (tutti). Men herkent in deze driedeligheid onmiddellijk
het sonatecliché: expositie, doorvoering, terugkeer. Maar bij het concerto was alles
uit de aard der zaak veel uitgebreider. Het eerste tutti had vaak bijna de omvang en
de betekenis van een ‘normale’ expositie met eerste en tweede thema, overleiding
en slotgroep; hierna pas begon het concerterende instrument met zijn solo, waarin
dit alles nog eens gezegd werd, terwijl elke langzamere passage rijkelijk met fiorituren
werd opgesmukt.
De tweede ‘solo’ vervangt de doorwerking en de derde de terugkeer (analoog aan
de expositie, doch met andere toonaardverschuivingen). In het laatste tutti, dat meestal
uit slechts enkele maten bestaat, houdt het orkest op het kwartsextakkoord van de
grondtoon even op, om de solist gelegenheid te geven aan zijn cadens te beginnen...
De cadens, roem, zevende hemel van de vorige virtuozengeneraties, nachtmerrie van
het grootste deel der waarlijk fijnvoelenden. De cadens is bedoeld niet om de solist
gelegenheid te geven de krachttoeren ener ‘ongelooflijke’ techniek te vertonen, doch
om een proeve van bekwaamheid in het improviseren af te leggen.283 Aan Mozart,
aan Beethoven, vóór alles meesters van de vrije improvisatie, schonk de cadens
gelegenheid om hun zojuist verwerkte gedachten ‘voor de allerlaatste maal’ te
resumeren, wat men hoogstens ietwat overbodig, doch nooit onlogisch mag noemen.
De componisten die hun eigen concerten speelden, schreven de cadensen gewoonlijk
niet op. Ook Beethoven deed dit aanvankelijk niet. Maar, kenner van zijn
gildebroeders, kenner ook van de zich gevaarlijk ontwikkelende virtuozenschool
(was Czerny niet gedurende vele jaren zijn pianoleerling?!), voorzag hij welk lot zijn
concerten te wachten stond en schreef dus meerdere zijner cadensen op. Helaas
worden die maar al te vaak genegeerd ten behoeve van de briljante, maar ijlhoofdige
virtuozennummers der ook componerende pianowonderen.
De cadens moet volgens de heilige traditie zijn: resumé, beknopte samenvatting
der verwerkte gedachten; ze is helaas vaak: de monsterlijke uitwas aan een schone
boom en het conventionele inleidende kwartsextakkoord beduidt de achilleshiel van
menig halfgoddelijk werk.

Naar aanleiding van Beethovens Tweede symfonie
1 oktober 1919 (Tivoli-gids)
1802: Het Heiligenstädter Testament. 1802: Voltooiing der Tweede symfonie. In het
testament de hartverscheurende uitingen der wanhopigste vertwijfeling, hypochondrie,
zelfmoordgedachten, met als ondertoon van alles een onzeker doodsverlangen: ‘mit
Freude eile ich dem Tode entgegen - kommt er früher als ich gelegenheit gehabt
habe, noch alle meine Kunst-Fähigkeiten zu entfalten, so wird er mir trotz meinem
harten Schicksal doch noch zu frühe kommen, und ich würde ihn wohl später wün-
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Pijper heeft in 1915 zelf een cadens voor het Eerste pianoconcert van Beethoven (eerste deel)
geschreven.
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schen - doch auch dann bin ich zufrieden, befreit er mich nicht von einem endlosen
leidenden Zustande? - komm wann du willst, ich gehe dir muthig entgegen’.
In de symfonie: een beheerst spelen met alle Aardse Zaligheden, een beheerst
verwerken van dier Zaligheden tegenkleuren, van de Smarten en Dreigingen. En het
resultaat van deze Olympische bezigheid: een kunstwerk dat een microkosmos is,
waarin alles zijn plaats heeft: het Schone en het Onschone, het Sublieme en het
Trachtende. Het Genie Beethoven, de van het goddelijke Bezetene, ontwakende uit
de scheppingsroes, woog zijn werk en ‘wist dat het goed was’. De mens Beethoven,
zijn werk voltooid ziende, sloeg de ogen op in het vaalgroene licht van het Alledaagse
en werd bij de thuisvaart van zijn Dromeneiland (de enige plaats die voor ons allen
de Waarheid is) opgewacht door de dagelijkse zorgen, verwelkomd door de Grote
Angst: die voor de Doofheid. En uit de reacties ontstonden de geobsedeerde,
onbeheerste brieven uit die tijd, ontstond ook het Heiligenstädter Testament. Reacties
op de disharmonie tussen het bovenzinnelijke Waarachtige en het alledaagse
Schijnbare moeten ook geweest zijn: Beethovens mensenschuwheid (‘O, ihr Menschen
die ihr mich für Feindseelig, störrisch oder Misantropisch haltet oder erklärt, wie
ungerecht thut ihr mir...!’), Beethovens ruwheid jegens zijn beste vrienden, zijn
erotische beklemmingen en belemmeringen, die hem het leven vergalden.
Voor mijn persoonlijke gevoelen moet dan ook het Heiligenstädter Testament niet
maar opgevat worden als de noodkreet van de tot het uiterste gebrachte Strijder zoveel kan het Leven-van-Iedereen iemand met Beethovens gedachtewereld op
zichzelf onmogelijk gedaan hebben. Laat ons liever trachten de depressies te verklaren
als symptomen van het gevoel van uitputting dat elk scheppend kunstenaar na het
voltooien van grotere werken ondervindt; als begrijpbare, schoon overbodige vrees
dat de geestelijke Tuin der Klanken met het verlies van zijn lichamelijke gehoor in
den vervolge voor hem gesloten zou blijken.
De symfonie, vrucht van tijdeloze Meditatie, is natuurlijk goddelijk, machtig en
overwinnend, terwijl het voor de hand ligt dat het testament, de brieven, de uitingen,
opgeroepen door de zeer tijdelijke, voorbijgaande duistere Belevingen,
klein-menselijk, geslagen en overwonnen moeten klinken.
Beethoven was in diepste wezen toch steeds Overwinnaar, gelijk Brahms diep in
immer de teleurgestelde blijkt, Berlioz de fanatiek zich verwerende (bozer
helledromen dan Berlioz heeft geen Breughel, geen Goya ooit moeten dromen!). En
Beethovens allerinnerlijkste rust, de rust van de Beheerser, is voor ons modernen
misschien nog het best te vergelijken met, het duidelijkst te toetsen aan de zielenstaat
van de grootste hedendaagse meester, Claude Debussy. De zich op de antiekste modi
inspirerende Fransman, wien het neohellenisme, het ergste bijgeloof der pas verstreken
dagen, volmaakt onberoerd heeft gelaten,284 en de zich bij voorkeur van antieke
denkwijzen bedienende Germaan Beethoven (zijn bewondering van Plato, om slechts

284

Met het neohellenisme doelt Pijper op de grote hoeveelheid Parijse muziek van die dagen,
geïnspireerd op klassieke Griekse thema's. Meer bijzonder zal hij aan Satie/Cocteaus Socrate
gedacht hebben, dat kort tevoren, op 7 juni 1919, in première was gegaan. Waarom hij
Debussy's Chansons de Bilitis en diens Six épigraphes antiques niét tot die stroming rekent,
legt Pijper veel later uit in zijn hoofdstuk ‘Van Debussy tot heden’ in Smijers' Algemeene
Muziekgeschiedenis (zie HPG 2, 785-839).
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één voorbeeld te noemen) hebben meer gemeenschappelijk dan sommigen ooit zouden
durven erkennen.
De hedenavond uitgevoerde Tweede symfonie geeft mij ook steeds de meest
nadrukkelijke antieke associaties. De arcadische rust van het tweede deel - daarin is
niets van de toentertijd modieuze herderlijkheidjes. De heroïek van de motieven uit
het eerste en laatste deel hebben niets achttiende- of negentiende-eeuws hoegenaamd.
Dit is de heldhaftigheid van de volkstribuun, zonder u daarom nog het ‘Tun und
Treiben’ van Wagners marionet Rienzi voor de gedachten te toveren. Nee, veeleer
Prometheus, de Halfgoddelijke Misdadiger, die het vuur uit de hemel stal en mensen
schiep gelijk het hem lustte. Genoeg hierover.
De muziekgeschiedenissen hebben ons geleerd dat de Meester in zijn Tweede
symfonie (sluitsteen der eerste werkperiode) eigenlijk de Ware Beethoven nog niet
was, dat het de werken uit genoemde eerste periode nog mangelt aan de ‘Tiefe
Empfindung’. De zotteklap! Het subjectieve element, de Grübelei over Beethovens
aardse rampen, is in de oudere werken minder manifest aanwezig, zonder twijfel.
Doch of dit de geestelijke waarde van een Kunstwerk, van een Schepping hielp
bepalen! Wat kan het ons, kinderen van een ander tijdperk - en hoe anders moet de
levensaanschouwing van ons, die het Materialisme hadden te overwinnen en voor
wie de begrippen techniek, tonaliteit en constructie gans iets anders zijn gaan
beduiden, wel niet zijn! - wat kan het ons schelen wat de aardse omstandigheden
waren waaronder de Meesters te lijden hadden of waardoor hun het Scheppen
gemakkelijker of zwaarder werd gemaakt? De Geest van Bach, van Beethoven, van
Mahler, van Moesorgski, van Berlioz was vrij. En tenslotte vermogen slechts vrije
geesten wat voor de Mensheid te doen. Geen belaste, belemmerde persoonlijkheid
heeft ooit iets voor het nageslacht geschreven of geschilderd. Subjectieve
overweginkjes, persoonlijke belangetjes of dusgenaamde ‘eigen opinies’ zijn door
de Historie der Mensheid nog altijd vergeten. Dat Beethoven tot het nageslacht
spreken blijft, dat hij ons meer is dan de meesten zijner geborneerde tijdgenoten, is
alleen het gevolg van des Meesters geestelijke onafhankelijkheid. Welke natuurlijk
in het schemerige licht van zijn eigen tijd bezien, het karakter van revolutionaire
radicaliteit krijgt! Wat óók niet iedereen zal durven te erkennen.285

Johannes Brahms I
8 oktober 1919 (Tivoli-gids)
Lezer, kent gij het Brahms-studietje van Emil Krause (Hamburg, 1892)? De
biografische inleiding begint met de volgende tweeënveertigcentimeterzin:
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Deze toelichting was voor H.F. Wirth, van begin september tot begin oktober 1919 als vaste
muziekmedewerker aan het UD verbonden, aanleiding om Pijper de mantel uit te vegen:
‘Het programma bevatte een inleiding van de heer Pijper met een zeer duister slot over de
“vrije” geesten Bach, Beethoven, Mahler en Moesorgski! Ik geef hem in ernstige overweging
zich liever te bepalen tot zijn excerpten uit de gesmade muziekgeschiedenissen: dit is van
meer nut voor de toehoorder dan zijn volstrekt misplaatste en misleidende persoonlijke
beschouwingen, waarop ik nog nader terugkom.’ (UD, 2 oktober 1919).
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In unserer Zeit, wo an die Stelle der ruhigen Beschaulichkeit, mit welcher
unsere Voreltern die in ihrem Gesichtskreise sich abspielenden Ereignisse
betrachteten, ein nervöses Hasten und Jagen, ein Überstürzen und
Aufeinanderplatzen der abweichendsten Meinungen und Handlungen
getreten ist, wo jedem mit Überzeugung und Begeisterung Lobenden,
sogleich zwei oder mehr enragierte Tadler kampfgerüstet sich
gegenüberstellen mit ihren in ‘den ganz besonderen Saft’ getauchten, aufs
feinste zugespitzten Federn, wo jede noch so frisch und fröhlich sich
entfaltende Blüte des Geistes und Herzens vom kalten Verstande
unerbittlich mit scharfem Seziermesser zerlegt und, je nach dem Befunde,
dieser oder jener Klasse und Gattung fest eingereiht wird, wo der zur
Herrschaft gelangte krasse Realismus dem ideellen Leben und Streben
mehr und mehr die Luft und den Sonnenschein entzieht - in unserer Zeit
läuft jede originale Geistesanlage mehr als je Gefahr, durch die von allen
Seiten gierig auf sie eindringenden Fluten, dieses gegeneinander reibende
Gewoge, in kürzester Frist ihrer ganzen Eigenart entkleidet und als glatter,
runder, von allen übrigen sich durch nichts unterscheidender Kiesel an
das sandige Ufer gerollt zu werden.286
Lezer, hebt gij enig besef waar de heer Emil Krause met deze ellenlange zin naartoe
kronkelt? Hij wil vertellen - ik zal u niet langer in spanning laten - dat Brahms, alle
beweringen der radicale Wagnerianen ten spijt, toch ‘ein Original’ is. Het is alleen
jammer dat daar zoveel woorden en zoveel onduidelijkheid voor nodig bleken. Want
pas op bladzijde zes komt de conclusie:
Die Ergiebigkeit der Brahmsschen Muse besteht nicht darin, überall Neues
in neuen Formen zu schaffen, sondern in der Erweiterung des als bewährt
Überkommenen.
Wenn man Brahms trotzdem nach jeder Richtung hin in seinem Schaffen
Ursprünglichkeit zuerkennen muss, so geschieht dies, weil seine
Ausgestaltung der Formen eine neue ist, und der Schwerpunkt seiner
gesamten Kompositionsthätigkeit in diesen, uns überall fesselnden
Erweiterungen ruht.287
Erg overtuigend klinken thans, zevenentwintig jaren later, deze argumenten niet.
Maar de schrijver is tenminste zo verstandig om meester Brahms in zijn eigen tijd
zelfs niet als moderne, als nieuwlichter te willen laten poseren - wat in verband met
de opkomst van Richard Wagner toen al niet van veel inzicht getuigd zou hebben!
En overigens is het een lief en handzaam boekje, dat van Emil Krause. Het geeft,
286
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Krause (1892), 1.
De cursiveringen zijn van Pijper. Bovendien heeft hij een paar woorden weggelaten.
Het volledige citaat luidt (de weggelaten woorden gecursiveerd): ‘Die Ergiebigkeit
und der Wert der Brahmsschen Muse besteht in diesen beiden Kunstgattungen [vocale
en instrumentale muziek - AvD] nicht darin, überall Neues in neuen Formen zu
schaffen, sondern in der Erweiterung des als bewährt Überkommenen. [...] Wenn man
Brahms trotzdem nach jeder Richtung hin in seinem Schaffen Ursprünglichkeit
zuerkennen muss, so geschieht dies, weil seine Ausgestaltung der Formen eine
durchweg neue ist, und der Schwerpunkt seiner gesamten Kompositionsthätigkeit in
diesen, uns überall fesselnden Erweiterungen ruht.’ Krause (1892), 6.
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betere lexica vindt en het onthoudt zich zorgvuldig van misplaatste en misleidende
persoonlijke beschouwingen. En het leeuwenmerg van dit gotische proza voert ons
weer op het rechte pad: het brengt ons het besef te binnen hoe men eigenlijk over
muziek, over componisten moet schrijven: zónder karakter, zónder uitzonderlijke
meningen, zónder inzicht vooral... ‘Meester, meester, hoe staat het met de schittering
der intelligentiën?’...288
Ik wenste na de geciteerde conservatoriumlectuur nog een opinie van Hugo Wolf
te interpreteren. Doch ik zal dit moeten uitstellen tot een volgende inleiding Huberman speelt vrijdag op de eerste Kamermuziekavond Brahms' Vioolsonate in
G-majeur - om thans nog met een enkel woord mijn eigen standpunt ten opzichte
van de meester uiteen te zetten. Hugo Wolfs karakteristieken trouwens getuigen niet
van al te veel waardering, en de bewondering van mediocre geesten, gelijk onze
bewuste essayschrijver, werkt gemeenlijk funest op de meer bewuste appreciaties.
(Wanneer men er, bijvoorbeeld, op gesteld zou zijn een totaal verwrongen indruk
van Arnold Schönbergs persoonlijkheid en levenswerk te krijgen, dan kan ik iedereen
raden om het enthousiaste boek van zijn leerlingen Alban Berg, Von Webern c.s. ter
hand te nemen.289 Of wanneer men over een Richard Strauss nog scheef belichte
voorstellingen zoekt: de grote studie van Steinitzer).290
Ikzelf schreef indertijd na de uitvoering van een van Brahms grote orkestwerken
(UD, 17 december 1917):291 ‘Brahms heeft vaak dingen genoteerd waarvan de
kostbaarheid aan de oren van alle Hanslicks moet zijn voorbijgegaan. Misschien
zelfs aan Brahms’ eigen, innerlijke oren. Ik durf dit te schrijven in verband met de
bekende uitlating ‘[dass er] [...] bemüht sei im Geiste Schumanns weiter zu arbeiten’.
Dit goede voornemen, dat hij maar al te vaak trouwhartig heeft doorgezet, is hem
fataal geweest, omdat het eigenlijk dwars tegen zijn persoonlijkheid in ging.
In elk scheppend kunstenaar leeft zowel iets van de revolutionair als van de
reactionair. Brahms heeft de revolutionaire neigingen die hij bij zichzelf ontdekte,
altijd ijverig onderdrukt en dat het deze steile geest niet steeds gelukt is, moet het
gevolg zijn van de nadrukkelijkheid der bewuste inspiraties. Voorbeeld: Symfonie
nr. 1, inleiding, Un poco sostenuto en het adagiobegin der Finale. Deze muzieken
zijn romantisch in hoge mate en zij hebben met de hoofddelen van het werk, die
volstrekt passéïstisch zijn (s.v.v.!), geen enkel psychisch verband; van thematische
en instrumentatorische samenhangen spreek ik hier natuurlijk niet.
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Jacobus van Looy, De wonderlijke avonturen van Zebedeus, 53. Daar staat: ‘Meester, meester,
hoe staat het met de afternoon-tea en met de schittering der intelligentiën?’ Opvallend is dat
J.S.B.B., Pijpers voorganger bij het UD, ditzelfde citaat gebruikt op 11 november 1918,
reden te meer om aan te nemen dat Pijper zijn voorliefde voor het boek van Van Looy mede
te danken heeft aan J.S.B.B.
Uit het feit dat Pijper Berg en Webern (in de Tivoli-gids staat Von Wabern) hier nog onder
de mediocre geesten rangschikt, blijkt dat hij van hen op dit moment nog geen muziek kent.
Het boek waaraan Pijper refereert, is: Arnold Schönberg; mit Beiträgen von Alban Berg,
Paris von Gütersloh, K. Horwitz, Heinrich Jalowetz, W. Kandinsky, Paul Königer, Karl
Linke, Robert Neumann, Erwin Stein, Ant. v. Webern, Egon Wellesz (München, 1912).
Steinitzer (1911).
Pijper geeft geen letterlijke herhaling van de recensie van 17 december 1917: er zijn woorden
veranderd, weggelaten en toegevoegd.
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De Eerste symfonie, opus 68, schreef de meester eerst op vierenveertigjarige leeftijd.
Die vrijheidsdrang manifesteerde zich dus niet bepaald vroeg - in de oudere werken
weet ik op het ogenblik geen voorbeelden van dit streven naar harmonische, ritmische
ongeboeidheid, maar (dat) (als) het zich pas zo betrekkelijk laat openbaarde, bewijst
(dit) vooral de kracht der persoonlijkheid, die een neiging, welke hij voor verkeerd
hield, zó lang en zó radicaal vermocht te onderdrukken.
Men zou kunnen opmerken dat dit waarschijnlijk een averechtse handeling geweest
is - en inderdaad geloof ik stellig dat Brahms' persoonlijkheid zich volmaakter
ontwikkeld had, wanneer hij niet in zó hevige mate onder de invloed van Schumanns
kunst- en levensaanschouwingen was geraakt, wanneer Robert en Clara hem wat
minder hadden geprotegeerd.
Ruwer was hij geworden, maar oprechter. En ik geloof ook dat hij dan een veel
machtiger tegenstander van de Bayreuther halfgod geworden zou zijn en dat Wagners
monopolie alreeds vijfentwintig jaren vroeger een knak zou hebben gekregen. Zoals
de zaken nu gelopen zijn, komt men in Duitsland en Nederland pas de allerlaatste
tijd onder Wagners voor de scheppende kunstenaar constiperende invloed uit (in
Frankrijk, Spanje al eerder). Hadden Wagners tegenstanders, had Veit292 - pardon
Eduard - Hanslick Brahms met meer kans van slagen tegen Wagner kunnen uitspelen,
ik geloof, de Kunst ware ermee gebaat geweest. Nu heeft de anti-Wagner-clique de
strijd verloren: haar argumentatie was voor een goed deel ‘Invaliden-Geraunze um
die gute alte Zeit’293 - terwijl men had moeten komen met de onweerlegbare
manifestaties van Brahms' superioriteit. Welke uitbleven. En wat jammer was: Brahms
kon evengoed de nieuwe wegen bewandelen294 - en hij was absoluut-muzikaal stellig
Wagners meerdere.’
In het volgende artikel iets over Brahms' constructies, over zijn ‘Erweiterungen’
der traditionele vormen, over de evenwichten en zwaartepunten in zijn werk.295

César Franck
(10 december 1822 - 10 november 1890)
29 oktober 1919 (Tivoli-gids)
In het jaar 1915 hebben een tiental Franse musici, musicologen en muziekvrienden
te Lyon een aantal lezingen gehouden ‘pour la musique française’. Deze lezingen
zijn, gebundeld, uitgegeven bij Georges Crès in 1917 en zo kwamen zij ook mij in
handen.296 Van groot muziekhistorisch belang is het boekje nu juist niet, het houden
en
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Veit Pogner is een der Meistersinger uit Wagners gelijknamige opera.
Pijper citeert foutief ‘um der guten alten Zeit’. Zie voetnoot 267 bij de programmatoelichting
van 19 maart 1919.
Verwijzing naar Schumanns laatste artikel ‘Neue Bahnen’, geschreven eind oktober 1853,
waarin hij de aankondiging doet van ‘ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden
Wache hielten. Er heisst Johannes Brahms.’ Schumann (1914), deel 2, 301-302.
Dit verwijst naar ‘Johannes Brahms II’, het artikel in de Tivoli-gids dat niet is teruggevonden.
Pour la musique française: douze causeries (Paris/Zürich: Éditions Georges Crès, 1917).
Inderdaad gaat het om een ‘Cycle de douze conferences donnees a Lyon de mars a juin 1915’.
De tekst van Charles Roland over César Franck waaruit Pijper citeert, staat op pp. 255-273.
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uitgeven van die lezingen blijkt, bezien in het licht der omstandigheden, voornamelijk
een cultuurverschijnsel geweest te zijn. Doch voor een der ‘conférences’, gehouden
door Charles Roland, over César Franck wil ik uw aandacht vragen. Roland noemt
de meester, wiens Symfonie hedenavond uitgevoerd zal worden: ‘le fondateur de la
musique symphonique française’. En met deze woorden is de grote componist
inderdaad het duidelijkst gekarakteriseerd. Zijn kunst berust geheel en al op de
technieken der oude Meesters, is geïnspireerd op de grote Duitse Klassieken, doch
zij is in wezen niet klassiek. Johannes Brahms, wien de Grote Voorbeelden ook altoos
dicht voor ogen zweefden, vertoonde affiniteiten met Schumann, met Beethoven en
Schubert, en zijn apostelen hebben hemel en aarde bewogen om te bewijzen ‘dass
er trotzdem ein Original war’.297 Wat op die wijze natuurlijk niet lukte. Franck evenwel
was een gans andere natuur dan de Meesters van wie hij technisch leerde. En zodoende
hebben alle kunstwerken die hij na zijn compositorische vlegeljaren schiep, een eigen
accent.
Vanwaar deze uitzonderlijkheid? Het leven van ‘le docteur angélique de la musique’
heeft weinig opmerkelijks vertoond. Zijn levenslijn verloopt met slechts weinig
bochten en nog minder vibreert zij door plotselinge schommelingen.
Ná de studietijd wachtte hem de harde muziekpraktijk en daarin is hij gebleven tot zijn dood toe. Geen concertreizen, gelijk Berlioz die maakte, konden hem nieuwe
indrukken bezorgen; geen contact met de grootste geesten van zijn tijd brachten hem
schokken in zijn gedachtewereld toe, hij kende niet de schering van het leven zoals
Verlaine en Baudelaire, hij kende niet de schoonheid van de Waan zoals Boccaccio,
noch de levenssynthese der oosterse wijsgeren. Klein, benepen mocht hij de
spitsroeden zijner achtenzestig jaren lopen - zijn ‘roeping’ was voor het oog der
mensen orgel- en pianolesjes geven; de werken die hij waagde te maken, werden
door de ‘autoriteiten’ met schouderophalen terzijde gelegd. De grote mannen van
zijn tijd, Ambroise Thomas, de directeur van het conservatoire waaraan Franck zijn
orgellessen gaf, Gounod, wiens meesterwerk Ave Maria op een preludium van Bach
nog in veel fatsoenlijke bovenachterkamers door veel lieve
oude-dames-zonder-muzikaliteit-en-stem op veel aftandse pianootjes gekweeld en
getokkeld wordt, zij waren verontwaardigd. En terecht. Want hier kwam een Meester,
een Grote aan het woord, die torenhoog boven zijn knutselende tijdgenoten uitstak;
en ook in de tachtiger jaren paste Strindbergs paradox reeds: ‘Zalig zijn de kleinen,
want het hemelrijk behoort hun toe en spoedig zal hun ook het aardrijk behoren!’298
Franck was geen Gulden Middelmatige en niets van hetgeen hij schreef, was de
mensen van vroeger horen bekend; de ‘originaliteit’, die na negentienhonderd elk
scheppend kunstenaar zich wil veroveren - tot elke prijs! - was voor César Franck
een belemmering.
Zijn werk onderscheidde zich op twee manieren van dat van zijn ook componerende
tijdgenoten. Technisch: Franck kon alles; hij beheerste alle stijlen, kon zich in
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Pijper verwijst daarmee naar Krause (1892). Zie de programmatoelichting van 8 oktober
1919.
Pijper citeert uit Strindbergs korte verhaal De små (De Kleine) uit 1887. Het is uiteraard een
variatie op Mattheus 5:3-4: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der
hemelen.
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alle genres bewegen, terwijl de Franse componisten rond '70-'80 niets konden en de
muzikale hegemonie volstrekt aan Duitsland was.299 En psychisch: Franck was een
gelovige natuur; hij was een godvruchtig mens wiens levensraadsels door de kerk
opgelost konden worden; zijn grootste werken kon hij eerlijk en oprecht aan de Hemel
opdragen, gelijk dat andere grote kind: Bruckner.
Roland zegt het zo juist: ‘Enfin et surtout, comme un primitif, Franck est un croyant
et un mystique. Croyant, il l'est avec une pureté et une ferveur adorable. Comme son
coeur, sa religion est toute amour, toute pitié: son Dieu, celui que son oeuvre glorifie,
n'est pas le Dieu terrible et fort du Choral de Luther, ni le Dieu janséniste de Pascal
- C'est un Dieu qui aime trop pour punir, c'est le Jésus miséricordieux des Beatitudes.’
Nietwaar, zulk een mens moest, en niet alleen in het Frankrijk van zijn tijd, wel
een unicum blijven. Deze welhaast middeleeuwse kinderlijke gelovigheid stempelde
de gehele mens, determineerde zijn ganse kunst. ‘[...] le propre de la musique de
Franck est d'être non point dramatique ni pittoresque, mais contemplative, [...] c'est
à dire [...] d'être l'expression d'une méditation qui, dans un élan de lyrisme, s'abstrait
de la réalité matérielle et se meut entre l'apaisement et l'extase.’
Ook de symfonie is van een contemplatief karakter. Zij gaat u voorbij als in een koele
kathedraal een orgelmeditatie van een zeer zeldzame meester. De orgelklank is voor
of na Franck nooit volmaakter door een orkest weergegeven. Niet altijd is die
eigenaardigheid een voordeel voor het klinken der stemmen: de grote, canonische
koperpassages zouden, wat ‘wereldser’, wat minder ascetisch streng omkleed, stellig
nog grootser geklonken hebben. Doch ik ken niets van groter klankschoonheid dan
de eerste bladzijden der symfonie; deze harmonieën, deze timbres verrukken en
betoveren, voeren ons ‘in ein höheres Wissen’.300 Het zijn bovenaardse stemmen geen bazuinen der apocalyptische Engelen, van Berlioz - het zijn de stemmen der
Serafijnen die Ernest Chausson, Francks leerling en vriend aldus beschrijft: ‘Tantôt
ils planent et jettent un regard de pitié sur la terre, tantôt ils s'approchent, et prennent
part aux
299
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[WP:] Een sterk staaltje van de geborneerdheid zijner tijdgenoten is de bekende uitlating van
Gounod na de uitvoering van Francks Symfonie: ‘L'affirmation de l'impuissance y est poussée
jusqu'au dogme!’ En het geniale gebruik dat de meester van de althobo maakte, veroorzaakte
slechts stupéfactie: ‘dat is toch geen instrument voor een serieuze symfonie, want (!)
Beethoven en Mozart deden dit ook niet!’ [AvD:] Pijper heeft deze uitspraken gelezen in
Vincent d'Indy, César Franck (1906), 30. Op die plaats vertelt d'Indy dat een van de
professoren van het Parijse conservatorium na afloop van de première van Francks Symfonie
oordeelde: ‘Ça, une symphonie? Mais, cher Monsieur, a-t-on jamais vu écrire du cor anglais
dans une symphonie? Citez-moi donc une symphonie d'Haydn ou de Beethoven où vous
trouviez du cor anglais... Allons, vous voyez bien que cette musique de votre Franck, c'est
tout ce que vous voudrez, mais ça ne sera jamais une symphonie!’
Bettina von Arnim schrijft in haar brief aan Goethe van 28 mei 1810 uitgebreid over haar
ontmoeting met Beethoven. Hij zou haar o.a. gezegd hebben: ‘Sprechen Sie dem Goethe von
mir, sagen Sie ihm er soll meine Symphonien hören, da wird er mir recht geben, dass Musik
der einzige unverkörperte Eingang in eine höhere Welt des Wissens ist.’ (Bettina von Arnim,
Werke 1, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 347). Pijper kent de uitspraak waarschijnlijk
uit Berckenhoffs bloemlezing Kunstwerken en kunstenaars (230), een boekje dat hij in zijn
bezit had, maar hij citeert telkens incorrect: ‘in ein höheres Wissen’ (deze recensie), ‘Übergang
in ein höheres Wissen’ (24 maart 1921) en ‘Eingang in ein höheres Wissen’ (5 januari 1922).
Berckenhoff citeert correct.
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douleurs des hommes. Peut-être mème qu'ils ont vécu autrefois, et que ces douleurs
qui les touchent, ils les ont connues eux aussi. Cet attendrissement leur donne quelque
chose d'humain.’301

301

Pijper kent deze uitspraak uit het boek Pour la musique française. Daar wordt Chausson
geciteerd door Charles Roland in diens artikel over César Franck (263).
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Barend Renden, tweede fluitist van het USO en pianosolist.
(collectie Nederlands Muziek Instituut)

Willem Pijper 1913.
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Ingang van Concertgebouw Tivoli en omslag van de programmaboekjes.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

190

Gerard Veerman, tot 1916 concertmeester van het USO, was primarius van het Veerman-kwartet.

Omslag van een programmaboekje van Concertgebouw Tivoli.
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Het Amsterdamsch Strijkkwartet bestaande uit Louis Zimmermann, Johan Herbschleb, Herman
Meerloo en Frits Gaillard.
(collectie Nederlands Muziek Instituut)
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30 oktober 1919
29 september 1920
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Tivoli-concert1
30 oktober 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Wouter Hutschenruyter
Berlioz: Ouverture en Trio uit L'enfance du Christ
Franck: Symfonie in d
Rabaud: La procession nocturne
Saint-Saëns: Le rouet d'Omphale
Bizet: Tweede Arlésienne-suite
Ja, het waren goede uren, gisteravond in Tivoli. Het zal nu welhaast twee jaren
geleden zijn, dat ik Francks Symfonie hoorde2 en ik beken het met vreugde: ze heeft
mij weer op alle hoogtepunten gepakt. Alle vervoeringen, alle mystieke zaligheden
klonken volstrekt nieuw; het meesterwerk leefde in deze reproductie en Franck, ‘le
docteur angélique de la musique’, leefde voor enkele lange kwartieren in ons aller
harten. Ik weet geen schildering van Filippo Lippi, geen bladzijde bij Thomas a
Kempis, waarin de verrukkingen van het geloof, het geloof in ‘un Dieu qui aime trop
pour punir’,3 hartroerender zijn uitgedrukt. Het is devoot, en de bewegingen die deze
en de andere muzieken van Franck zouden moeten verbeelden - het konden niet
anders dan rituele gebaren zijn. En ook de meer directe, de ‘unverkörperte’
verbeeldingen zijn voor mijn gevoel specifiek christelijke, specifiek katholieke
symbolen: de koelblanke vlammenlijn der trompetten in I; het ‘thème de l'espoir’,
gelijk Guy Ropartz, Francks leerling, dat pregnante thema uit II noemde, en dat
symmetrisch gewelfd is als een monstrans; de als wierookwolken opkrinkelende
violenfiguur (uit II). Ach, het is alles zeer schoon, zeer blank en zeer vroom. En ik
merk dat men dit alles te meer gaat liefhebben, naarmate men verder van het wezen
dezer confessies afstaat.
Het was ook, vanuit een andere waarnemingshoek gezien, een goede avond. Wouter
Hutschenruyter dirigeerde zijn oude orkest en hij heeft daarmee ons allen vreugde
bereid. Telkens wanneer men een concert onder zijn leiding meemaakt, herontdekt
men dat hij één geheim bewaart, één speciale gave bezit die hem tot orkestaanvoerder
stempelt: hij verstaat de onaanleerbare kunst de mensen te ‘laten spelen’ - het is soms
alsof het orkest voor eigen genoegen musiceert, behalve - en dit is de kern der zaak,
het correctief op deze techniek - behalve wanneer de koers van het schip gewijzigd
moet worden. Dan is hij altijd daar - geeft met een minimum van gebaar zijn intenties
aan en bereikt zodoende met de minst mogelijke zichtbare middelen onfeilbaar zijn
doel.

1
2
3

Dit is de eerste recensie van Pijper als vaste recensent van het UD. Zie de inleiding.
Zie Pijpers eerste recensie van 5 april 1917.
Charles Roland over Franck. Zie Pijpers programmatoelichting in de Tivoli-gids van 29
oktober 1919.
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Elke techniek heeft haar tegenheden, zo ook natuurlijk deze. Is er eenmaal een sleur
in een opvatting van het orkest gekomen, dan gaat de waarde der prestaties op deze
manier langzaam maar zeker naar omlaag. Doch een orkest dat veel nieuw werk moet
leren, dat repertoirewerk niet zó vaak herhaalt dat het uitsluitend routinearbeid gaat
worden, zulk een orkest ontplooit onder een leiding, die ik zojuist bij Hutschenruyter
trachtte te analyseren, ongedacht grote charmes.
Er is goed gespeeld, gisteravond, het beste in Rabauds Procession nocturne - welk
stuk overigens wel erg gaat verbleken, helaas. En in Le rouet d'Omphale van
Saint-Saëns sponnen de violen, chatouilleerden harp en hobo fraai en elegant. De
althobo bleef de gehele avond wat te sterk, niet alleen in de vrije lijnen, doch vooral
als ondergeschikt harmoniebestanddeel. Wij bidden vurig om wat meer piano's, een
volgende keer!
Het laatste woord van lof betreft de voorbeeldige samenstelling van het programma.

Erwin Nyiregyházy
31 oktober 1919 (UD)
Erwin Nyiregyházy (piano)
Bach/Busoni: Toccata in d, BWV 565
Beethoven: Pianosonate in f, op. 57 (Appassionata)
Werken van Brahms, Chopin en Liszt (o.a. Faust-wals)
Het spijt me dat ik het zeggen moet, concertbezoekende lezer, muziekminnende
lezeres, maar het is heus uw eigen schuld! Alle minderjarige buitenlandse
muziekfenomenen zijn door de successen van de jeugdige bentgenoot Pártos4
aangelokt als vliegen door een dikbesuikerde boterham. En nu is er natuurlijk geen
houden meer aan. Elk jaar worden de geïmporteerde wonderkinderen zichtbaar
onvolgroeider, anemischer, telkenmale blijkt het vers aangevoerde monster minder
kinderlijk en minder wonderbaarlijk. Op het ogenblik is de (zestienjarige, nietwaar?)
pianist met de onuitspreekbare naam het ergste wat we zouden kunnen verwachten
- en ik voeg erbij: wat wij verdienen! Maar binnen vijf, zes jaar, als het wereldverkeer
nog wat meer hersteld is, kunnen wij een zesjarige Patagonische verwachten, die in
een cyclus van vier of vijf concerten Beethovens tweeëndertig pianosonates overhoop
speelt. En over tien jaren blijkt een driejarig violoncellist met een
Bach-Popper-Debussy-programma misschien niet eens de moeite van het vermelden
meer waard.
In trouwe - ik kan het waarlijk niet gebeteren dat ik over het concert van gisteren
zelfs niet ironisch meer kan denken en schrijven. Zinnelozer gesnor van noten heb
ik in jaren niet over ‘deusen muts horen gaan’. We zullen thans niet gaan mediteren
over

4

Voor Stephan Pártos zie de recensie van 19 januari 1919.
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de waarde, de noodzakelijkheid enzovoort van Busoni's pianotranscripties. Maar als
we Bachs grandioze toccata nu eenmaal op een pianoavond aanvaarden, dan willen
wij tenminste iets terughoren van des Meesters furieuze fantasmen - al denken we
dan nog niet eens aan een bepaalde sombere donkerkoppige zomeravond in de
Domkerk, toen Johan Wagenaar de fiolen van deze zelfde d-Moll-toccata over onze
huiverende zielen uitstortte. Maar dit hier! Dit was geen Bach, het was een taartje.
Over Beethovens Appassionata hoop ik weer eens te schrijven als iemand, Mr. X.
of Mad. Y. de Appassionata voor ons gespeeld heeft. Appassionata is geen dynamisch
voorschrift, jongeheer Nyiregyházy!
Dan: Brahms, Chopin, Liszt. Het programma zakte, gelijk men ziet, zonder te veel
horten en stoten van de hoogten Bach-Beethoven over de heuvelrug Brahms-Chopin
tot het voor de virtuoos veiliger niveau Liszt (men completere:
Thalberg-Rubinstein-Scharwenka). En de pianist zakte ijverig mee; dat wil zeggen:
hij bleef steeds beneden pari. Wanneer hij bij Liszt nog maar wat opgehaald had ik had hem veel vergeven. Doch Liszts muziek, onfijn, o ja - en zelfs onpersoonlijk
en slecht van verhoudingen, doch altijd enthousiast, altijd met de wapperende vederbos
van romantisch-primitieve heroïek; deze muziek, weergegeven met het air van Jantje
uit Hieronymus van Alphens Pruimenboom... het was ál te erg!
Ik ben er ouderwets van geworden. Ik wenste gisteravond dat het in de dagen der
familie Kegge was. Toen speelden de jongedames van goeden huize de stukken die
net zo gauw gingen als een lopende goot, en dat was een onschuldig vermaak voor
de jonge heren en de jonge juffrouwen. En thans, in het jaar
negentienhonderdnegentien, terwijl de muzieken van Debussy en Mahler in onze
harten leven, terwijl de nieuwe Italianen en Russen ontdekkingen doen in het lang
tevergeefs gezochte Land van het Ongeziene - thans spelen onmondige kinderen de
extra-allermoeilijkste stukken van het leidingwaterkaliber en ze bevingeren bovendien
nog de herinnering aan de grootmeesters die ons te heilig moest zijn voor dit
kinderspel - hun, als ze iets van het wezen der muziek beseften, te dierbaar om er
maar zó luttel schoons van te maken.
De beide jongens, Pártos de violist en dit pianowonder, hebben veel gemeen. Meer
dan de pose van onaandoenlijkheid die, altijd onaangenaam, bij zulke kinderen
eenvoudig onuitstaanbaar is. Meer dan de correct-artistieke lokken, meer dan de
korte broek en het onverdiende epitheton ‘geniaal’. Beiden spelen alles in een
onwaarschijnlijk tempo rubato, doch het rubato van Pártos maakte, gecombineerd
met zijn verbijsterende diminuendo's de indruk van een uitstervend waxinelichtje.
Terwijl de maatverbuigingen van Erwin Nyiregyházy alle mogelijke associaties
oproepen met een defecte motor. In Chopin vreesde men aldoor dat we de volgende
compressie niet meer zouden halen en wij hadden dan aan de eenzame landweg
gezeten als uitgeworpenen. En bij Liszts Faust-wals werd het andere uiterste bereikt:
daar dreigde elk moment de explosie. Het was jammer van de vleugel.
Pianospelen kan Erwin Nyiregyházy. Maar ik meen dat dit juist nog niet voldoende
is om een pianoavond te geven.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

198

Judith Bokor
4 november 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Judith Bokor (violoncel) en Marcel van Gool (piano)
Saint-Saëns: Violoncelconcert nr. 1 in a (met pianobegeleiding)
Werken van Boccherini, Valensin, Tsjaikovski en Popper
Het programma van Judith Bokor beantwoordde niet helemaal aan de hoge eisen die
ik thans, na haar gehoord te hebben, aan deze violoncelliste meen te mogen stellen.
Speelde zij violoncel gelijk de eerste de beste snelvingerige en langzaamhoofdige
virtuoos, ik zou deze opmerking niet gemaakt hebben. Judith Bokor beschouwe mijn
onvoldaanheid zoals ik haar bedoel: als een compliment.
Een oude sonate - we zijn dankbaar, doch niet voldaan; ‘het’ violoncelconcert, dat
van Saint-Saëns natuurlijk - onze dankbaarheid neemt kritischer vormen aan. Dán
pauze, dan... eigenlijk niets meer. En het is jammer: ik moet mevrouw Bokor thans
kritisch gaan beschouwen naar aanleiding van een paar - o, zeer respectabele - werken,
die in de loop der tijden eigenlijk zijn geworden: projectieapparaat voor de opvattingen
van grote, grootste en extra-allergrootste virtuozen. Terwijl ik mij voorstel dat het
zó moest zijn: de virtuoos zij vertolker van de opvattingen der scheppers, zij middelaar
tussen componist en toehoorder. Het is van belang dat wij dit onderscheid goed in
het oog houden, want de keuze van zijn programma's bepaalt in
negenhonderdennegenennegentig van de duizend gevallen de psyche van de
optredende kunstenaar met meer zekerheid nog dan de reproductie der gekozen
nummers, die immers door allerlei bijkomstige omstandigheden beïnvloed kan
worden, ten goede en ten kwade.
Wat is er mevrouw Bokor aan gelegen, dat ik haar hier voor het forum van het
Utrechtse publiek, dat tussen haakjes meer blijken van belangstelling had moeten
geven, gisteravond - ga prijzen als een zeer singulier violoncellospeelster, als een
door het (nood)Lot gezegende artieste? Na haar Boccherini-reproductie begon ik te
wensen, vurig te wensen, dat zij haar buitengewone gaven toch in dienst van hogere
idealen stellen mocht. Wanneer zij minder de paadjes van alleman volgde, wanneer
zij de moed had getoond af te wijken van de Baedeker der virtuozen - Judith Bokor
had mij het geluk kunnen schenken een dithyrambe op haar uitzonderlijke gaven te
schrijven. Nu zijn we nuchter gebleven, nu ontbrak de heilige dronkenschap van het
enthousiasme - nu zijn wij veroordeeld tot klare gedachten achter koele voorhoofden
- helaas. Want klaarte en koelheid zijn sublieme dingen, doch in de kunst bestaat
hogers - niemand die dit beter kan weten dan Judith Bokor zelve!
Ik was in de pauze een ogenblik verrukt bij de ijdele gedachte hoe schoon het had
kunnen wezen! Stel u voor: ze had in plaats van Saint-Saëns' concerto, dat men niet
met piano behoort voor te dragen, een sonate van Beethoven, mijnentwege de fraaie
sonate van Saint-Saëns zelf kunnen spelen - ze had ons misschien na de pauze de
mysteriën van een Debussy kunnen binnenleiden!
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Ik zal haar lange kritische ontledingen besparen. Sommige abrupties in Saint-Saëns
leken mij wat onoverdacht - de psychische inzinkingen in de Finale5 van hetzelfde
concert hadden waarschijnlijk fysieke oorzaken, vermoeidheid. De afzonderlijke,
loslopende lijntjes in het (mij onbekende) menuetje van Valensin6 - wat een exquis
bonbonnetje, nietwaar? - werden niet steeds even strak getrokken en dus begon de
praline een klein beetje te smelten. Maar dit is vrijwel alles wat ik wil opmerken.
Daar zijn nog opinies van haar die ik niet deel, met name in Saint-Saëns en
Tsjaikovski. Doch het kan de lezer slechts matig interesseren of ik mij een of ander
tempo vier metronoomgraden sneller of langzamer denk, of ik de dynamische
expressie van een cantilene anders voel. Dit te signaleren ware muggenzifterij. En
er blijft dus alleen mijn ontevredenheid betreffende het gehalte van haar programma
over. Doch zij leze hieruit vooral waardering van haar kwaliteiten. Ik zou er niet aan
denken op de programma's van een Pártosje of een Nyiregyházytje soortgelijke
aanmerkingen te maken. Dat is me niet de moeite waard. Maar Judith Bokor is
iemand; haar verrukkelijke techniek kan niet beter verlangen dan zich in dienst te
stellen van de lichtende meesterwerken. Haar kostbare toon tovert u onvermoede
zaligheden voor; haar zeldzaam temperament is een verkwikking en een verlustiging
voor de ziel.
Ik geloof, dit hier is voldoende. Ik verwacht dat mevrouw Bokor een vaste gast
onzer podiums zal blijven; dat zij een gaarne geziene gast wordt, betwijfel ik geen
seconde. Maar ik bid haar om wat minder locus communis. Waarlijk, het concert
van Saint-Saëns horen we vaak genoeg, en we twijfelen er nu geen ogenblik meer
aan dat ze dit en het concert van Haydn en mijnentwege nog een stuk of zes andere
heel mooi speelt. Laat ze dit bewaren voor haar orkestconcerten. En dat ze alle trucs,
nodig voor Tsjaikovski, voor Popper beheerst, weten we nu ook. Nu wachten wij op
Grote Kunst (met twee hoofdletters). Het zal mij een grote vreugde zijn een
sonatenavond van haar bij te wonen. Al was het morgen aan de dag!

Tivoli - Rosa Spier
5 november 1919 (UD)
Rosa Spier (harp), A. Best (fluit) en Eddie Waisvisz (viool)
Werken van Soulage, Goossens, e.a.
F.A. Gevaert zegt in zijn standaardwerk Traité général d'instrumentation: ‘De harp
is voornamelijk een orkestinstrument. Aanvankelijk gebruikten de componisten haar
hoofdzakelijk om historische reminiscensen op te wekken - men denke aan Beethovens
Prometheus-muziek. Daarna kwam de periode dat de Franse meesters geen opera
konden schrijven zonder een minder of meer belangrijke harppartij, dan

5

6

Pijper schrijft vanaf dit moment ‘het finale’ en hij houdt dat vol totdat hij in 1926 voor het
Concertgebouworkest programmatoelichtingen gaat schrijven. In Het Papieren Gevaar is
consequent voor de gangbare vorm gekozen.
Het Menuet uit de Eerste symfonie van Georges Valensin (1844-1890?) kende een aantal
arrangementen, waaronder dus blijkbaar één voor cello en piano.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

200
komt de tijd (Berlioz-Wagner) dat de harp een onmisbaar, doch alledaags
orkestinstrument is geworden, gelijk een fluit of een hoorn.’
Gevaert schreef zijn Instrumentenleer in 1885. Na die tijd is er nogal iets veranderd.
We hebben de periode van neo-Wagnerisme doorgemaakt; Gustav Mahler heeft ons
het orkest klanktovers leren ontlokken, waarvan de romantici nog pas droomden;
wij hebben het expressionistisch luminisme van Debussy en Ravel doorleefd en thans
liggen de schijnbaar onbegrensde gebieden der Nieuwe Kunst voor ons open. Het is
niet over de pas ontbloeide Mogelijkheden dat ik het hier wil hebben, doch ik bedoel
slechts in verband ermee te wijzen op het gebruik dat men speciaal van de
instrumenten met ‘korte toon’, speciaal van de harp, gaat maken...
Rosa Spier kan hierover meespreken. Zij heeft verleden jaar de Sonate voor fluit
en harp van een der meest vooraanstaande Hollandse nieuwlichters, van Sem Dresden,
helpen uitvoeren. Wat hier voor harp gedacht, geschreven wordt, wordt als het ware
voor haar instrument, voor haar techniek gemaakt. Zij is waarschijnlijk een der eerste
harpisten - niet van Nederland, deze concurrentie ware te beperkt - doch van het
continent.
Ik hoorde gisteravond van haar slechts de twee solostukjes van Marcelle Soulage7
(voortreffelijk klinkende muziek, zonder veel inhoud of achtergrond) en de Suite
voor fluit, viool en harp van Eugene Goossens. Er geschiedt niet veel in deze muziek.
Het Impromptu gaat voorbij zonder enige lichte of donkere herinnering achter te
laten; de Serenade lijdt onder een gebroken-akkoorden-harppartij à la Meyerbeer;
en het Divertissement stijgt geen ogenblik tot de hoogte van enthousiasme of humor,
die de eerste twee maten beloven. Ik wilde dat mevrouw Spier er rekening mee had
gehouden dat we hier in Utrecht Debussy's Sonate voor fluit, alt en harp nog niet
kennen!
Het suitetje van Goossens is met dat al toch een werk dat het horen overwaard is.
De heer Best blies de fluitpartij zeer fraai; de heer Waisvisz, wiens toon noch
bijzonder groot, noch betoverend is, speelde zijn partij technisch heel verdienstelijk.
Rosa Spier droeg het werk en ik zou alleen willen opmerken dat het samenspel
misschien wat vaak het karakter van orkestspelen kreeg (iets te forse accentueringen).

Gebouw - Hora Adema
5 november 1919 (UD)
Willy Hora Adema (zang) en Eie Wieger Kuiper (piano)
Liederen van Wertheim, Saint-Saëns, Van den Sigtenhorst Meyer, Finzi,
e.a.
Scheen het in Tivoli enkele ogenblikken wat te ‘fachmännisch’ toe te gaan - in het
Gebouw vierde het dilettantisme hoogtij. Van de samenstelling van het programma
begrijp ik om te beginnen niets. Men zingt toch geen liedje van A.C. Wertheim in
één nummer met Mahler?

7

Pijper schrijft abusievelijk Marcel Soulage.
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De zang van Willy Hora Adema. Zij gebruikt te pas en te onpas een soort mezza-voce
dat ik tot dusverre nog nergens tegenkwam. Het heeft als bijzonderheid dat men van
het gezongen woord geen jota verstaat (voorbeeld: Fluisteringen van B. van den
Sigtenhorst Meyer). Ik wil aannemen dat zij het aldus bedoelt. Willy Hora Adema
maakt niet de indruk haar onfraaie dingen onbewust te doen - maar dan zou ik toch
eisen dat het zingen bleef.
Het geluid van haar stem is niet ongunstig - wat schraal hier en daar en maar zelden
bekoorlijk. Haar uitspraak heeft onvolkomenheden: ‘Een lotos die niets meer wanst’;
in Baudelaires Vampire had zij het over een perfide vis, in plaats van over een vergif,8
de klank van ‘soeur’ in Saint-Saëns' Cloche was veel te licht.
De noviteiten: een klein, pretentieloos liedje van A.C. Wertheim, Die Schnitter,
waarin de stemming van het gedichtje goed volgehouden is. Ik wenste slechts dat de
vier eerste regels niet zó afzonderlijk stonden, de eenheid lijdt daardoor. En ook zou
het naspelletje door inkorting stellig winnen. Twee Franse liederen van Gregor Finzi:
het Chanson grise heeft de expressie en de artistieke waarde van een kindersonatine
van Reinecke; de Vampire is een onpermitteerbare speculatie op het sublieme gedicht
van Baudelaire. Zo een vergissing zou ik slechts aan een amateur vergeven. Maar
waarom zingt juffrouw Hora Adema dingen van zo twijfelachtig kaliber? De
bioscoop-dramatische scène Le vampire is impotent, van de eerste noot tot de laatste.
De heer Eie Wieger Kuiper is voor mij een nieuwe verschijning aan de
accompagnateurshemel. Hij begeleidde correct en bescheiden, doch onbeschrijfelijk
droog.

Iets over de muziek der Russen
5 november 1919 (Tivoli-gids)
De hedenavond uitgevoerde Vierde symfonie van Peter Iljitsj Tsjaikovski is mij een
langverbeide aanleiding om eens iets over de zo belangrijke Russische componisten
te schrijven. Ik wenste dat ik meer van hen wist. Maar de Franse en Duitse literatuur
over deze muziek is schaars. En de namen der grote Russische meesters komen
slechts in beperkt aantal op onze programma's voor. Tsjaikovski is er nog het best
aan toe: zijn (Vierde,) Vijfde en Zesde symfonie zijn repertoirenummers en de
Serenade voor strijkorkest heeft bijna elk concertbezoeker ten minste eenmaal
gehoord. Anders is het met de overigen. Moesorgski is op de programma's van het
Amsterdamse Concertgebouw vertegenwoordigd geweest met zijn Nuit sur le mont
chauve; zijn Coin d'enfants,9 vijf of zes liedjes over (niet voor!) kinderen, zijn ook
hier, ik meen door Berthe Seroen het eerst, gezongen, evenals de doodsliederen10 en
het beroemde Hopak. Ook speelt Evert Cornelis niet zelden de pianocyclus Tableaux
d'une exposition. Maar Moesorgski's

8
9
10

Als het Franse woord ‘poisson’ (vergif) niet met een scherpe ‘s’ wordt uitgesproken maar
met een ‘z’, klinkt het als ‘poison’ (vis).
De kinderkamer (1868-72), beter bekend als Enfantines.
Liederen en dansen van de dood (1875).
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meesterwerk, de opera Boris Godoenov, wacht nog op een opvoering. En de werken
van Borodin, Balakirev, Rimski-Korsakov, van de futurist Stravinsky11 - wie kent
ze? Nu ja - Ouverture Nuit de mai,12 nu ja, Stravinsky's Vuurwerk - doch ik vraag u,
wat zijn tien, twintig nummers op de productie van een geheel land, dat zo groot is
als het ganse overschietende deel van Europa?
Het spijt mij dat ik onlangs verhinderd was het Cyclusconcert bij te wonen waarop
de heer Van Gilse een mij onbekend pianowerk met orkest van Ljapoenov13 uitvoerde.
Wanneer Van Gilse zich voor de Russen blijft interesseren, dan wachten ons nog
schone verrassingen.
Van het oude Russische volkslied weten wij niets. En dit is waarschijnlijk een
belemmering bij het leren verstaan van de werken uit de periode Glinka († 1857) tot
en met Tsjaikovski († 1893). Het komt mij voor dat daar Aziatische (Mongoolse)
elementen in liggen, waarvan de invloed op onze moderne kunst niet te onderschatten
is. Op welke wijze ik mij die beïnvloeding denk, hoop ik verderop duidelijk te maken.
Michael Glinka wordt door de muziekgeschiedenissen Ruslands eerste nationale
componist genoemd. Zijn bekendste werk, de opera Een leven voor de tsaar, was
lange jaren de Russische volksopera bij uitnemendheid. Of het nog zo zal zijn...? de
naam laat het niet vermoeden!14
Van horen spelen kennen de meesten onzer geen noot van deze componist. Evenmin
van zijn jongeren Serov en Dargomyzjski. Eerstgenoemde staat bovendien bekend
als de eerste Russische muziekcriticus. Hij gaf een muziek- en theaterperiodiek uit,
kon het daarmee echter niet langer dan ruim een jaar (1867-1868) bolwerken.
Sommigen willen de oorzaak van dit fiasco in Serovs betrekkelijk reactionaire
gezindheid zoeken: de zogezegd jong-Russische school was hem niet sympathiek
(het vijftal Moesorgski, Borodin, César Cui, Balakirev en Rimski-Korsakov).
Wat het specifiek Russische, het on-Europese in de werken van Serov, Glinka en
Dargomyzjski is, vermag ik helaas niet aan te geven. Maar ik vermoed dat de
nationalismen van de drie genoemden die van Tsjaikovski wel niet ver zullen ontlopen.
En dan signaleren we in de eerste plaats een grote neiging voor het retorische;
11

12
13

14

In de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog werd het woord futuristisch in de Nederlandse
muziekkritiek meestal in algemene zin gebruikt als aanduiding voor het ‘ultramoderne’ in
de muziek, en dus niet specifiek voor de Italiaanse kunststroming. Van Wessem vraagt zich
in De muzikale reis vertwijfeld af of hij niet ‘futurist’ genoeg is om de ‘helse verwikkelingen’
van Schönberg te kunnen volgen (p. 17) en op pp. 84-85 behandelt hij de ‘futuristen’ Daniël
Ruyneman en Jacob van Domselaer. In zijn Inleiding tot de moderne muziek (eerste druk)
behandelt Van Wessem ‘de vertegenwoordigers der moderne muziek’ onder de kopjes ‘De
impressionisten’, ‘Arnold Schönberg’ en ‘De futuristen’. Matthijs Vermeulen gebruikt het
woord in De twee muzieken, deel II, 64 en 88 (de laatste maal overigens wél in direct verband
met de Italiaan Pratella). Als Pijper het woord gebruikt, is het nooit gerelateerd aan de
‘officiële’ Italiaanse futuristen, maar heeft het de algemene betekenis van modern,
avant-gardistisch, toekomstgericht. In deze recensie heet Stravinsky een futurist, op 18
oktober 1920 heeft Pijper het over de Franse futuristen (de Groupe des Six) en op 6 oktober
1921 noemt hij Lord Berners een futurist.
Ouverture van Rimski-Korsakovs opera Maiskaja notsj (Meinacht), op basis van een tekst
van Gogol.
Op het eerste Cyclusconcert van 22 oktober is door het U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse met als
soliste Gretha Tekke uitgevoerd de Oekraïense rapsodie. In het UD staat Liapounoro; dit is
een zetfout.
De laatste tsaar, Nicolaas II, was op 2 maart 1917 afgetreden en op 16 juli 1918 omgebracht.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

203
een verliefdheid op de donderstormende climaxen enerzijds, op de languissantste
lyrieken anderzijds. De muziekgeschiedenissen noemen dat ‘... bald eine weibliche
Zartheit und Sinnigkeit, bald eine halbasiatische Wildheit’.15 Men zou misschien ook
kunnen spreken van een lijdelijke bezetenheid - men gaat denken aan Raskolnikov,
aan Pseldonimov.16 Doch ik behoef al deze associaties niet bij u op te roepen, want
wie onzer heeft de werken van Dostojevski, Gorki, Tolstoj en Andrejev niet gelezen,
wie onzer kent niet de zeldzame karaktertrekken, het allesoverwinnende fatalisme
en de barbaarse tederheden dezer mensen? En ook de breedsprakigheid, de liefde
voor de volmaakte details, de zorgeloze onbekommerdheid om wat wij westerlingen
‘stijl’ gelieven te noemen, treffen wij zowel bij de geniale literatoren als bij de
representatieve componisten aan.
Rusland is het land der nooit vermoede wonderen. Er kan daar plotseling een boer,
een moezjiek opstaan die occulte gaven bezit, die aan het bijgelovige hof van de
bijgelovige tsaar aller Russen geroepen wordt en daar in minder dan geen tijd
alleenheerser is. Raspoetin was de eigenlijke heerser over Rusland, vóór de revolutie.
En in datzelfde land blijkt een der hoogste adellijken (Tolstoj) de profeet van het
socialisme en, om op ons terrein terug te komen, bijna alle representatieve
componisten zijn dilettanten. De componist van het Russische volkslied, Alexis
Lvov, was generaal, Borodin was professor in de chirurgie,17 Tsjaikovski was
aanvankelijk jurist, Rimski bekleedde het ambt van muziekinspecteur der Russische
vloot, César Cui doceerde vestingbouwkunde aan een militaire hogeschool.
Naar mijn persoonlijke overtuiging houd ik Modest Moesorgski voor het grootste
muzikale genie dat Rusland tot dusverre voortgebracht heeft. En eventuele aziatismen
die in onze West-Europese kunstmuziek zijn doorgedrongen, hebben wij aan hem
te danken, (of te wijten, al naar ge wilt). Laat ons bedenken dat Claude Debussy's
werk door deze meester een tijdlang volkomen gedomineerd is - een anekdote, door
Jean-Aubry, de beroemdste Franse musicoloog van deze tijd, meegedeeld, bewijst
dit eens te meer. Ik veroorloof mij die in haar geheel over te nemen: ‘Un soir où je
sortais de chez Claude Debussy, me hâtant précisément pour aller entendre Boris
Godounov, le compositeur me dit avec une expression plaisante et ironique: “Vous
allez entendre Boris; ah!, vous verrez, il y a tout Pelléas18 là-dedans.”’19
Moesorgski, die van 1839 tot 1881 leefde, was zijn tijd ver vooruit. Zijn
kinderliederen zijn enige tientallen jaren ouder dan het meeste werk van Hugo Wolf,
de grootste Duitse liederencomponist ná Schubert. Hugo Wolf echter heet de eerste
meester die het ‘woord’ in zijn liederen de rechtvaardige plaats gaf, Hugo Wolf heet
de eerste liederzanger die ‘richtig deklamierte’. Ik stel er prijs op de anciënniteit van
Modest Moesorgski's declamatie tenminste vast te stellen. De woordbehandeling in

15
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Bernhard Kothe, Abriss der allgemeinen Musikgeschichte (Leipzig 1919), 325.
Hoofdpersonen uit respectievelijk Dostojevski's Schuld en boete en Een nare geschiedenis.
Borodin was arts en chemicus.
[WP:] Pelléas et Mélisande, drame lyrique par Claude Debussy. Paroles de Maurice
Maeterlinck, première représentation à Paris, le 30 avril 1902.
Jean-Aubry (1916), 89.
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de zojuist genoemde kinderliederen is veel subtieler, veel directer dan wát van Hugo
Wolf ook. Waarmee ik natuurlijk tegen Wolfs op zichzelf sublieme gezangen niets
zeggen wil.
De modernste Russen, de ‘ultraïstes’. Ik kan u op het ogenblik slechts één naam
noemen: Igor Stravinsky - doch die behoort dan ook tot de alleruiterste linkervleugel.
Hij vormt met Alfredo Casella, de Italiaan, en diens medestander Francesco Malipiero
en met de Parijzenaar Erik Satie een groep van kosmopolitische muzikale vrijdenkers
wier weerga ik in de geschiedenis tevergeefs zoek. Stravinsky's laatste werk schijnt
een ballet te zijn, Le sacre du printemps, waarvan de opvoering te Parijs een klein
schandaal moet hebben veroorzaakt. Stravinsky's bentgenoot, de schrijver Jean
Cocteau, vertelt in een boekje over de modernste muziek-, schilder- en
beeldhouwkunst, getiteld Le coq et l'arlequin, wonderen van dit werk.20
Ik heb veel verwachting van de evolutie der publieke belangstelling, maar ik vrees
toch dat men de première van Le sacre du printemps binnen tien, vijftien jaren nog
niet tegemoet kan zien!21

Tivoli-concert
6 november 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Tsjaikovski: Vierde symfonie
Van Lennep: Arie (soliste: Johanna Zegers de Beyl)
Berlioz: La mort d'Ophélie uit Tristia (soliste: Johanna Zegers de Beyl)
Martini/Berlioz: Plaisir d'amour
Liszt: Les préludes
Vierde symfonie van Tsjaikovski of hoe men niet van een dwanggedachte los kan
komen. Alle antistrofen22 van alle delen hebben het accent van goedmoedige
infernaliteit, dat wij zo door en door van Brahms kennen. ‘Läppische Melodien’
noemen de Duitsers dat.
Het bekende gezegde van Tsjaikovski, die op een vraag ‘wat hij van Johannes
Brahms dacht?’ antwoordde: ‘Het is de afschuwelijkste muziek die ik ken, en het
ergste vind ik nog dat mijn muziek erop lijkt!’, is niet zonder diepzinnigheid. De
infernaliën, de geestelijke moeilijkheden die én Brahms én Tsjaikovski zich schiepen

20
21
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Pijper noemt Le coq et l'arlequin, dat in 1918 verscheen, hier voor het eerst.
De Nederlandse première was op 12 oktober 1924 door het Concertgebouworkest onder
leiding van Pierre Monteux. Zie ook voetnoot 130 bij de recensie van 27 februari 1926.
In het klassieke drama is de antistrofe de tweede van iedere groep van drie strofen in het
koorgezang. In dit geval bedoelt Pijper waarschijnlijk het tweede thema in een deel, of meer
in het algemeen de tegenstemming. Hij gebruikt het woord ook op 22 februari 1920 in
Muziekkroniek II (‘Mahlers Vijfde’). Op het moment dat Pijper deze recensie schrijft, bereidt
hij zich voor op het componeren van zijn muziek voor Sophokles' Antigone (december 1919).
Zie Ryker (1993).
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(moesten scheppen, mijnentwege) ontlopen elkander niet ver. Ook de Rus was een
gekronkelde, troebele natuur, ook hij zag op klaarlichte dag spoken. Ook hij heeft
zijn achter de deur staande levensaversie nooit overwonnen. Ook hij leed onder de
idée-fixe ‘ergens van verlost te moeten worden’ en ook bij hem zijn die histories erg
tumultueus. Zelfs Mahler staat in zijn eerste twee symfonieën nog onder die banvloek
der vorige generaties. Het heeft maar al te lang geduurd voor de componisten het
‘Lerne Lachen’ aandurfden.
Ik houd in het geheel niet van Tsjaikovski's Vierde symfonie.
Er staan grootse opvlammingen in het werk, veel geladenheden overtuigen u van
de overtuigdheid van de schepper, en veel lyrieken manifesteren zijn waarlijk
Menselijke vermurwingen. Maar het staat ons tegen dat de ontladingen steeds het
karakter van een optocht aannemen en dat het niveau der symfonie dan beneden het
peil der theatermuziek zinkt. En de lyriek is veel te salonfähig om nog te kunnen
meeslepen.
De uitvoering: Jan van Gilse dirigeerde alle exaltaties met veel entrain, het orkest
speelde niet alleen de noten, doch ook de geest van het werk. Deze muziek ligt de
dirigent goed, hij outreert haar nergens en weet de betrekkelijke noodzakelijkheid
van het geval gaarne en gemakkelijk aanvaardbaar te maken.
Hierna zong Johanna Zegers de Beyl een noviteit van Henriëtte van Lennep en
twee stukjes van Berlioz. Mevrouw Zegers de Beyl zingt nog altijd binnensmonds,
zij intoneert nog steeds onbetrouwbaar en zij staat met de consonanten nog immer
op gespannen voet (l, n). Van de ballade van Berlioz kwam niet veel terecht, wij
bespeurden voor het uit was niets van de adembeklemmende monotonie die in dit
stuk heerst. En dat kleine romancetje, Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, werd
theatraal en opgeblazen. Jammer.
De Arie van Henriëtte van Lennep. Daar zijn sommige mensen die vinden: Gustav
Mahler moet eigenlijk anders hebben gecomponeerd dan hij deed. Ik herinner me
een feuilleton in de oude Groene Amsterdammer over het ‘Mahler-probleem’ en
daarin stond, als ik me goed bezin, ook de kwalificatie ‘een snoezige orkestbezetting’
(van het Rheinlegendchen).23 Maar ik wilde dat de Arie van Henriëtte van Lennep
minder Mahlerde en met meer fijnzinnigheid geïnstrumenteerd was. De eerste
tekortkoming is niet de ergste, ofschoon een bijna noot voor noot citeren van ‘Die
Welt schläft ein’, of van ‘Was geht mich denn der Frühling an’ niet gunstig is als
men Das Lied von der Erde nog geen veertien dagen geleden hoorde. Het andere is
gevaarlijker: Henriëtte van Lennep diende alle baspartijen te decimeren, wanneer
het tenminste haar bedoeling is dat we meer dan raden dat er in hogere registers ook
iets gebeurt. Dan kon ze ook de helft der gestreken en negen tiende der geblazen
vulstemmen uitraderen. Ik meende dat voor een componist die na 1880 geboren is,
de vulstemmen alleen historische en geen praktische betekenis meer hadden... Laat
Henriëtte van Lennep Shéhérazade van Ravel eens naslaan, of de Finale van Mahlers
Vierde, of het Rheinlegendchen. Dit wat het orkest betreft. De zangstem, de ziel van
een lied, is buitengewoon begrafenisachtig behandeld; daar was geen enkele intonatie
in over-

23

Zie voetnoot 22 bij de recensie van 23 januari 1918.
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eenstemming met de woorden. Van buitenaf ‘gecomponeerd’ en niet van binnenuit
gevoeld. Ik kan mij niet begrijpen dat men voor het hoogtepunt van het liedje: ‘Sing
nicht, du fremder Mann, es wird mein Leben sein’ - want dat is de innerlijke climax
en niet ‘Mein Schicksal singst du viel zu früh’ - geen ontroerender accenten zou
weten te vinden dan zulke onaparte frasen.

Joseph Pembaur
10 november 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Joseph Pembaur (piano)
[programma is niet te reconstrueren]
‘Wir reproduzierende Musiker’, zegt Joseph Pembaur in zijn boekje Von der Poesie
des Klavierspiels, ‘fördern das Leben der Psyche am meisten indem wir das Wort
Virtuose (Virtus = Kraft, Tugend) im geistigen Sinne fassen und Schüler wie
Zuhörende zur Tugend erwecken. [...] Sowie die Priester der Kirche sollten die
Priester der Kunst, das schönste Amt, die Menschenseelen zu führen, auf sich nehmen
können.’24
Ziedaar Pembaurs artistieke programma van actie. Hiermee zijn de sentimenten
verklaard die hem ertoe drijven iemand als Liszt te propageren met hartstocht. De
sentimenten die hem een sonate van Schubert doen spelen gelijk hij dit doet. Ik
gebruik met opzet het woord sentimenten, want door overwegingen laat meester
Pembaur zich principieel niet beïnvloeden. Wat jammer is. Want het zouden artistieke
overwegingen zijn die hem dan zijn programma's deden samenstellen. En de Kunst
werd tot dusverre altijd meer gebaat met genoemde artistieke overwegingen dan met
pedagogische, dogmatische en confessionele gevoelens.
Uit dit alles volgt dat wij twintigste-eeuwers het op essentiële punten met meester
Joseph Pembaur zeer oneens zijn. Wij verwachten allerminst dat de Muziek onze
zielen deugdzaam zal maken en wij verlangen evenmin dat onze geest zich zal
‘ergötzen’ aan een Spel van Tonen - wat noodzakelijkerwijze de ‘heitere’ keerzijde
der ‘ernste’ medaille moet beduiden.
Het is dus vooral met de confessies van de gelovige Liszt - was het tussen haakjes
met diens vroomheid wel zo erg gesteld? - dat de Priester der Kunst Pembaur onze
gemoederen tot deugdzaamheid aanspoorde. Dit duurde (Variaties op een thema van
Bach) twintig à dertig minuten. En deze twintig à dertig minuten muziek hadden
geen

24

Het volledige citaat luidt: ‘Als reproduzierende Musiker fördern wir das Leben der Psyche
am meisten, indem wir das Wort Virtuose (vom lateinischen virtus: die Kraft, die Tugend)
im geistigen Sinne fassen und Schüler wie Zuhörende zur Tugend erwecken. Diese Erweckung
bildet die einzige wahrhaft klassische Künstlererziehung - klassisch ist nicht, was die Nachwelt
aufbewahrt, denn sie kann auf Abwege geraten und das Licht verlieren - klassisch ist das
Gute, das Wahre, das Reine, das Grosse, das Poetische! Sowie die Priester der Kirche sollten
die Priester der Kunst, das schönste Amt, die Menschenseelen zu führen, auf sich nehmen
können.’ Pembaur (1911), 4-5. Pijper, die hier afstand neemt van Pembaurs ideeën, brak in
de Tivoli-gids van 9 april 1919 nog een lans voor zijn boek (zie de voetnoot aldaar).
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enkele muzikale reden van bestaan. Het is rederijkerij; alles wordt negentienmaal
beweerd en dan nog vijf keer en wanneer we menen dat er amen gezegd is, zijn we
nog niet halfweg. En wanneer het uit is en Pembaur komt uit de hemelse zaligheden,
die alleen voor hem in deze muzieken opgesloten liggen, terug op aarde, dan vindt
hij zijn auditorium murw gespeeld door zo veel grote en edele bedoelingen, doodaf
van het nuttigen van zo hardgebakken ‘tranenbrood’,25 snakkende naar tien seconden
muziek die schoon is om haarszelfs wille.
Toch komt Pembaur een volgende keer weer met Liszt, en daarna opnieuw. Hij
speelt Liszt met devotie, of gelijk hij zelf zegt: ‘mit Liebesweihe’. En daarom kan
hij het doen. Pembaur is waarlijk virtuoos gelijk hij dat opvat: ‘Erzieher (zur Poesie)’.
Men mag bedenkingen tegen deze opvatting van het kunstenaarschap hebben, het is
in ieder geval een houding.
De pianist Pembaur kan alles. Uit een pianotechnisch oogpunt beschouwd viel er
slechts te bewonderen - hij is een der grootste meesters van het klavier. En wanneer
zijn naam niet, gelijk die van Liszt, voor het nageslacht bewaard blijft (want de
nagedachtenis van Liszt is niet die aan een componist, doch aan een allesveroverend
pianist!), zal dit slechts aan zijn onbegrijpbare voorkeuren voor tweederangs muziek
liggen.

Toonkunst
12 november 1919 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius, Jacoba Dresden-Dhont, Rudolf
van Schaik
en Jac. Ph. Caro
Berlioz: Marche funèbre en Apothéose uit de Grande symphonie funèbre
et triomphale
Beethoven: Sanctus en Gloria uit de Missa solemnis
Beethoven: Negende symfonie
Aanvankelijk leek het dat wij de eerste verjaardag van de wapenstilstand zouden
herdenken met Berlioz' Symphonie funèbre et triomphale. Dit zou een grootse
gedachte geweest zijn - ofschoon ik mij afvraag hoevelen onder ons de paieoon26 als
uiting van onze eigen overwinnende en verslagen tijd zouden hebben waargenomen.
Maar de aanleiding tot deze en soortgelijke bespiegelingen is vervallen; de Marche
funèbre27 - de meest grandioze dodenmars die Berlioz ooit heeft geschreven - werd
afgelast, ‘aangezien gebleken was dat het programma te lang zou worden’. Het mid-

25
26
27

Hoelang nog laat Gij ons tranenbrood eten? (Psalm 80:6)
Paieoon (Grieks παιηων): lied ter ere van Apollo, overwinningslied. Vergelijk ook Doppers
Päân I en II (zie de programmatoelichting van 15 januari 1919).
Het eerste deel van de Grande symphonie funèbre et triomphale.
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dendeel der symfonie, de Hymnen, stond niet op het program, dus bleef alleen de
Apothéose over. En nu zijn er weinig zonderlinger dingen dan een concert dat met
een apotheose begint. Waarvan? Waarom? De atmosfeer ontbreekt, wij hebben het
drama dat voorafging gemist, wij komen binnen op het ogenblik dat de held en de
heldin elkaar in de armen zijn gevallen en zelfs de mogelijkheid van enige fluïdieke
gemeenschap tussen het gecastreerde kunstwerk en onze ontvankelijke zielen is bij
voorbaat buitengesloten.
Ik ben niet genoeg dilettant om de bezwaren die klaarblijkelijk zijn gerezen, voorbij
te zien. Toonkunst geeft in de eerste plaats kooruitvoeringen en wanneer men, om
het programma te bekorten, moet gaan snoeien, ligt het voor de hand dat men de
orkestwerken laat vervallen. Te meer daar de tijd voor orkestrepetities immer te
schraal wordt toegemeten. Het is zeer duidelijk en zeer rationeel, maar toch betreur
ik de gemiste symfonie; toch had ik gaarne de Missa-fragmenten opgeofferd. Thans
werden én de mis én de symfonie incompleet gegeven; de Missa solemnis verdraagt
dit, gezien haar veelledige constructie - de volstrekt ongelede symfonie bezwijkt
eraan, de Apothéose blijkt, helaas, een kop zonder kip.
Doch, bij de helden van 1830 - welk een muziek! Wat een glorieuze bewustheid,
wat een geladenheid, welk een vlammende extase! Het enthousiasme overschrijdt
hier verre de grenzen van het patriottisme.
Berlioz schrijft de symfonie oorspronkelijk voor een fameus harmonieorkest. Doch
ik droom mij het werk, gelijk de meester, uitgevoerd in de open lucht - maar met
nog veel gigantischer instrumentenmassa's, maar met een duizendstemmig koor, met
een gans leger van paardenstaartwapperende schellenbomen...
Ik vrees: het zou te gevaarlijk zijn. Deze muziek bevat te veel elektriciteit; ze zou
een revolutie ontketenen...
Wij bezwoeren de Vrede en de Vreugde dus met Beethovens Negende symfonie.
Ach, hoe vaak hebben wij niet gemeend ‘feuertrunken’ het Hemelse Heiligdom der
Vreugde en der Vrijheid te betreden...! Doch ook onze tijd is Beethoven ver vooruit;
misschien nog verder dan hij zijn eigen tijd te voren was.
De Negende symfonie is een wonderwerk - het is misschien het menselijkste dat
Beethoven ooit schreef. In geen zijner andere symfonieën werkt hij met zulk
onderscheiden materiaal; de fantasmen van het Scherzo met die lapidaire
octaafsprongen beheksen ons gelijk het boze oog - het is moordende humor. De alsem
van dit stuk en van het eerste deel is zó bitter, dat de klagende, kermende tegenkleuren
ons in waarheid zoet op de tong zijn. En de mildheid van het hartroerend tedere,
eindeloos troostende Adagio werd nooit liefdevoller geschonken. Deze Negende
symfonie was een Begin, doch het was ook een Einde. Het Einde van deze
adagiostemmingen, namelijk Gustav Mahler, die in zijn Negende ook zijn harpen op
dezelfde grondtoon heeft gestemd, wekt andere roerselen in onze zielen. De Troost
die Beethoven ons gaf in zijn Negende, in zijn laatste kwartetten, de Troost die ons
ertoe brengt het Leven weer op te nemen - die is verstomd.
De wijsgeer Mahler, die in zijn voorlaatste werk (Das Lied von der Erde) zonder
spijt, zonder emfase kon zeggen: ‘Mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück
nicht hold’, weet in zijn Negende alle smart, én Leven én Dood te aanvaarden, omdat
alles voorbijgaat. De mens Beethoven laat u het Leven en de Dood, smart en geluk
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opnemen, omdat het Leven schoon en goed is. Dit is het enige onderscheid.
De Negende van Beethoven is ook een Begin. Het Begin namelijk van veel geniale
en grandioze vergissingen. Men heeft te veel naar de buitenkant gekeken en men
heeft te veel werken geconstrueerd die even groots, of nog grootser zijn. Alleen zijn
binnenin veel van die latere werken holten, hiaten. De omvang wordt niet afgemeten
naar de inhoud, doch naar de geluids- en tijdsgrenzen die men nog wel zou kunnen
omvademen. Dit is het verschil tussen het enorme architecturale kunstwerk dat de
Negende is en de meeste - latere - standbeelden.
Beethoven werkt in zijn laatste symfonie met zeer ongelijkwaardig materiaal. De
thematiek van de Finale, hoewel hij met het ‘Freude’-thema ten minste tien jaren
heeft rondgelopen, staat niet op de hoogte der overige delen. En Beethoven, die voor
zijn orkestinstrumenten absoluut volmaakt schrijft, gebruikt zijn zangstemmen stellig
niet zo goed als bijvoorbeeld Händel.
Doch het is immers het kenmerk van alle groot-Menselijke werk dat het onvolmaakt
is? Een betrekkelijk vol-schoner Achtste symfonie spreekt in zijn Olympische
beheersing tot het hart der mensheid een minder verstaanbare taal dan de hier en daar
zich versprekende, zich verbeterende Negende.
De uitvoering. Ik kan in tien regels klaar zijn. Johan Wagenaar leidde, en dit zegt
alles. Hij had een voortreffelijk solistenkwartet waarop hij kon bouwen: de hemelse
sopraan van mevrouw Noordewier, de ontroerende alt van mevrouw Dresden-Dhont,
de glanzende tenor van Van Schaik, de sonore bas van Caro. Hij had zijn eersteklas
Toonkunstkoor, hij had zijn vlotte en gewillige Utrechtse orkest. Het lust mij thans
niet de kleine aanmerkingen die er natuurlijk zijn, neer te schrijven. Wagenaar weet
de grote, rode lijn die door elk machtig kunstwerk loopt, zo te markeren, dat veel
kleine ongelukjes, toevalligheden, absoluut niet storen. Laat ons dankbaar zijn dat
de Haagse Meester Wagenaar zijn oude stad niet vergeet!28

Cyclusconcert29
13 november 1919 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Tsjaikovski: Vierde symfonie
Saint-Saëns: Vierde pianoconcert (soliste: Henriëtte Engberts)
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Mejuffrouw Henriëtte Engberts speelde het ut-mineur-concerto van de Franse nestor
Camille Saint-Saëns. Ik schreef indertijd naar aanleiding van het optreden van een
jonge pianiste, die ook met ditzelfde concert in Utrecht debuteerde, dat het werk mij
vooral interesseerde om de merkwaardige plaats die het in de literatuur voor piano

28

29

Vanaf 1919 was Johan Wagenaar directeur van het Koninklijk Muziek-Conservatorium in
Den Haag. Het concert dat Pijper hier recenseert, was tevens Wagenaars afscheid van
Toonkunst
In het avondblad meldde Pijper een aantal correcties op deze recensie, die in de tekst zijn
verwerkt.
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met orkest inneemt.30 Een hernieuwde auditie heeft mijn mening versterkt. Het is
klaarblijkelijk: de piano gaat orkestinstrument worden, zo goed als de eveneens wel
solistisch optredende viool en violoncel. De historie wijst het uit. De periode van het
solo-met-begeleidingen-schrijven ligt achter ons. Mozart, Haydn, zij waren kinderen
van de bloeitijd dezer concerten; zij schreven hun concerto's voor fagot en waldhoorn;
de romantici componeerden nog concerten voor piano, voor viool en violoncello.
Maar alles is gedemocratiseerd; alle instrumenten kregen gelijk stemrecht - alle zijn
evenredig vertegenwoordigd: de viool zo goed als de fagot, de violoncello zo goed
als de hoorn, als de viola, als de trommen. Men denke, in verband met de opmerking
over de piano, aan de moderne Italiaan Respighi, men herinnert zich de partituur van
Mahlers Achtste, men herdenke de symfonie van Waldemar von Baussnern. Zij die
het Amsterdamse Concertgebouw bezoeken, zullen mij toegeven dat ik gelijk heb.
De pianist Saint-Saëns ontkomt evenmin aan deze in de lucht hangende
veranderingen. In het eerste deel van zijn Vierde pianoconcert is het solo-instrument
als regel partij - meer niet. Ik vind het een fortuinlijk gebruik en een verblijdend
teken dat de meester zich nergens forceert om toch maar in 's hemelsnaam briljant
te schrijven. Dit concert is vanuit het orkest gecomponeerd - niet, gelijk bijvoorbeeld
de concerten van Rubinstein of Liszt, vanuit de solopartij. En daarom zal Saint-Saëns'
werk misschien nog gespeeld worden wanneer Rubinstein voorgoed vergeten is.
In Henriëtte Engberts prijs ik het dat zij met een zo weinig ‘schitterend’ werk
gekomen is, dat zij zich van een goedkoop en gemakkelijk succes als virtuoze heeft
onthouden. Maar ik verheug mij misschien nog meer over het feit dat zij niet met
Mozart of Beethoven heeft gedebuteerd; dit bewijst zelfkennis. Want ik vermoed dat
zij voor de klassieken nog niet voldoende inhoud heeft. Het pianospel is niet onaf,
noch ongevoelig. Het is misschien nog wat droog, wat schools. En ritmisch sloot zij
niet overal bij het orkest aan - de metalen gedrevenheid door het oppermachtig Ritme
kent zij nog niet. Haar tempi flakkerden hier en daar en de heer Van Gilse moest
nogal eens boegseren om de gewenste gang te houden. Doch voor Henriëtte Engberts
staan alle mogelijkheden nog open. Zij kent de lokkingen der zwevende melodieën,
zij ondergaat, zij het dan ook onbewust, de dreigingen der dramatische accenten. In
hoeverre zij gevoelig is voor de meer gepassioneerde lyrieken - dat vermag ik na
deze ene maal nog niet te bepalen; haar opvattingen schenen mij meer naar het
koelbewuste te wijzen dan naar de gloed der uitsluitend voor de Schoonheid brandende
altaren.
De orkestwerken van de avond waren Tsjaikovski's Vierde symfonie en het
Vliegende Hollander-voorspel van Wagner. Om mij bij het eerste te bepalen: de lezer
weet dat ik de Russische symfonie allerminst bemin. En het is moeilijk om u in te
stellen op de vehementies van de getourmenteerde Tsjaikovski, met de verrukkingen
van Beethovens Negende nog in de oren. Wanneer iets kritisch stemt ten opzichte
van tweederangs kunstwerken, dan is het wel de nabije herinnering aan volmaakte
schoonheid. Doch ik heb de uitvoering in alle opzichten geapprecieerd.
Het orkest was er veel beter in dan onlangs op het abonnementsconcert, de heer
Van Gilse vatte het werk rustiger op dan toen, alle infernaliën kregen een zachter,

30

Zie de recensie van 4 februari 1918.
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ironischer accent. Ik heb Van Gilses opvattingen nooit overtuigder kunnen delen dan
gisteravond.

Concert Nora van den Tempel
14 november 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Nora van den Tempel (zang) en Christiaan Wijsman (piano)
Liederen van Schubert, Brahms, Wolf, Saint-Saëns, Hahn, Slansky,
Sinding, Mortelmans, Van Tetterode en Tosti
Mevrouw Nora van den Tempel begon met Schuberts Dem Unendlichen, om zich
los te zingen. Doch losgeraakt, vrijgekomen van altijd hinderlijk merkbare
belemmeringen, is zij de gehele avond niet. Wanneer wij verheugd luisterden naar
een frase die goed beloofde te worden, dan wist zij altijd een intonatie te verzinnen
die alles bedierf. Wanneer het scheen dat zij een stemming die juist geïntoneerd werd,
vol zou houden (D'une prison)31, dan verontrustte zij haar auditorium door de meest
onvermoede inzinkingen. Niets was af en niets heeft ons de overtuiging gegeven dat
mevrouw Van den Tempel haar artistieke opvoeding binnen afzienbare tijd zal
voltooien.
Ik heb ernstige bedenkingen tegen haar programma. Dit was even stijlloos als een
bruidsboeket van het jaar 1880. Daar stonden de namen van onaantastbare grootheden
op: Schubert, Brahms, met enkele van hun minst persoonlijke liederen. Onbekendere
werken zelfs: van Slansky, van Sinding (onfrisser, huisbakkener erotiekje dan Sindings
Selig mich wärmend an wogender Brust heb ik van het jaar nog niet geproefd!). Nog
levende Franse meesters zong zij: Saint-Saëns en Reynaldo Hahn. Wie weet of men
in Nijmegen, de woonplaats der zangeres, Hahn niet voor een der ‘moderne Fransen’
houdt! Daar compareerde nog een Italiaan: Tosti. En zelfs de Nederlanders waren
niet vergeten: Mortelmans en Van Tetterode. Jawel!
En zo eindigde het concert, dat met Schuberts Hymne aan de Oneindige begon,
met de kinderkamerpoëzie van Tetterodes Marietje. Het is heus een erg lief liedje,
maar u moet het liever op een jaarfeest van een jongelingsbond of
jongedochtersbreivereniging zingen en niet op een liederenavond, en zeker niet meer
in Utrecht.
Ik heb ook ernstige bedenkingen tegen de zangkunst van mevrouw Van den Tempel.
Zij haalt volstrekt niet uit haar stem wat erin zit. Haar d en es klinken al niet meer,
ze schijnt in het minst niet te weten hoe zij het volle gebruik van haar hoge register
moet krijgen. De lage tonen, de kostbaarste juwelen ener alt, zijn bij haar absoluut
glansloos; substantieel, maar dof. Haar uitspraak is eveneens onvoldoende; de vocalen
o, e, worden soms oe (‘Oe, wie schön ist deine Welt’ en ‘Boette dein Vögelchen
du’); de consonanten: l wordt gecombineerd met een j-geruis (‘die Liebe hat gelogen’;
de Duitse g is onophoudelijk te scherp, s (in het Duitse ‘sie’) eveneens. De g in het
Hollandse ‘weg’ blijkt een Duitse g; ch (in ‘zacht’) lijkt op k. Mevrouw

31

Lied van Reynaldo Hahn (1875-1947), op tekst van Verlaine (‘Le ciel est, par-dessus le toit
si bleu, si calme’).
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Van den Tempel zingt ‘rétour’, met een accent aigu, zingt ‘chiel’ in plaats van ciel,
‘chour’ voor jour.
Dit alles betreft overigens slechts technische zaken, die altijd, onder goede leiding,
te corrigeren zouden zijn. Erger zijn sommige manifeste onmuzikaliteiten. In mijn
programma vind ik veertien kruisjes staan bij veertien plaatsen waar zij te laag
intoneerde - wat rijkelijk veel is. De beide liederen van Brahms joeg zij, eveneens
het slot van D'une prison. De liederen van Sinding, Hugo Wolfs Über Nacht, waren
kras onritmisch; de aria van Saint-Saëns zette zij plusminus de helft te langzaam in.
Het spijt mij dat mijn oordeel ongunstig moet uitvallen; het is prettiger om te
appreciëren dan om aanmerkingen te maken. Doch dit hier valt niet goed te praten.
Het is absoluut onrijp als concertzang. Ik geloof gaarne dat een Overijsselsch Dagblad
van ‘een mooie volle stem’ spreekt (welke zanger vertelt toch eens wat een ‘volle’
stem is??), maar in een grote stad moeten wij nu eenmaal andere eisen stellen en
deze reclame had men beter achterwege gelaten. Ik moet mevrouw Van den Tempel
in overweging geven zich nog een paar jaren in de oostelijke provinciën te occuperen
met solozingen in oratoria en dergelijke. Wanneer zij dan onderhand ijverig muziek
studeert - vooral niet alleen zangtechnische dingen s.v.p. - wanneer zij erin slaagt
op de hoogte te geraken van de huidige stand der Muziek - wanneer al deze zaken
haar de moeite waard zijn, wat ik niet zeker weet - ik geloof, zij zou na enige tijd
met een ander, beter repertoire komen en scherper pijlen op haar boog hebben. Dan
zou zij recht hebben op de belangstelling van het publiek. Nu niet.
De heer Christiaan Wijsman accompagneerde. Een beetje ouderwets, maar muzikaal
en degelijk.

Recensie
15 november 1919 (UD)
Tivoli
Jubileumconcert Jacques Urlus32
Mannenkoren Orpheus (dirigent: Cornelis Galesloot), Euterpe (dirigent:
Jos Vranken) en Palestrinakoor (dirigent: Johan Winnubst) m.m.v. Johan
Rasch (viool), Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Werken van Siegfried Wagner, Richard Strauss, Saint-Saëns, Nolthenius
en Averkamp
De beklagenswaardige muziekcriticus: ‘Maar, grote genade, op een huldiging behoef
ik toch geen kritiek te leveren? Als het nu nog een gewoon concert was, met
32

De Nederlandse tenor Jacques Urlus (1867-1935) genoot internationale roem en vierde
vooral als Wagnerzanger triomfen aan de Metropolitan Opera in New York, in Bayreuth,
Berlijn en Leipzig. Hij was ook een voortreffelijk concertzanger en trad vaak op in
het Concertgebouw onder Willem Mengelberg. De huldiging rondom dit concert van
Urlus werd georganiseerd naar aanleiding van diens 25-jarig jubileum. In zijn memoires,
Mijn loopbaan, schrijft hij op p. 242: ‘Mijn zilveren zangersfeest vormde een geweldige
gebeurtenis in mijn leven en het deel dat Utrecht in de jubel heeft gehad, dient hier
zeker even gereleveerd.’ Urlus had van zijn zestiende tot zijn aanstelling bij de
Nederlandsche Opera (1894) in Utrecht gewoond, was er lid van vijf zangverenigingen
en had er voor het eerst als solist opgetreden.
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moeten klappen. Maar deze uitvoering draaide om de pauze, culmineerde in de
huldiging. En hoe roerend dat was en hoe langdurig, wel, dat leest Koning Publiek
al in dezelfde krant.’
Het strenge geweten: ‘Dacht je dan soms, vriend, dat je maar mocht verzwijgen
hoe Urlus zong? Dat Rasch viool speelde, dat mevrouw Van Lunteren begeleidde,
dat alle mannenkoordirigenten van je oude bisschopsstad gisteravond een beurt
hebben gemaakt, dat daar op het Tivoli-podium meer mannen tegelijk hebben staan
zingen dan je ooit hebt bijgewoond? Wou je het zeldzame verschijnsel negeren dat
alle Sänger Brüder werden, wo Urlus' sanfter O weilt.33 Man, het is een
wonderverschijnsel. Schrijf, Nar!’
De artistieke fijnproever: ‘Meneer de criticus! Ik beklaag u. Want u kunt over dit
concert onmogelijk gunstig schrijven. U zult de mensen choqueren; als u naar
waarheid vertelt hoe vals Rasch gisteravond weer speelde en wat een tweedeklas
koornummers de drie dirigenten weer in hun archief hadden ontdekt. En u kunt van
Urlus heus niet alle onschone dingen mooi gaan vinden, omdat hij nu eenmaal Urlus
is en bovendien z'n jubileum viert.’
De mijnheer uit het koor: ‘Och meneer, u leutert meneer! Urlus heeft reusachtig
mooi gezongen. En wij weten wel wat of zingen is, hoor!’
De muziekcriticus: ‘Jawel meneren, Urlus heeft prachtige tonen, hij kan schitterend
zingen. Die laatste noot van Strauss' Morgen was subliem. De stemming van
Heimliche Aufforderung werd prachtig volgehouden, en...’
De Groot-Nederlander: ‘En voor de Nederlandse kunst, Utrechtse muziekcriticaster,
interesseert de Hollandse zanger Urlus zich niet noemenswaard. Wou u dat soms
goedpraten? Die liedjes van Nolthenius en Averkamp stonden, dunkt mij, vooral op
het programma omdat Urlus zijn voornaamste opleiding van die twee heren heeft
genoten! Maar daar zijn nog andere Nederlandse liedercomponisten. Denk aan
Wagenaar, aan Diepenbrock...’
De kleurloze-middenstof-man: ‘Och, waarom wil jelui toch altijd wat anders dan
er nu juist gebeurd is?’
De muziekcriticus: ‘Juist, en daar Urlus van geesteshouding een Duits zanger is,
vind ik het zeer aanvaardbaar dat hij als voornaamste nummers stukken van Strauss
en van “Richard Wagner sein Bub'”34 zong.’
De kleurloze-middenstoffer: ‘En meneer Rasch heeft dat moeilijke stuk van
hoeheet-ie-ook-weer, o ja, ik geloof Saint-Saëns, toch erg mooi op zijn viool gespeeld.
En mevrouw Van Lunteren speelde toch erg prachtig piano. En Galesloot, en Vranken,
en Winnubst...’
De muziekcriticus: ‘Neen, Middenstoffer, nu draaf je door! Rasch heeft veel minder
goed gespeeld dan anders. Maar dat komt natuurlijk, omdat hij onvoorbereid moest
invallen. En hoe zoudt ge willen dat een amalgama van drie op zichzelf goede
mannenkoren zo goed was als elk van die koren op zichzelf? Daarenboven is men
ook maar ten dele aan de dirigent ad hoc gewend!’
33

34

Parafrase van een regel uit Schillers Ode an die Freude: “Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt”, bekend geworden door Beethovens gebruik in de Negende
symfonie.
Bedoeld is Richard Wagners zoon Siegfried, wiens Wittichs Sonnengesang (uit Banadietrich)
op het programma stond.
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De verwoede schoonheidsenthousiast: ‘En het gevolg was dat de mannenkoren
hoogstens vijftig percent gaven, dat de avond veel meer het karakter droeg van een
zilveren bruiloft dan van een concert. Meent gij, muziekcriticus, de Schoonheid te
dienen, de Kunst te bevorderen door dit niet te gispen?’
De muziekcriticus: ‘Waarom zou een zanger zijn zilveren jubileum niet vieren
gelijk een acteur, een actrice? Zij spelen dan ook in de regel geen Shakespeare of
Strindberg. Tenminste tot dusverre niet!’
De middenstoffer: ‘Zeker, Plato, daar valt niets tegen in te brengen.’
De criticus: ‘Hou je grootje voor de mal, Stoffer! Ik had ook liever gehoord dat
Urlus ons niet alleen van zijn stem, doch ook van een of meer grote kunstwerken
had laten genieten. En dat prachtige metaal van drie buitengemeen mooie
mannenkoren verdiende in meesterwerken van Bruckner bijvoorbeeld omgesmeed
te worden. Maar men is er nu eenmaal mee begonnen en ik wil hopen dat men blijft
samenwerken. Ik verwacht daar alle heil van en schone avonden.’35
De tramconducteur: ‘Ze zeggen dat er een fakkeloptocht is, vanavond, meneer.
Hebt u dat ook gehoord?’
De benijdenswaardige criticus: ‘Men vertelt dat Urlus, de zanger, in een stoet met
fakkels, bereden politieagenten en andere schone uiterlijkheden, naar zijn hotel zou
worden gebracht. Hij viert zijn jubileum, weet je?’
De tramconducteur: ‘Het is toch een rare tijd waarin wij leven! Een zanger, die
ze in een fakkeloptocht naar huis toe rijden! Wie heeft daar nou ooit van gehoord!’
De criticus: ‘Het is integendeel in het buitenland een zeer dagelijks gebruik. En
waarom ook niet? Iemand die het schoonste wat hij heeft, zijn stem, om niet aan de
mensen geeft, verdient hij geen hulde?’
De conducteur: ‘Voor die mooie stem zal hij zich toch wel laten betalen, denk ik
zo!’
De criticus: (zwijgt).

Stadsconcert36
17 november 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Berlioz: Le repos de la Sainte Famille (uit: L'enfance du Christ) (solist:
Rodolphe Plamondon)
Mahler: Adagietto uit de Vijfde symfonie
Liederen van Chausson en Saint-Saëns met pianobegeleiding (solist:
Rodolphe Plamondon)
Chabrier: España

35
36

In die jaren waren er telkens opnieuw (mislukte) fusiebesprekingen tussen de verschillende
Utrechtse koren.
Het fenomeen van de Stadsconcerten wordt besproken in de inleiding.
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Het was goed dat Chabriers España op het programma stond, want daarmee
rehabiliteerde het orkest, dat de rest van de avond niet zeer fortuinlijk speelde, zich
glorieus. Daarmee kwam ook Van Gilse los van zijn bedachtzame tempi, welke
Mozart te loom, Mahler te suf deden klinken.
Het was vooral goed dat het programma eindigde met Chabriers rapsodie. Nu
wandelden wij de sneeuwstorm in, onze polsen kloppend van het vreugdige ritme,
onze zielen dronken van de koppige melodiek. En met muziek in het hart, in het
hoofd. Terwijl we anders, ware het laatste programmanummer een minder sterk stuk
geweest, huiswaarts getogen zouden zijn met een flauwe weeïge smaak in de mond,
vanwege Rodolphe Plamondons repertoire.
Mozarts Symfonie in Es werd voor mijn gevoelen niet zeer gelukkig gespeeld.
Alles klonk nogal uit elkaar en de klarinet had enige momenten van niet heel zekere
intonatie. Overigens voldeed mij de opvatting van de dirigent minder nog dan de
reproductie door het orkest. Het tempo van het eerste deel voel ik geprononceerd
levendiger. De heer Van Gilse had als hoofdtempo een soort poco andante, dat van
tijd tot tijd allegretto comodo werd, doch nimmer het wezenlijke allegro bereikte.
Ook ben ik het niet eens met de opvatting die het tempo van het (bedoelde) allegro
zó ongemerkt uit het beginadagio laat ontstaan. Ik beschouw de luttele adagiomaten
waarmee veel klassieke symfonieën aanvangen, altijd als een inleiding tot de ganse
symfonie en niet slechts als intrada van het eerste deel.
Doch over opvattingen laat zich natuurlijk slechts onvruchtbaar disputeren! Wat
mij evenmin kon bevredigen, was: de scherpte, overmatige spitsheid der ostinate
figuurtjes, - in het Andante. Het deel wordt er zo schuw, zo kwaadaardig door
en alle hemelse zoetheid welke Mozart in dit Andante uitgestort heeft, kunnen wij
slechts terloops genieten.
Het Menuetto was veel beter, beter ook dan de Finale, waar het hout misschien
wat te sterk domineerde.
Het Adagietto uit Mahlers Vijfde. Ik voel voor de praktische overwegingen die er
de heer Van Gilse toe gebracht hebben dit stuk te spelen, in plaats van het eerste deel
(de Treurmars) of het Scherzo bijvoorbeeld. Maar toch had ik het Adagietto willen
ruilen voor iets anders - wát dan ook. Primo vind ik dit tussenstuk het zwakste
fragment uit de hele Vijfde symfonie - het is eigenlijk alleen te waarderen als lyrische
rustpoze tussen de hemelbestormende vlagen van het gigantische Scherzo en de
jubelende wapperingen van de Finale.
Secundo weet ik niet zeker of dit Adagietto zó, los uitgevoerd, wel een indruk
achterlaat die geëvenredigd is aan de waarde der hele symfonie. Het blijft altijd een
dubieus werk, dat brokstukken spelen. We hebben het pas onlangs gemerkt aan de
loslopende Apothéose uit Berlioz' Symphonie funèbre et triomphale.37 Dit stuk hier
verdraagt de operatie evenmin: het begint met een serie gedachtestreepjes en eindigt
met een komma-punt.
De uitvoering stond nog niet op het peil dat de heer Van Gilse verlangd zal hebben:
hij kon aan zijn strijkers nog niet de klanktovers ontlokken die in de parti-

37

Zie de recensie van 12 november 1919.
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tuur opgesloten liggen en de harpen waren steeds feilbare instrumenten en nog geen
mysterieuze middelaars tussen onze ontvankelijkheid en het Wonder.
Zonder voorbehoud prijzen kan ik de reproductie van España - maar ik deed dit
al. Van Gilse en het orkest hebben mij hiermee een gouden tijdeloosheid geschonken.
De heer Rodolphe Plamondon luisterde het concert op met zijn magnifieke tenor.
(Zo heet dit immers in een feestrede?) Maar de nummers die de heer Plamondon
zingt, zijn in een milieu dat zichzelf respecteert - en zeker op de programma's van
een eerbiedwaardig genootschap als het Stadsconcert - lichtelijk misplaatst. Waarmee
hebben wij het verdiend lastig gevallen te worden met fondantmuziek als die liedjes
van Chausson en Saint-Saëns? De heer Plamondon zou er een jongedameskostschool
uit de tijd van Charles Dickens mee in verrukking gebracht hebben - maar ik geloof
dat de derde klas van een huidige meisjes-HBS er al niet meer van gediend zou
wezen. Waarlijk, wanneer een Duitse professor mij met deze muziek in de hand zou
toevoegen dat de Fransen een natie van zwakkelingen zijn, dat ze geen muziek kunnen
maken, dat dit alles verachtelijke ‘Welscher Dunst’ is - ik zou met mijn mond vol
tanden staan! Weet de heer Plamondon soms niet dat er in Frankrijk een zekere
meester, Claude Debussy genaamd, geleefd heeft? En dat daar nog andere meesters
werken, wier namen zijn: Maurice Ravel, Albert Roussel, Vincent d'Indy, Erik Satie,
Déodat de Sévérac,... enzovoort, enzovoort? Komt de heer Plamondon soms naar
het achterlijke Holland om dit gewaar te worden? Of anders, als hij wel werken van
de bovengenoemde meesters van buiten geleerd heeft - waarom zingt hij ze niet?
Waar ziet hij ons voor aan? Het is treurig.
Verder had Rodolphe Plamondon de beminnelijke onhandigheid Berlioz' Repos
de la Sainte Famille twee malen te zingen. De onvoldoendheid, de
ongedifferentieerdheid van zijn artiestschap had hij niet meedogenlozer kunnen
manifesteren. Daar was geen vibrato, geen sanglot38 en geen beminnelijkheid die de
tweede keer ook maar iets anders uitviel. Ik geloof stellig dat hij zijn repertoire
driehonderdmaal achtereen zou kunnen afdraaien, zonder dat er ook maar een noot
in veranderen zou - gelijk een grammofoon.
Rodolphe Plamondon heeft een aangename, geparfumeerde tenor met hier en daar
een baritonaal tintje. Hij zong alles met een zeer meewarig accent. Dit was goed
gezien.

Coers' lied
18 november 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Coers' Liederkwartet (Janna Brandsma, Louis van Tulder, Jacoba
Dresden-Dhont en Jac.
Ph. Caro)
Oud-Hollandse liederen

38

Sanglot (Frans): snik.
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Ik veroorloof mij de laatste twee alinea's der programma-inleiding over te nemen:
Coers' Liederbeweging stuwt levend bloed in de natie door het woord in
bloei, onweerstaanbaar, omdat het Lied is het zingende hart in ons hart,
en het hart het hart begrijpt.
En zó stuwt Coers' Liederbeweging de macht van het Nederlandse Lied
door alle lagen van de natie tot een hernieuwd en krachtig makend leven
van het volksbestaan.
Men zou misschien willen opmerken dat deze regels geschreven zijn met meer heilig
vuur dan kritische zin. Maar - wat zou dat? Het streven van Coers' Vereeniging is
mij ronduit sympathiek. En wat kan verheugender zijn dan het opmerken van zoveel
enthousiasme voor zo een belangrijke zaak? Laat er dan maar wat (te veel) kaf zijn
onder het koren dat Coers zo ijverig op de dorre, kale stoppelvelden onzer oude,
goed en wel in het Rijksmuseum opgeborgen beschaving samenleest.39 Al het goede
is rijke winst.
Ja, Nederland had één eigen muzikale spraak! En dat de liederen die men de laatste
tientallen van jaren ‘uit de volksmond had kunnen optekenen’ géén eigen muzikale
gedachten bevatten, ja zelfs met ‘muziek’ en ‘gedachte’ niets meer te maken hadden
(men beluistere slechts wat het volk zingt op kermissen en koninginnedagen!) - het
was jammer, maar niet dodelijk! Honderd concerten van Coers in plaats van één op vijftienhonderd plaatsen in plaats van tien - laat men het eens enige jaren volhouden
en zie dan of Kobussie, Sandfaurt en de kleine meissies40 nóg ‘de bovenstem zingen’,
om met Coers te spreken!
Het heet: Nederland heeft geen eigen kunstmuziek (vergeef me, o Coers, dat ik
even naar mijn eigen terrein afdwaal!) en, toegerust met die wetenschap heeft men
zich een goede honderd jaar beziggehouden met de Overrijnse meesterwerken te
kopiëren (wat het ergste niet was) en zich aan de specifiek Duitse gedachtegangen
te gewennen (wat wel erg was). De laatste vier, vijf jaren komt de reactie: het muzikale
Mekka heet niet meer Leipzig, doch Parijs. Deze omzwaai is in enkele opzichten
verheugend: ik geloof dat een Hollander, een van het Germaanse ras, daar minder
de kans loopt van zijn persoonlijkheid(je) te verliezen dan in het nader verwante
Duitsland, waar elk talent onmiddellijk verloren gaat in de stroom der verdienstelijken
en talentvollen. Romain Rolland heeft Duitsland voorspeld dat het ten onder zou
gaan aan het teveel der muzieken. Zonder deze bewering voor mijn rekening te durven
nemen, voel ik toch wel wat de meester van Jean-Christophe ermee bedoeld heeft.41
39
40

41

Frederik Rudolf Coers (1870-1937) bundelde Nederlandse volksliederen in het Liederboek
van Groot-Nederland (later uitgegeven als Liederen van Groot-Nederland).
Pijper refereert aan drie populaire liedjes uit die tijd: ‘Klein Kobesje laat zijn paarden beslaan
/ en laat ze op hoge bergen gaan’, ‘We gaan naar Zandvoort aan de Zee, en nemen broodjes
en koffie mee’ en ‘Kleine meisjes moeten slapen gaan / Als vader en moeder aan 't dollen
gaan’.
Pijper verwijst hiermee naar Romain Rollands artikel ‘Musique française et musique
allemande’, uitgebracht in diens Musiciens d'aujourd'hui. Schrijvend over Richard Strauss,
beweert Rolland over de Duitse muziek: ‘Je crois qu'elle traverse une crise, et qu'elle
s'assagira; je crains du reste qu'une torpeur ne succède à cette surexcitation.’ Een en ander
leidt tot de conclusie: ‘Il y a trop de musique en Allemagne.’ (19146, 194-195).
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Het wil mij voorkomen dat een Nederlands - specifiek Nederlands meen ik componist niet beter kan doen dan zich te verdiepen in de hollandismen welke hij
opgetekend vindt in die voortreffelijke uitgave: Coers' Liederen van Groot-Nederland.
Ik voeg hier nog bij: nadat hij zich vertrouwd gemaakt heeft met alle buiten-Hollandse
stijlen: Duitse zowel als Franse, als Russische, Scandinaafse, Italiaanse en Spaanse.
Maar: een Nederlandse Muziek, die waarlijk Kunst is en geen kunstig samenraapsel,
samensmeltsel van anderer zielsuitingen; zulk een Kunst kan opbloeien op de bodem
van ‘het Nederlandse Lied’.
Coers doet pioniersarbeid - hij werkt zonder veel directe resultaten te zien, doch
latere geslachten zullen hem dankbaar zijn. Deze liederen zijn nog levend-warm; het
zijn geen curiosa, geen antiquiteiten, het is geen historie en geen wetenschap; het is
Kunst, en alle mogelijkheden liggen erin opgesloten.
Wat een kostbare vondsten soms ook! Dat Kerstliedje, Marialiedje, met dat subtiele
refreintje ‘Ho, ho, ho, ho, benedicamus Domino’ en het ‘Viva Maria’. En de ballade
van Heer Halewijn42 - had men ooit vermoed dat de nuchtere, bedachtzame
Nederlanders in staat waren tot dergelijke grandioze fantasmen? Vermoedde men
bij hen lyrieken van de expressieve kracht van een Twee conincskinderen? Het is
verrukkelijk en inspirerend!
Van de uitvoering niets dan lof. Coers' Liederkwartet (waarom ook dit woord niet
verdietst, verwoede pro-Hollander Coers?). Ge spreekt van ‘bovenstem, lage
vrouwenstem, hoge stem en grondstem’, wat noch duidelijk, noch fraai is! Als het
kosmopolitische sopraan-alt-tenor-bas u te on-Hollands klinkt, spreek dan van hoge
en lage mannenstem! En noem uw ‘kwartet’ dan in het vervolg ‘liederenviertal’ of
‘zangersviertal’. De leden van Coers' Liederkwartet zongen prachtig, tezamen en
afzonderlijk. Janna Brandsma zong haar Marialiedjes gelijk een devoot middeleeuws
nonnetje; Louis van Tulders Minneliedjes toverden ons de minstreel voor ogen.
‘Alleenzang’ van mevrouw Dresden en van Caro heb ik niet meer kunnen horen,
doch in de ensembles klonken hun stemmen voortreffelijk. Caro's klokkengalmende
bas was de hele avond een lust voor de oren. Sem Dresden accompagneerde gelijk
slechts een componist dat kan.

Tivoli - Kerkgezang
19 november 1919 (UD)
Koninklijke Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang en U.S.O. o.l.v.
Wouter van der Blij
m.m.v. Johanna van de Linde, Joh. Kerkmeyer-Bakker, E.G. Tobi en
Hendrik van Oort Bruch: Das Lied von der Glocke

42

Pijper schrijft hier voor de eerste keer over de Halewijn-ballade. In september 1920 voltooit
hij zijn Heer Halewijn voor achtstemmig koor a cappella en in 1932-33 schrijft hij het
symfonisch drama Halewijn. Hij komt vaker op dit thema terug - in de recensie van 1 juni
1926 legt hij bijvoorbeeld een direct verband met de figuur van Don Giovanni.
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Verwacht geen grondige bespreking van Bruchs Lied von der Glocke, Tivoli-bezoeker!
Verwacht zelfs geen gedetailleerde kritiek over de solisten, over het koor. Onder het
‘Vivos voco, mortuos plango’ van Van der Blijs43 getrouwen - de uitspraak, waarde
directeur, de uitspraak! Laat men toch de o niet zo dik en grof in de ruimte plamuren!
Er moet veel groter verschil zijn tussen de o's van ‘voco’ en die van ‘vivos’! - onder
het motto van het Klokkenlied trokken reeds al mijn verlangens naar de tovertuin,
die de Bohemers deden opbloeien.44 Ik heb nog kunnen opmerken: dat Van Oort zijn
partij, gelijk te verwachten was, met het vereiste nobele accent, met zijn altijd
artistieke panache, met zijn immer verkwikkende geluid zong. En ik zou nog moeten
aanmerken: dat het koor wat traag attaqueerde, vooral de vrouwenstemmen. Het
mannenkoor is niet alleen slagvaardiger, het timbre is ook beter. De overige solisten,
het orkest, (misschien) het werk hoop ik binnenkort nog wel eens te bespreken te
krijgen. Om met Timmermans' Pallieter te spreken: ‘Toet e neuste keer!’

Gebouw - Bohemers
19 november 1919 (UD)
Boheemsch Strijkkwartet
Schumann: Strijkkwartet in A, op. 41.3
Novák: Strijkkwartet, op. 35
Franck: Strijkkwartet
In het Gebouw gebeurde het Wonder. Het wonder: dat alles opgelost werd door de
magie der Muziek. Alles werd ons ‘goed’ - Lief en Leed, Wereld en Droom.45 Dit
wonder werd volbracht door het Boheemsche Strijkkwartet. Deze Bohemers, wat
onderscheidt hen toch van alle andere voortreffelijke kwartetgezelschappen? Het
vioolspel van Hoffmann, de eerste violist, o, het is buitengewoon, doch er zijn er
meer die zó, of beter spelen. En ditzelfde zou men van elk der leden kunnen opmerken.
Doch tezamen spelend, een Viereenheid vormend, overtreffen zij alles. Hun
kwartetspel is de grootste tovermacht die ik nog onderging. Wanneer ik het volmaakt
noemde, zou ik verkeerd waarderen. Het zou daarmee op een onbereikbare hoogte
worden geplaatst en dat is het juist niet. Het spreekt tot elke ontvankelijke ziel; de
eenvoudigen van hart verstaan de taal die zij gebruiken; de ingewijden, de adepten
der kunst vinden hun edelste wezen erin uitgedrukt en zij die, om met Schubert te

43

44
45

Wouter van der Blij was sinds 18 augustus 1887 dirigent van de Koninklijke Utrechtsche
Vereeniging voor Kerkgezang. Tot 1920 was hij ook als klarinettist en als tweede dirigent
aan het U.S.O. verbonden. In die laatste hoedanigheid leidde hij vaak de zomerse
harmonieconcerten van het orkest.
Pijper moest die avond ook nog naar het Boheemsch Strijkkwartet, dat in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen optrad (zie de volgende recensie).
Vertaling van de slotregels van Die zwei blauen Augen von meinem Schatz (het vierde van
de Lieder eines fahrenden Gesellen van Mahler), die Pijper dikwijls citeert. Zie zijn recensie
van Mahler-liederen in het UD van 3 januari 1918 en van 26 maart 1919, zijn Muziekkroniek
over Mahlers Vijfde symfonie in het UD van 22 februari 1920, en paragraaf III van zijn
bespreking van de Mahlerfeesten in het UD van 14 mei 1920.
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spreken, ‘Selberaner’46 zijn geworden, genieten door hun spel de meesterwerken zó
van ziel tot ziel, dat alle kritiek zwijgt, dat men slechts wil neerzitten en de ogen
sluiten en leven in Franck, in Dvořák, in wie ook.
Hector Berlioz, die min of meer regelmatig in de ‘gehobene Zustand’ verkeerde
waarin mensen als de Bohemers ook ons kunnen spelen, verklaarde eens aan een
(altijd nog maar aardse) geliefde: ‘Camille, je t'adore, je te bénis, je t'aime, en un
mot, plus que la langue française ne peut le dire; donnez-moi un orchestre de cent
musiciens et un choeur de cent cinquante voix et je vous le dirai!’47
Zo zou ik de Bohemers willen verklaren. ‘Speellieden bij de gratie der muzen, ik
bewonder u - meer dan dat met woorden en in een dagbladkritiek uit te drukken valt,
geeft mij twintig vellen muziekpapier en ik zal het u in ons jargon duidelijk maken!’
Het kwartet van César Franck, waarmee het concert eindigde, is toch waarlijk een
der schoonste scheppingen van de meester. Er wordt wel het laatste in gezegd wat
met gebruikmaking der traditionele modi - hier dus de majeur- en mineurtoonladders
- uitgedrukt kan worden. En het is zo goddelijk eenvoudig, soms lijkt het niet eens
meer op de late renaissancemeesters, waardoor Franck zich zo herhaaldelijk en zo
nadrukkelijk liet inspireren. Het krijgt dan de omtrekken van een annunciatie van
Jan van Eyck of van een altaarstuk van Rogier van der Weyden. De voor mijn
gevoelen schoonste twee delen, hoofddeel en Scherzo, vertonen soms de wuivingen
en de kleurenpracht van een bos pauwenveren. Maar men moet het zó horen spelen!

Johannes Brahms III - De Tweede symfonie
19 november 1919 (Tivoli-gids)
Geschreven in het jaar 1878, blijkt deze symfonie voornamelijk het ‘andere
aangezicht’ van meester Johannes Brahms, die in zijn vorige orkestwerk, de Eerste
symfonie (1877), een zo tragisch masker vertoonde. Indertijd heette de Eerste in
sommige kringen ‘Beethovens Tiende’. Doch voor ons, die afstand kunnen nemen
en Brahms' werk zonder partijdigheid mogen beschouwen, sluit de hedenavond
uitgevoerde Tweede symfonie inniger bij sommige van Beethovens gevoelsmomenten
aan dan het oudere werk. De Eerste symfonie is een worsteling met het Noodlot,
gelijk Beethoven er zoveel en met zo grandioos gevolg ondernomen heeft. En ze
manifesteert als zodanig meedogenloos Brahms' minderheid, zijn epigonendom.
Beethoven transponeert (Vijfde, Negende symfonie) zijn subjectieve smarten, zijn
persoonlijke worstelingen met het onafwendbare tot iets algemeen menselijks en hij
groeit in die titanenstrijd tot een kosmische reus. Brahms slaagt er niet in zijn
tegenheden te transformeren tot algemeen gangbare waarden. Terwijl Beethovens
Overwinningen ons allen bevrijden
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Weens dialect voor Selbereiner, mensen als wij, ons soort mensen.
Dit citaat heeft Pijper gelezen in Boschot (1906), 447.
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van een Noodlot waaronder ook nog de meesten onzer gekromd liggen, verheugen
Brahms' zeldzame zelfbevrijdingen ons alleen voor hem. Brahms wekt hoogstens
onze sympathie, meestentijds slechts onze belangstelling; Beethoven verkondigt
immer de saamhorigheid, de Eenheid aller schepselen: zijn gedrevenheden zijn die
van ons allen, onder zijn zeldzame nederlagen lijden wij mee, zijn Overwinningen
heeft hij voor ons allen bevochten.
Meester Johannes Brahms sluit zich met zijn Tweede symfonie in D-majeur op
een ander, alledaagser plan aan bij de oudere meesters, dus ook bij Beethoven. De
tragische stemmingen, de c-Moll-accenten gelijk ik ze eens noemde,48 vinden slechts
een zwakke resonans bij hem; de onbewolkte D-majeur-muzieken bloeien op in
Brahms' eigen zielentuin. Brahms had een bijster zuiver instinct voor de timbres der
toonaarden. De harmonie-gevoeligen onder ons zullen dezelfde opmerking reeds
vaak gemaakt hebben. Het D-majeur dezer Tweede symfonie is het motto dat met
onverbeterlijke juistheid alles aangeeft wat er in het werk gaat volgen.
Ter inleiding nog een korte analyse:
I. Het eerste deel is, zoals bij Brahms altijd, geschreven in de oude hoofd- of
sonatevorm, met twee thema's, doorwerking en terugkeer. Het eerste thema is een
der zangerigste motieven welke Brahms ooit vond. De violenmelismen verderop
welven sierlijk, bijna pastoraal en de stemming van vertrouwde gemoedelijkheid
wordt zelfs niet verstoord door de ‘feierliche’ bazuinakkoorden. Het tweede thema
heeft de harmonische wendingen van een volksliedje: alles in de expositie is blank
en kalm - zelfs de climax met die schokkende ritmen.
Van de doorvoering, noch van de terugkeer valt veel te verhalen. Alles wat erin
gebeuren gaat, is reeds van tevoren bepaald. Het hoogtepunt komt op het juiste
ogenblik, de gebruikmaking van motiefbrokstukken is, zoals altijd, meesterlijk.
II. Het Adagio is ernstiger. Het dalende motief drukt slechts resignatie uit en deze
stemming blijft steeds volgehouden - ook in het middenstuk (l'istesso tempo ma
grazioso). De geliefkoosde verminderde septiemakkoorden herinneren aan Brahms'
liedje Ach, wüsst' ich doch den Weg zurück. Dát is ook de stemming van dit onderdeel:
smart over iets wat verloren ging? Wat? Niemand weet het, Brahms waarschijnlijk
evenmin.
III. Een lieflijke hobo, fluisterende pizzicati: de ‘blaue Blümelein’ der romantiek.
Geen enkele tegenkleur in dit stuk, alleen spreekt het glimlachende gelaat der eerste
tien maten in het snellere tussenstukje schertsende woorden. Die scherts valt natuurlijk
niet te vergelijken met de Goddelijke humor van een Mozart, noch met de
‘ur-gemütliche Witze’ van een Haydn. Maar het is vriendelijk en zachtzinnig en het
is misschien een der zonnigste stukjes die de meester ooit schreef.
IV. Finale. Veel harde tegenstellingen tussen pp en ff. Veel schijnbare
geladenheden, veel haastige passages. Voor mijn gevoelen wel zeer het deel dat het
voorafgegane besluiten moet. En dit dan ook zeer glorieus doet.
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Zie de recensie van 14 mei 1917.
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Tivoli-concert
20 november 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Lalo: Violoncelconcert (solist: Eduard Ferree)
Brahms: Tweede symfonie
Eduard Ferree49 speelde het zelden gehoorde Violoncelloconcert van Édouard Lalo
en hij speelde het eerste en tweede deel bewonderenswaardig, het laatste deel zeer
voldoende. Het is geen heel sterk en stellig geen zeer persoonlijk werk, dat concert.
Wat men aan Lalo heeft, weet men nooit zeker. Het is bekend, en ge kunt het terdege
horen, dat Lalo de operamuziek frequenteerde (Le roi d'Ys); het is evenzeer merkbaar
dat de componist de techniek der strijkinstrumenten hanteert als een meester. Doch
alle ternauwernoodheden, alle denkaanwensels wekken verwondering naast de vele
briljante invallen (welke invallen wij meer te genieten krijgen in zijn als Symphonie
espagnole bekende Tweede vioolconcert dan in dit violoncellostuk). Het onaffe in
zijn componeerbewustzijn wordt misschien verklaard door het feit dat Lalo eerst
heel laat, op zijn tweeënveertigste jaar begon te componeren. Vóór het jaar 1872,
zijn negenenveertigste levensjaar, had nog geen sterveling een noot van hem gehoord!
Iemand van die leeftijd corrigeert zijn onvolkomenheden zo gemakkelijk niet meer
en komt er zeker niet licht toe om de heiligen ener solide traditie te gaan beeldstormen!
Het Concert voor violoncel lijdt onder een bijna onafgebroken recitatief; in I wordt
elke violoncellijn die juist een cantilene beloofde te worden, hardhandig afgebroken
door massale tuttislagen.
De redekunst is niet van het gewoonste allooi, doch de interrupties zijn te veelvuldig
- ook staan er mij rijkelijk veel kwartsextakkoorden in de partituur.
Het Intermezzo is wel het fraaiste deel. Ferree speelde dit ook het gelukkigste.
Het laatste deel zingt weliswaar enthousiaster dan de rest, doch de inzinkingen zijn
ook dieper. Het einde, bijvoorbeeld, wil mij nooit helemaal bevredigen, evenmin als
het samenkoppelen der pizzicato-strijkersakkoorden met zachte paukslagen. Dit is
juist weer een theatereffect, dat men liever zou missen.
Doch het is goed dat wij het werk weer eens gehoord hebben. Het behoort niet te
verschimmelen in de bibliotheken en Ferree verdient onze dank voor de herschepping.
Ik kan hem zonder enig voorbehoud gelukwensen met het grote succes dat hij
gisteravond behaald heeft. Het was verdiend.
Het orkestspel heeft mij ook in veel opzichten genot geschonken. De reproductie
van het Vliegende Hollander-voorspel was zeer goed. De heer Van Gilse, ik heb dit
meer gezegd, speelt Wagner zó, dat men er niets tegenin kan brengen. Hij speelt hem
overtuigd en overtuigend.

49

Eduard Ferree (1873-1971) was tot 1926 solocellist van het U.S.O. en tevens lid van het
Veerman-kwartet.
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Nog iets te zeggen naar aanleiding van Brahms' Tweede symfonie50 schijnt mij
overbodig. Het is toch wel Brahms op zijn beminnelijkst, het is verheugend weinig
doctrinair en alle thema's wuiven gracelijk, ze glimlachen in plaats van (als te vaak!)
te fronsen. Men moet toch ook niet altijd ernstig willen zijn! Deze symfonie, die
vriendelijk is en betrekkelijk helder, die geresigneerd is zonder ons met de overbodige
Weltschmerz lastig te vallen, die vrij uitzingt soms, en soms danst, bemin ik van de
vier het meest.
Ook voor de reproductie hiervan heb ik slechts waardering.

Nationale Opera51 - De zwerver52
22 november 1919 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Willem Harmans
Leroux: De zwerver
De heer Anton Dirks verschijnt in het eerste bedrijf als ‘de zwerver’, ingeleid door
een portie koperen uitroeptekens van het orkest. We gaan aan Walhalla's denken of
minstens aan de heilige Graal. Doch deze vrees is overbodig; de muziek Wagnert
weinig en ik zou dit haar sterkste eigenschap willen noemen. ‘De zwerver’ nu heeft,
gelijk uit de laatste maten der eerste akte blijkt, een boerenmeisje - Antoinette verleid en bedankt ervoor haar mee te nemen op zijn dwaaltochten. Evenmin gaat
hij in op het voorstel van de baas om eerste knecht bij hem te worden en zijn leven
verder als degelijk huisvader te slijten. Hij trekt zingend weg; zij krijgt een
zenuwtoeval. Uit.
Tweede bedrijf, twintig jaar later. Zij is, twee maanden nadat het scherm de
consternatie in I liefderijk voor onze ogen verborg, getrouwd en gelukkig, met een
ook al in het eerste bedrijf afgewezen veel oudere vrijer. Er is een zoon, kind van
‘de zwerver’ natuurlijk. Gezegde zoon blijkt verliefd op de dochter van de lepe baas
Pieter uit de eerste akte. Knoop nr. 2. Pieterbaas wil van de hele vrijage niets weten
en dreigt, verontwaardigd als Alberich, de zoon ‘het geheim zijner geboorte te zullen
ontdekken’. De echtgenoot van Antoinette, die de jongen liefheeft als zijn eigen kind,
wil Pieter te lijf. Doch lijdende aan ouderdomszwakte, krijgt hij van de potige boer
een tik die hem doet vallen. Tweede dramatisch slot.
Akte drie: twee landbouwers, uitgedost respectievelijk als een Staphorster en een
Kwaker, benevens een fris boerinnetje, blijken uit louter medelijden hun slokje (wijn)
niet meer te lusten. Zoon Zwerver komt op, is vanwege de misère aan de drank
geraakt - Louis van Tulder was virtuoos dronken! - en wordt met een zoet lijntje in
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Pijper schrijft abusievelijk Derde symfonie.
De Nationale Opera N.V. bestond vijf seizoenen, tussen 1919 en 1924. Willem van Korlaar
jr. (1890-1937) had de leiding (Annalen 4799).
Zie Annalen 2484. De zwerver is een opera van Xavier Leroux (1863-1919), oorspronkelijke
titel Le chemineau (première: 6 november 1907 in de Opéra-Comique in Parijs).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

224
een stal op een paar bossen stro te slapen gelegd. Vader Zwerver verschijnt, in die
twintig jaren niet noemenswaardig verouderd, hij zingt een liedje van diedel dom
dijne en ziet: de Kwaker en de Staphorster zijn op slag van hun Weltschmerz genezen,
de Zwerver wordt te eten gevraagd, hij heeft de kans om ongevraagd, ongeweigerd,
een zoentje te stelen van het meergenoemde frisse boerinnetje en naderhand blijkt
nog dat hij, de Staphorster en de Kwaker in het eerste bedrijf samen gemaaid hebben.
Onthullingen - Zwerver Toon wordt zich van zijn vaderschap bewust, men licht hem
in omtrent de amoureuze perikelen van zijn zoon en geeft hem in een adem de
opdracht om dit zaakje eens netjes te regelen. Wederzijdse enthousiasmen, diedel
dom dijne. Derde dramatisch slot.
Vier. Toon de Zwerver heeft alles in orde gebracht - hoe kan niemand bevroeden.
Zoon Zwerver is getrouwd met Pieters dochter, Antoinette blijkt gans opgefleurd,
haar man is nog dichter bij zijn dood dan in de vorige akte, toen we al geen oortje
meer voor zijn leven gaven. De Zwerver verschijnt, wit besneeuwd - toneel maakt
deze opera! - en bezingt in slechte lyriek de schoonheden van het zwerversleven.
Pieter komt op en insinueert dat Toon op het afsterven van de oude man zit te wachten
om daarna de hem toekomende plaats in het hoekje van de haard als heer des huizes
te kunnen gaan innemen. Dit is de druppel die de emmer, enzovoort. Hij vertrekt dan
ook na een zeer roerende dialoog met de oude François (‘met de handen ten hemel
gaat hij de sneeuw in’, zegt het tekstboekje). Zijn zwerversnatuur blijkt dus sterker
dan alles. Wat we bij het einde der eerste akte ook al wisten!
Bij dit zeer wel aanvaardbare, alleen maar een beetje onbenullige gebeuren schreef
Xavier Leroux, discipel van de operaspecialist Massenet een even aannemelijke en
zeer onschadelijke muziek. Het boeiendste was de ontdekking dat iemand drie uren
muziek kan schrijven - zonder al te merkbare aanleuningen - waaruit geen spoor van
eigen persoonlijkheid spreekt. Men kan de Italiaanse veristen terugvinden (Mascagni
meer dan Puccini), men kan aan Massenet denken en aan Bizet - toch kon het werk
nooit uit hun handen komen. Het is merkwaardig onbelangrijk, maar het is goede
operamuziek. Het is vooral vlot gehandwerkt, alle situaties zijn door en door handig
gebruikt: de Engelse hoorn mediteert ons alle melancholieën van alle
zwaar-op-de-handse hoofdpersonen voor; de soloviool begeleidt des zwervers meelij
met de oude sukkel; Antoinettes reikhalzen naar wat meer vastigheid in de liefde (in
I) wordt geaccompagneerd door een stukje plein-chant in de houtblazers; de
liefdesscènes zijn zeer ‘mol’lig; de roodneuzige Kwaker-en-Staphorster hebben hun
fagot, zo goed als Sancho Panza;53 de lepe baas Pieter verschijnt in het orkest slechts
staccato. Het is alles juist zoals het hier moet wezen, dus: laag bij de gronds en
dodelijk ouderwets. En dit laatste niettegenstaande de zogenaamde ‘moderne
orkestratie’, gestopt koper, trommetjes, strijkerssoli, Engelse-hoorn-wellust.
Ouderwets, niettegenstaande de ‘moderne constructie’, die niet meer verdeelt in
aria's, recitatieven en dergelijke, niettegenstaande het speculeren op
quasi-middeleeuwse refreinen. Ouderwets, niettegenstaande de na-veristische
harmoniek. We leven wél snel, tegenwoordig. Vier, vijf jaar geleden zou ik misschien
enthousiast geweest zijn!
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De uitvoering kan ik slechts prijzen en ik doe dit gaarne. Ziehier een uitvoering waar
de onafheden der première niet meer hinderen en waarop nog niet het routinestempel
staat. Goed was de interpretatie van Anton Dirks, die in het eerste bedrijf het
sympathieke uiterlijk had van een ideale toreador uit Carmen en twintig jaren later
(‘met de baard’) zijn kop scheen te hebben afgekeken van een jong portret van Bruno
Walter of van de muziekredacteur van De Telegraaf54 Goed was mevrouw Santhagens
als Antoinette - haar stem was mij een verrassing. De actie en de grime van Blitz en
Van Bijleveldt kon ik niet helemaal aanvaarden; doch wanneer het de bedoeling der
regie was om ‘eventjes te laten lachen’, dan zal ik er niet verder over spreken. ‘Der
lustige Person’ is eigenlijk slechts op zijn plaats in meesterwerken, en de meesters
hebben aan die bijfiguren welhaast de meeste zorg besteed. Hier werd het een ogenblik
een revue.
De overige solisten, het orkest, Harmans, het vrouwenkoor - het was alles zeer
voldoende.
Het zou mij ten slotte niet verwonderen wanneer De zwerver een repertoirestuk
werd. Het speelt op een voor de Hollandse operabezoeker sympathiek plan en
toneelstukken van dit kaliber plegen heel wat opvoeringen te halen (Mijlpalen).55
Maar men kan er nog niets van zeggen. De belangstellingen van het publiek zijn
ondoorgrondelijk. Men ontving het stuk gisteravond zeer hartelijk.

‘De moderne Fransen’ I
26 november 1919 (Tivoli-gids)
Hier in Holland, in Utrecht, completeert men in de regel: ‘Debussy, Ravel’. In
Frankrijk echter is de muziek dezer beide meesters voor een goed deel reeds weer
‘vieux jeu’. Een der ultra's, Jean Cocteau, moppert in zijn ‘notes autour de la musique’
zachtzinnig: ‘Zijn we dan gelukkig uit de Bayreuther donderwolken geraakt om
opnieuw te verdwalen in de transparante nevels van een Debussy?’56
Ik geloof, men moet die opmerking nemen voor wat ze waard is. Voor Holland,
voor het Utrechtse publiek, heeft ze op het ogenblik nog pas anekdotische betekenis:
wij kennen van Debussy's oeuvre tot dusverre ± het tiende deel, van Ravel het
twintigste, van Roussel één percent. En de chefs-d'oeuvre van Erik Satie, Cocteaus
halfgod, zijn hier zelfs nog niet bij name doorgedrongen.
Bepalen wij ons dus vanavond bij de twee meest op de voorgrond tredende
Schoonheidsvinders Ravel en Debussy. Laat ik om te beginnen een te vaak
voorkomend misverstand rechtzetten: Ravel is géén discipel van Debussy, hij staat
zeker niet meer onder Debussy's invloed dan Mendelssohn dat stond onder die van
zijn
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Matthijs Vermeulen.
Mijlpalen is een toneelstuk in drie bedrijven naar het Engelse Milestones van Arnold Bennett
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58.
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tijdgenoot Schumann. Ik schreef indertijd: ‘Men beschouwt Maurice Ravel vaak als
de meest begaafde navolger van de geniale novateur Debussy. Dit is een dwaling.
Debussy's kunst is voor een goed deel gebaseerd op de muziek der Russen; op
Rimski-Korsakov en Moesorgski, en, pas in de laatste periode, op de muzieken der
oud-Franse clavecinistes. Ravel daarentegen ondergaat merkbaar Spaanse invloeden
(men bedenke dat zijn geboorteplaats Ciboure was, in de Pyreneeën) en zijn
levenshouding heeft maar weinig van het animisme van de rijpe Debussy. Eer zou
men Ravel een cynicus, een koel-verfijnd spotter mogen noemen. Niets is voor zijn
vlijmscherpe ironie veilig, niets is hem onaantastbaar, niets ontziet hij: vooral zichzelf
niet.’57 Hiermee wil ik niet zeggen dat de tedere accenten hem vreemd zouden zijn;
stukken als de hedenavond gespeelde Pavane pour la belle au bois dormant, als het
Très lent uit zijn Quatuor, als het Menuet uit Le tombeau de Couperin bewijzen het
tegendeel. Maar de snijdende ironie, welke Ravel zo gaarne en zo vaardig hanteert
(Histoires naturelles), treft men bij Debussy niet aan. Hoogstens schrijft Debussy
fragmenten welke zacht-humoristisch getint zijn (Hommage à S. Pickwick - Doctor
Gradus ad Parnassum - Étude nr. I ‘à la manière de m'sieur Czerny’).
En zouden de technieken van Ravel eigenlijk niet zijn eigen uitdrukkingswijzen
zijn, gelijk de mensen ‘die het weten kunnen’ gelieven te beweren? Kom - een weinig
meer moed om de consequenties dezer argumentaties wat verder door te denken en
men zou dergelijke enormiteiten niet meer beweren. Jean-Aubry zegt het zo juist:
‘une rénovation d'un tel ordre n'est pas le fait d'une unique volonté, fut-elle géniale
comme celle de Debussy; elle est en fonction de désirs latents, qui s'accumulent et
réclament leur élargissement’.58
Maar Debussy's techniek onderscheidt zich in de ogen der Hollandse
muziekmeesters nu eenmaal slechts van die van Brahms of Reger door het
gebruikmaken van de duale toonladder.59 (Welke opvolging wij inderdaad ook bij
Ravel aantreffen, evenals bij Liszt - 1811-1886! - bij Moesorgski - 1835-1881!60 bij Bossi, de reactionaire Italiaan, die in 1861 geboren werd! En natuurlijk bij Richard
Strauss, die met Debussy evenveel overeenkomst vertoont als Wagner met Rameau,
bij Busoni, bij Stravinsky en bij Schönberg.)
Maar bij de oudere meesters staan de hele-toonsopvolgingen gewoonlijk in een
ander milieu (‘zodat ge ze minder gemakkelijk horen kunt!’ zou Schönberg zeggen!);
Ravel gebruikt het systeem openhartiger, evenals Debussy, Roussel, en dus was het
‘net Debussy’, en dus werd het ‘net eender’ gevonden.
Men lette hedenavond eens op het enorme verschil in constructie, in atmosfeer,
dat Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune van Ravels Ma mère l'oye
onderscheidt!
Binnenkort hoop ik de beide werken nog wel afzonderlijk voor het Tivoli-publiek
in te leiden! Het was mij thans slechts te doen om de betrekkelijk grote
ongelijksoortigheid van de beide geniale meesters te demonstreren.
57
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Alleen zou ik nog een anekdote van de meester van de Prélude à l'après-midi d'un
faune willen mededelen, die volstrekt typisch is voor de opvatting welke hijzelf van
de reproductie had.
Rhené-Bâton zou het werk te Parijs uitvoeren en hij wilde zich van tevoren nog
eens vergewissen of hij de - zeer moeilijk te treffen! - juiste tempi had. Hij vroeg de
meester dus naar ‘le mouvement’ van het stuk. Debussy glimlacht ironisch en zegt:
‘le mouvement, mon ami, le mouvement? Ce vieux faune-là, c'est un gaillard qui se
met à rêver sur son derrière, sous un arbre. Évidemment il n'y a pas de mouvement!’
Ik hoor meester Alphons Diepenbrock deze aardigheid nog vertellen - hoe hij
genoot van dit schijnbaar raillerende en in wezen toch zo zakelijke antwoord!
Inderdaad: il n'y a pas de mouvement! Alles speelt op eenzelfde tijdeloos plan: er
zijn geen bestrevingen in deze muziek, geen decors, geen helmkletteringen en geen
gezongen omhelzingen. Alles is aanduiding en ik kan geen betere inleiding tot de
werken uit Debussy's ‘symbolistische periode’ (van Pelléas tot aan Ibéria) geven
dan de raad: men leze Stéphane Mallarmé, Maeterlinck en Verlaine.
Doch ook zonder literaire associaties spreekt het werk van deze grootmeester een
voor de meesten onzer verstaanbare taal!

Tivoli-concert61
27 november 1919 (UD)
De heer Van Gilse had een fraai programma samengesteld, waarvan ik de
nummers vóór de pauze (Webers Euryanthe en Schumanns Vierde
symfonie) niet heb kunnen horen.
Na de pauze kregen we de Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy,
Ma mère l'oye van Ravel en drie fragmenten uit La damnation van Berlioz.
De heer Pijper is in het (door hem altijd zo helder en kundig geredigeerde)
programma begonnen met een verhandeling over de moderne Fransen,
thans speciaal over ‘de betrekkelijk grote ongelijksoortigheid’ van Ravel
en Debussy.
Ik wou naar aanleiding daarvan hier een opmerking maken, mede in
verband met hetgeen mijn alter ego dezer dagen in dit blad schreef over
‘de Geest des Tijds’, namelijk ‘dat een schilderij tegenwoordig niet meer
een geval is om te bekijken zonder meer, maar vooral om over te redeneren,
of liever te debatteren’.62 Er is aan toe te voegen dat het evenzo met de
muziek gesteld is, dat ook het luisteren naar muziek niet meer de enige
zaak, de hoofdzaak is, maar dat we ons pas plezierig en geheel voldaan
gevoelen als we er daarna flink over gedebatteerd hebben.
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Deze recensie is van de hand van mr. S.A. van Lunteren, die wel vaker schreef voor het UD:
soms muziekkritieken, die hij ondertekende met ‘Z.’, maar meestal langere filosofische
artikelen onder zijn eigen naam. De tekst wordt hier integraal afgedrukt omdat Pijper er de
volgende dag uitgebreid op reageert (UD, 28 november 1919).
Mr. S.A. van Lunteren, ‘De Geest des Tijds’. UD, 16 november 1919.
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De componisten zelf geven aanleiding genoeg; zoals Le Fauconnier dwars
over zijn schilderijen schrijft,63 zo schrijven bijvoorbeeld Satie en Turina
(in zijn Recuerdos de
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Zie voetnoot 68 bij Pijpers recensie van 28 november 1919.
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mi rincón, Tragedia cómica para piano) hele romans tussen de
notenbalken, waarmee vergeleken de programmamuziek van Strauss
kinderspel is. Strauss is ook zonder commentaar te horen, doch Satie valt
zonder de tekst eenvoudig niet te genieten. Hier is de muziek verworden
tot literatuur.
Zo vindt de tijdgeest het dan ook alleraangenaamst bij de programma's
uitvoerige beschouwingen aan te treffen omtrent de uitgevoerde werken
en ligt het geheel in de lijn dat de muziekrecensent behalve over de
uitvoering ook over de toelichting in het programma gaat schrijven.
Maar daarmee is het ideaal nog niet bereikt. Want het heeft zó ver te
komen, dat de muziekbeoefening alleen nog maar bestaat in het opmaken
en rondsturen van een programma met uitvoerige toelichting aan de leden
van het ‘Concertgebouw Tivoli’ en in het de volgende dag daarvan
bespreken in de krant. De uitvoering der werken kan dan best achterwege
blijven als geheel overbodig en toch geen nieuwe gezichtspunten openende.
Dat zou tevens een oplossing van de ‘orkestkwestie’ zijn en ons
‘Concertgebouw’ kon weer een ‘Park’ worden.
Scherts, lezer, is dit misschien voor u en mij, maar niet voor iedereen!
Immers een onzer jongere (ik noem het ‘theosofische’) componisten64 heeft
me eens in ernst voorgehouden dat je zó mooi, zó vergeestelijkt moest
kunnen leren spelen, dat je het zonder instrument kon...
Maar om tot het programma en de heer Pijper terug te keren: ik wil niets
afdoen aan zijn uiteenzetting van het verschil in zielenhouding en techniek
tussen Ravel en Debussy; het was hedenavond evident genoeg. Ook wil
ik niet wijzen op de enkele gevallen dat Ravel wél aan Debussy doet
denken, als bijvoorbeeld in zijn fijn en geestig lied Noël des jouets, dat in
enkele maten Debussy's De soir evoceert, al zingt hier Debussy waar Ravel
schertst, want uitzonderingen, enzovoort, enzovoort. Doch er is toch één
grote wezenlijke overeenkomst tussen beiden: ik bedoel dat zij als
‘schoonheidsvinders’ in hun gehele oeuvre beiden uitingen, symptomen
zijn van een verfijning die onmiskenbaar decadent is.
Pijper zegt, lees om Debussy te verstaan Mallarmé, Maeterlinck, Verlaine.
Juist; ook dezen zijn decadent. Nu is dat in mijn mond geen scheldwoord,
daarvoor ben ik het zelf te veel, en geven de genoemde dichters en
componisten mij het schoonste en zoetste wat de ziel in haar weemoedige
momenten maar verlangen kan... Echter ze zijn, als de ware representanten
van onze huidige cultuur, een onweerlegbaar teken dat die cultuur ongezond
is.
In aansluiting hieraan wilde ik nog opmerken dat wat Pijper mededeelt
over de mening der ultra's, voor wie Debussy en Ravel al weer ‘vieux jeu’
zijn geworden, niet alleen ‘anekdotische betekenis’ heeft, maar een sterk
argument is voor de opvatting dat de geest des tijds met razende vaart
omlaag schiet.
Heeft Pijper naar aanleiding van Le chemineau van Leroux niet dezer
dagen geschreven dat hij vijf jaar geleden over dat werk opgetogen zou
zijn geweest, terwijl hij
64

Waarschijnlijk Henri van Goudoever.
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nu er eigenlijk zijn schouders voor ophaalt?65 ‘We leven snel,’ verzucht
hij; dat ervaart alleen een oude van dagen en ook in dit opzicht is het oud
en afgeleefd geraken onzer cultuur alweer bewezen. Het is de snelheid der
ontbinding, die het tempo der wording altijd overtreft.
Ook nog dit: Pijper spreekt van ‘het animisme van de rijpe Debussy’.
Animisme nu is een zeer primitieve vorm van godsdienst of
wereldbeschouwing: het is het geloof van wilden en onbeschaafden. Wél
geeft het daarom te denken als een der fijnste, der grootste kunstenaars
(wat Debussy ongetwijfeld is), iemand in wie een beschaving van eeuwen
is samengevloeid en culmineert, in zijn ‘rijpheid’ animist is. Daaruit volgt
dat de vrucht dier ganse cultuur rijp is en zal verrotten. Ach ja, op het
hoogste punt is de afgrond ook het diepst.
Buigen we zo met Debussy over de top heen, in Berlioz voelen we nog de
opwaartse richting: hier nog kracht, ‘bestrevingen, decors, helmkletteringen
en gezongen omhelzingen’.66
Wat nu de uitvoering betreft het volgende. Als rechtgeaard Utrechts
muziekminnaar gaan mijn sympathieën in deze dagen natuurlijk naar Van
Gilse en de zijnen en wanneer ik dus vertel dat we vanavond van
buitengewoon goede reproducties van het orkest hebben genoten, dat er
zelden zo volstrekt en voortdurend te genieten viel, dan laad ik de
verdenking op me dit misschien te zeggen pour le besoin de la cause du
moment.
Ik wijs die veronderstelling echter pertinent af en verklaar dat de prestaties
boven mijn lof verheven waren.
Het eerste nummer dat ik kon horen, was gelukkig Debussy en direct viel
het grote verschil op met de vertolking ervan op het eerste Cyclusconcert.
Met name heeft de heer Kwant de fluitpartij zoel-dromerig geblazen en
was hij veel beter op dreef dan toen. En hoe donzig-zwoel waasde onder
de melodie de lage begeleiding (die geen ‘begeleiding’ is)!
Als daarna Ravel zijn Belle au bois dormant laat sluimeren, zijn haar
dromen veel koeler dan van Debussy's wulpse faun. Wat ook behoort.
Dat Ravel anders ook weelde en gloed weet te ontwikkelen, bleek wel in
Le jardin féerique. Het orkest heeft ons in beide werken een zeldzame
klankschoonheid voorgetoverd.
Na Berlioz' Menuet des follets en Danse des Sylphes eindigde de avond
met de gloedvolle Marche hongroise, door de heer Van Gilse in een veel
sneller tempo genomen dan we hier van de heer Wagenaar gewend zijn;
maar ik sluit me ‘de plein coeur’ bij de opvatting van de heer Van Gilse
aan: ‘ein frischer, fröhlicher Krieg!’ ‘Un éclat guerrier!’
Z.
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Zie de recensie van 22 november 1919.
Pijper in de programmatoelichting van 26 november 1919.
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Het concert van Kathleen Parlow en nog wat67
28 november 1919 (UD)
Mijn zeer gewaardeerde criticus-plaatsvervanger heeft mij woensdagavond
allervriendelijkst uit de brand geholpen en ik kan niet nalaten hem met hoofse gratie
in het publiek mijn dank te betuigen.
Waarom ik met de heer Z. aanvang, lezer, en niet met miss Parlow? Wel, de heer
Z., wiens ware naam zich na zijn recensie van gisteren meer dan raden laat, heeft
over het eerste concert van Kathleen Parlow een kritiek geschreven, waarmee ik het
vrijwel volkomen eens ben. Maar, eilaas, vanavond kookt het in mijn inktpot. De
heer Van - pardon, de heer Z., doet mij de eer aan mijn inleiding in het
Tivoli-programma over Debussy-Ravel zeer herhaaldelijk te citeren en - bovendien
- sommige citaten te interpreteren in verband met de tijdgeestelijk meditatiën van
meester Van Lunteren (Z's alter ego) in niet weinig zaterdagavondbladen van het
UD. Wat natuurlijk volkomen in de haak is. Doch aangezien ik het met sommige
weemoedige conclusies uit mr. v. L.'s betoog vooralsnog niet geheel en al eens ben,
voel ik mij gedrongen mijn bedoelingen uit het Debussy-Ravel-inleidinkje hier en
daar wat scherper toe te spitsen.
Wanneer ik van het animisme van de rijpe Debussy spreek, dan meen ik met dit
animisme iets anders, iets subliemers dan de godsdienst der menseneters, Maori's of
Knopneuzenkaffers. Een andere interpretatie van dezelfde oergedachte mijnentwege
(laat ik mij in der muzen naam niet in de dialectiek verwarren!) Wanneer men bij
een genie dezer twintigste eeuw in hoogste instantie animistische denkbeelden
ontmoet, dan is dat, meen ik, nog niet hetzelfde als ‘het geloof van wilden en
onbeschaafden’. Ik meen ook dat het christendom van de apostel Johannes niet veel
lijkt op de geloofsbelijdenis, ‘zoals hij dit opvat’ van een kerkenraadslid uit
Ammerstol. Het verschil is: dat een Hollands calvinist géén onderscheid zou willen
zien en een Nieuw-Zeelander wél. Maar dat maakt voor ons, meester Van Lunteren,
toch niets uit!
Ik begrijp volkomen dat gij mijn uitlatingen gaarne in uw tijdgeestelijke meditaties
betrok; waar het hart vol van is, loopt zelfs de muziekkritiek van over. Maar ik voel
niets voor uw conclusie dat het oude Europa met haar beschaving de nachtschuit
intrekt ten behoeve der Aziaten! Ten behoeve van het jonge Amerika - volgaarne!
Genoeg hierover. U schrijft verder: dat een kunstwerk een geval is geworden om
over te debatteren, meer dan om ernaar te kijken of te luisteren. Mijnentwege ofschoon ik persoonlijk misschien een te reactionair artiest ben om niet duizendmaal
liever de Prélude à l'après-midi d'un faune te spelen dan erover te schrijven! Of
sommige
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Het conflict tussen Tivoli en het U.S.O. was in het najaar van 1919 tot een uitbarsting gekomen
met het besluit van het U.S.O. om in het komende seizoen niet meer in Tivoli op te treden.
Deze recensie en de polemiek die Pijper met ‘Z.’ (= S.A. van Lunteren) voert, heeft alles
met dit conflict te maken. Opmerkelijk is dat Van Lunteren de echtgenoot was van Helena
van Lunteren-Hansen, jarenlang Pijpers pianolerares. In zijn recensie van 27 november 1919
neemt Van Lunteren het op voor Van Gilse. Pijper was waarschijnlijk het meest geraakt door
de opmerking dat het concert zelf achterwege zou kunnen blijven vanwege het debatteren
in de toelichting vooraf en in de recensie na afloop. Van Gilse trok immers Pijpers
onafhankelijkheid als criticus in twijfel, omdat hij ook adviseur van Tivoli en redacteur van
de Tivoli-gids was. Zie Een ander licht, LIX-LX.
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schilderijen van Le Fauconnier te genieten (als ik ze maar goûteren kon!!) dan de
hanenpoten ‘Dieu te voit’ te ontcijferen.68 Maar gij ziet, Van Lunteren, in de
vervloeiing muziek-literatuur-schilderkunst-et cetera: een verrottingsproces. Alweer:
mijnentwege. Gij en ik, wij zijn beiden te zeer kinderen van onze tijd, om niet mee
te vergaan - of: mee te bloeien, al naar ge het ziet. Doch alle oosterse schilders uit
de bloeitijd schreven hun schilderijen vol met ganse verhalen! Exotisme, zegt ge?
Goed: ik sla een Dürer-album op. Elke tekening bevat een vertelling. Decadent? En
de muziek van Satie, zou die zonder het romannetje ongenietbaar zijn? Misschien,
voor ons. Weten wij zeker dat Bachs Capriccio über die Abreise eines Freundes69
voor zijn tijdgenoten het programma kon ontberen? Zouden François Couperins
Amours badins, Rossignol en amour, L'amour au berceau zijn galante collega's
bekoord hebben zonder het literaire aperçu-in-zakformaat? Weet gij het zeker? Ik
niet.
En, om op Satie terug te komen: ik kan de ‘vieux sequins, vieilles cuirasses’ zeer
wel genieten zonder het verhaal. En gij Johan Wagenaars Schipbreuk zeer wel zonder
dat ge las dat de bassolo, zodra het schip gestrand is, door een ondiepe bas gezongen
moet worden. Nietwaar?
En dan, mr. Z., deed gij mij géén dienst met de ironische opmerking - die ik zelf
zeer naar waarde weet te schatten overigens - dat ‘de uitvoering der werken best
achterwege kan blijven, aangezien men ze eerst kan toelichten in een programma,
daarna dit programma bespreken in de krant’.
Voor sommigen, mr. Z., brengt gij mij daarmee in een vals licht. Men heeft mij
opgedragen om in de Tivoli-programma's inleidingen over de uit te voeren
kunstwerken te schrijven. Het Dagblad verwacht van ons kritische besprekingen over
de uitgevoerde werken. Als criticus staan wij geheel en al buiten alle partijtwisten
en ik heb mij stellig voorgenomen, hoezeer mij ook de zaak van het Utrechtse orkest
ter harte gaat, in mijn kritieken met geen woord te spreken over die ‘frisse, vrolijke
krijg’! Nu niet en nooit. Dit voor de oppervlakkige lezers.
Om op het concert van gisteravond te komen: de heer Z. schreef indertijd zeer
terecht: ‘... zij blijft een hele avond boeien, maar ook niets meer dan dat’. En: ‘geen
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Henry Le Fauconnier (1881-1946) verbleef gedurende de Eerste Wereldoorlog in Nederland,
waar hij grote invloed uitoefende op de schilders van de Bergense school. Hij had een
belangrijk aandeel in de introductie in ons land van nieuwe kunststromingen zoals het kubisme.
In zijn uitvoerige artikel ‘De Geest des Tijds’ van 16 november 1919 zegt Van Lunteren
over een schilderij van Le Fauconnier: ‘Zo schrijft Le Fauconnier dan midden over zijn
schilderijen met naakte vrouwen: “Dieu le voit”, maar ik zie het ook en anders dan hij zich
verbeeldt.’ Pijper refereert hieraan, maar hij schrijft: ‘Dieu te vois’, hetgeen grammaticaal
onjuist is. In oktober 1917 hing er bij kunsthandel C.L.H. van der Linden een werk met de
naam Dieu te voit; quatre compositions pour une chambre de méditation. De doeken waren
getiteld: I L'assassin; II Le chasseur halluciné; III Le bal masqué; IV L'indolente. Le
Fauconnier was betrokken bij de Onafhankelijken, zodat het goed mogelijk is dat Van
Lunteren en Pijper het bewuste schilderij hebben gezien op een van de
Onafhankelijken-tentoonstellingen.
Bedoeld is Bachs Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (Capriccio über
die Abreise seines überaus geliebten Bruders), BWV 992, in 1706 gecomponeerd ter
gelegenheid van het vertrek van Johann Jakob Bach, die dienst had genomen in het Zweedse
leger.
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Ik zou hier nog bij willen voegen: Miss Parlows vroegere exclamaties, die boeiden
(doch ook niet meer dan dat), hebben zich gecondenseerd tot een onafgebroken,
zakelijk fortissimo. Waar een piano of pianissimo staat, speelt zij inderdaad meno
forte. Alles is hopeloos vergrofd en wij, die vroeger hoopten dat het al te blanke,
Ophelia-achtige van haar spel mettertijd zou doorgloeid raken van zeldzamer tinten
- wij zijn meedogenloos teleurgesteld. Het is niet blank meer, het is mager; haar
arpeggio's klinken als scheurdet ge stijf papier, haar continue fortissimo's als een
oorlogsverklaring. En dan wenste ik dat zij zich kon afwennen om alle tutti's - die
ook muziek zijn! - te bederven door onbeleefd pizzicato (ook alweer fortissimo) na
te stemmen. En zij doet dergelijke verbijsterend onartistieke dingen met een
weergaloos flegma. Zij trekt zich niets aan van de gekraakte stemming; zij zegt haar
Tsjaikovski op en haar Bach en haar Popper-Auer. En wij applaudisseerden!71

Cyclusavond
4 december 1919 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse Saint-Saëns: Tweede symfonie
Tsjaikovski: Concertfantasie voor piano en orkest, op. 56 (solist: Piet de
Waardt) Kronke: Symfonische variaties voor piano en orkest (solist: Piet
de Waardt)
Berlioz: fragmenten uit La damnation de Faust
Dit concert begon met de kleine Symfonie in a van Saint-Saëns. De heer Van Gilse
leidt haar in als ‘de korte, fijne en meesterlijke symfonie’. Hier valt weinig tegen in
te brengen: kort is het werk, fijn eveneens, wanneer ge hieronder verstaat: licht en
vaardig geïnstrumenteerd, gecomponeerd met onzwaarwichtige thema's en
ongecompliceerde ritmen. Meesterlijk is een zeer veelzeggend woord, doch het kan
ook beduiden: gelijk de andere erkende meesters het plachten te doen - en zo
beschouwd is de symfonie opus 55 inderdaad een meesterlijk opusculum.
Ik weet tenslotte niet of men het zeer vaardige handwerk, of men het vlot en
smakelijk interpreteren van zijn voorgangers meesterlijk mag noemen. Als dit al
meesterlijk is, wat is dan Berlioz, Bach, Beethoven en Mahler? Goethe heeft eens
twee lijstjes adjectieven opgeschreven: het ene, drie bladzijden groot, behelsde de
afkeurende termen welke de critici nodig hadden; het andere, nauwelijks een halve
kolom, de lofredenen. Tegenwoordig zou deze aardigheid hem niet meer lukken, er
zijn loftuitingen te over!
Om op de Saint-Saëns terug te komen: er is één woord dat Van Gilse niet gebruikte,
maar dat het gehalte dezer muziek volkomen aanduidt: chic. Chic en elegant is het
hoofddeel, niettegenstaande het surplus aan embêterende anapesten, is ook het
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Naar aanleiding van deze tekst schreef Van Lunteren op 3 december nog een ingezonden
brief in het UD. Daarin gaat hij op diverse aspecten in, maar niet op de kwestie U.S.O. Tivoli en Pijpers rol daarin.
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Adagietto dat van Bizet, en het Scherzo dat van niemand anders dan Saint-Saëns kon
zijn. Het verloop van dit stukje is bewonderenswaardig - de voorliefde voor het spitse
hobotimbre boven en tussen de strijkers is verklaarbaar - niets is gedistingeerder dan
dit. Het slotakkoord, een onvermoed en overbodig fortissimo, is dwaas en jammer.
De Finale lijdt ook onder die barokke tegenstellingen. Een kunstje dat in Haydns tijd
en met Haydns aardigheden grif werd geapprecieerd, is niet bepaald geschikt om ons
altijd weer te vermaken. De Finale is het zwakste deel, niettegenstaande de dubbele
contrapunten, welke, volgens Jadassohn: altijd interessant zijn.72
Toen kwam Piet de Waardt uit Haarlem met twee onbekende werken voor piano
met orkest. De heer De Waardt heeft zelden gespeelde stukken gekozen, waarvoor
wij hem lof schuldig zijn - te meer daar het zulke ondankbare pianopartijen waren.
De heer De Waardt heeft echter stukken gespeeld die het uitvoeren in een zichzelf
respecterend milieu niet waard zijn, waarvoor wij hem géén dank weten. En de blaam
is in dit geval groter dan de lof.
Het fantasiestuk van Tsjaikovski is een der vele hinderlijke muzieken welke de
Rus op zijn geweten heeft. Er gebeurt van alles in: een eindeloos pianorecitatief dat
niets suggereert dan de noten, een violoncelsolo, die Ferree met fraaie toon speelde
en die lyrische momenten schijnt te willen intoneren (welke niet komen), twee
quasi-rondo's (wat rondo?), veel fortissimo's van het ganse koper, vermeerderd met
volstrekt onhoorbare arpeggio's en passages. Het was de eerste uitvoering. Ik hoop
dat het de laatste is geweest.
Na de pauze: ‘symfonische’ Variaties op een Noors tema (zonder h) voor piano
en orkest van Emil Kronke. Welke onbenullige notenschrijver volgens het programma
in het jaar 1865 te Danzig geboren werd en thans leeft als componist en pianist te
Dresden. Wanneer we met deze notenworst in de oren aan Tsjaikovski terugdenken,
dan wordt zijn fantasiestuk bijna geniaal. Stel u voor: de heer Kronke begint met een
(Noors, nietwaar?) thema dat slechts bestaat uit een aantal octaven. Dit thema
verbeeldt af te sluiten teneinde gevarieerd te worden. En hoe! De eerstkomende
variaties zijn hoekig en stoffig als een turf. Het hele orkest heeft er werk aan. De
piano doet ijverig mee. Ge hoort er niets van. Dan komen milder accenten, Streabbog
of Badarzewska of Gustav Lange.73 Dan komen (fortissimo s.v.p.) ganse cavalcades
en ge gaat denken aan die geleerde Duitser die een monografie schreef over
Reitmotive; ein Kapitel vorwagnerischer Charakterisierungskunst.74 We beginnen
naar het einde te verlangen, doch ziet! dan geschiedt het wonder. De harp - want er
is ook een harp present!, er zaten er zelfs twee - de harp vermenigvuldigt het
dominant- of tonicaakkoord en Rasch, en Ferree, en nog een paar solisten van het
U.S.O. intoneren een zeemleren canzonetta. Plotseling zijn we thuis, in een Biergarten
zitten wij. Nu is het haast gedaan. Er komen nog een paar Wotannende
bazuinakkoorden; de tweede
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Salomon Jadassohn schreef in het laatste kwart der negentiende eeuw een aantal veelgebruikte
theorieboeken, waaronder een Musikalische Kompositionslehre.
De drie genoemde componisten schreven salonmuziek. Jean Louis Gobbaerts (1835-1886)
veranderde door letteromzetting zijn naam in Streabbog. Tekla Badarzewska (1834-1861)
was de auteur van o.a. het populaire La prière d'une vierge en Gustav Lange (1830-1889)
van het beroemde Blumenlied.
De schrijver van het in 1911 verschenen boek is Leopold Hirschberg (zie LITERATUURLIJST).
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keer zijn ze zo suggestief dat het bepaald bevreemdt, wanneer de solist zijn
toonladders blijft op- en afgalopperen in plaats van het ‘Wer meines Speeres Spitze
fürchtet durchschreite das Feuer nie’75 aan te heffen.
Wanneer de heer De Waardt nog meer pianostukken-met-orkest zoekt die het
uitvoeren niet waard zijn, dan kan ik hem bijvoorbeeld Edmond Laurens' Silhouettes
féminines noemen. Maar ik zie niet in waarom hij zich tot het strijkjesrepertoire zou
moeten beperken. Er zijn nog genoeg concerten van Mozart die we eens in de tien
jaar horen; het tweede concerto van Beethoven hoort men een keer op vijfentwintig
maal het eerste, derde, vierde of vijfde. Vincent d'Indy heeft een Symphonie
montagnarde76 voor orkest met piano geschreven, die men buiten Amsterdam zo
goed als niet kent. Enzovoort, enzovoort.
Van de reproducties wil ik nog opmerken dat de symfonie van Saint-Saëns mij
beter gespeeld leek dan de orkestpartijen der beide concertstukken (het
accompagnement van Van Gilse is immer wat traag). Doch onlangs, op het
Stadsconcert en, naar men mij zei, ook op het vorige Tivoli-concert, dat ik niet kon
bijwonen, speelden de heren elastischer en nauwkeuriger. Het strijkorkest klonk in
het Scherzo en Vivace der symfonie wat uit elkaar.

Kamermuziekavond - Tivoli
10 december 1919 (UD)
Amsterdamsch Strijkkwartet
Pijper: Eerste strijkkwartet
Beethoven: Strijkkwartet in F, op. 59.1
Zimmermann: Strijkkwartet
Na de pauze speelde het Amsterdamse ensemble het eerste van Beethovens
‘Russische’ kwartetten. Ik ben het niet zonder meer eens met Jules Combarieu, de
schitterende Franse muziekgeleerde, die de drie kwartetten opus 59 hemelhoog verheft
boven de zes eerste (oudste) quatuors opus 18: ‘[Ils] sont très supérieurs aux
précédents par la richesse des idées musicales et par la beauté de la forme.’77
Inderdaad, er is een verbijsterende rijkdom aan muzikale gedachten en ‘de vorm’ is
buitengewoon slank en evenwichtig - doch bepaalt dit de superioriteit van de latere
werken? Mijns inziens niet. De zes oudste zijn even zo schoon geleed en de wijzen
gingen even bekoorlijk. Doch Beethoven drukt in het latere werk ontroerender
gevoelens uit. Laat ons niet vergeten dat de meester juist zijn Eroica achter de rug
had, dat in de kleinere werken uit deze periode rust heerst, de rust na de meest
gigantische worstelingen. Wat Beethoven ons zegt, geschiedt niet in zoveel schoner
vorm, doch deze werken ontstonden waarschijnlijk onder ontroerender
omstandigheden.
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Wotan aan het slot van Wagners Walküre.
Symphonie sur un chant montagnard français, voor piano en orkest (1886).
Combarieu (19233), deel II, 651.
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Hoe dit nu zij, opus 59.1 laat nooit na een diepe indruk te maken. Ook gisteravond
niet. De reproductie door het Zimmermann-kwartet78 was een genot, van de eerste
noot tot de laatste. Ik persoonlijk voel het tempo van het laatste deel gedecideerd
rustiger - doch het laat zich over een zo subtiel onderscheid slechts onvruchtbaar
redeneren!
De heren speelden nog een kwartet van de leider, van de bewonderenswaardige
Zimmermann, en het is goed dat wij dit werk in Utrecht hebben gehoord. Het kwartet
is gracelijk en buitengemeen beminnelijk - ‘het glimlacht tot uw hart’ om met
Shakespeare te spreken.79 Zimmermann noteert zijn muziek zonder de vaak tot
impotentie veroordelende, al te felle zelfkritiek. Hij is niet, gelijk zovelen, bang voor
‘aanleuningen’. En zijn instinct wijst hem, als altijd, de rechte weg. Het is enthousiast,
spontaan, beurtelings speels en verdroomd - het weerspiegelt de ziel van de schepper
zeer klaar.
Het concert begon met het reeds een paar jaar oudere strijkkwartet van mijzelf. Ik
kan slechts zeggen dat het gezelschap dit gespeeld heeft, alsof het voor hen geschreven
was. Alles klonk als een improvisatie, alle voortreffelijke rubato's waren het resultaat
van een door en door begrijpen van alle bedoelingen. Anderen mogen Zimmermann
huldigen voor deze prestatie, ik kan er hem en zijn partners slechts voor danken!

Tivoli-concert
11 december 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Ouverture Die Entführung aus dem Serail
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Bruch: Eerste vioolconcert (solist: Johan Rasch)
Chabrier: España
Rasch was ziek. Een plakkaat vermeldde dat het programma ‘wegens indispositie
van de solist’ veranderingen ondergaan zou.80 De heer Van Gilse deelde mee dat de
concertmeester lijdende was aan een reumatische aandoening, maar toch nog, om
het programma niet gans in de war te sturen, het g-Moll-concert van Bruch zou
spelen. Ik zal dit concert niet kritiseren; ik zal ook het spel van Rasch, die optrad
onder een zo ongunstig gesternte, niet kritisch beschouwen. Laat ik hem slechts
beterschap wensen!
Iets te zeggen naar aanleiding van Mozarts ouverture lijkt mij overbodig. España
van Chabrier besprak ik na het Stadsconcert, onlangs. De symfonie, die in Es van
Mozart, werd juist zo gespeeld als voor ruim drie weken, dat wil zeggen verdienstelijk,
doch nimmer zó dat het mij in verrukking kon brengen. Het zou niet billijk zijn
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Het Amsterdamsch Strijkkwartet werd wel naar de primarius Zimmermann-kwartet genoemd.
Zie de recensie van 28 november 1917 en de voetnoot aldaar.
Het is onduidelijk welke tekst van Shakespeare Pijper hier citeert.
Aangekondigd waren vioolconcerten van Tartini en Wieniawski.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

236
dit slechts aan relatief zeldzame technische onvolkomenheden toe te schrijven - het
zit elders. De heer Van Gilse projecteert een in vele opzichten respectabele Mozart,
doch deze Mozart is vooral de wegbereider voor een Beethoven (men completere:
-Brahms-Wagner-Strauss-uit). Wat geheel in de lijn ligt der Duitse opinies over de
klassieke drievuldigheid Haydn-Mozart-Beethoven. Wij wagen het echter Mozart
wat zelfstandiger te zien en dan wensen wij zijn muzieken wat achttiende-eeuwser
en wat wereldser te horen. Het is alsof de Duitsers, zelfs de ‘modernen’, er zich een
beetje voor geneerden dat hun ‘Licht-und-Liebes-Genius’ (de fraaie kwalificatie is
natuurlijk van Wagner) zijn genoegen vond in zeer on-Duitse, Italiaanse
gedachtegangen. Ik zou dit kunnen bewijzen met Richard Strauss' opvatting van de
C-majeur-, de zogenaamde Jupiter-symfonie. Wanneer ge Strauss, die een fameus
dirigent is, Mozart hoort spelen, dan zegt ge: ‘net Rosenkavalier!’. En uw buurdame
fluistert terug (als ze muzikaal is): ‘net de Domestica!’ Maar horen we Rosenkavalier
of Domestica - nooit zullen wij aan Mozart herinnerd worden. De Duitse
muziekhistorie heeft Mozart een marmeren zetel in haar Walhalla aangewezen en
nu moet hij het in 's hemelsnaam niet wagen om van zijn ereplaats af te dalen en al
te democratisch tot het muzikale proletariaat van heden te knipogen. Wanneer ge
een Duitser vertelt dat niemand, zeker en vooral Mendelssohn niet, Mozarts geest
zuiverder heeft begrepen dan de Fransman Saint-Saëns, hij zou u niet eens uitlachen,
maar een pak slaag offreren. Doch het is zo. Mozart heeft veel minder met het
Germaanse muziekleven te maken dan met het Gallische, Italiaanse. Een menuetto
van Mozart, gelijk het gisteravond gespeelde, anticipeert geen Bruckneriaanse Ländler
en nog minder een Tanz der Lehrbuben81 of Zarathustra's Tanzlied.82 De hovelingen
van le roi soleil konden op deze schalmeiende wiegingen hun hoofse danspassen
getript hebben - niet Beethovens Landleute, niet Wagners Lehrbuben, niet Klingsors
Zaubermädchen.
Maar ge kunt u Mozart ook anders denken. En gezien vanuit dat andere, strategische
punt, is Van Gilses Mozart-reproductie zeer overwogen, zeer welklinkend en zeer
degelijk. Het orkestspel vertoonde weinig vlekken; alleen wenste ik dat de tweede
hoorn beter gestemd had, dat de eerste violen de forteakkoorden in het tweede deel
minder rauw hadden laten klinken en dat de Finale wat minder rommelig was
uitgevallen.

Nationale Opera - Faust83
13 december 1919 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Gounod: Faust
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De Tanz der Lehrbuben maakt deel uit van acte III, scene 5 van Wagners Meistersinger von
Nürnberg.
Zarathustra's Tanzlied is het achtste deel van Also sprach Zarathustra van Richard Strauss.
Annalen 2486.
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Ik geloof in het verleden der opera, niet slechts op gezag der oude meesters, wien
het opera-schrijven summum aller aardse zaligheden beduidde - Mozart bijvoorbeeld
zei in een zijner brieven: ‘Het verlangen om opera's te schrijven is mijn “idée-fixe”.’
Doch ik geloof zelf in de oude opera's, omdat de muziekspelen van Mozart, de
muzikale tragedies van Gluck mij schoonheidsimpressies geven.
Ik geloof, na jarenlang heen en weer denken, ook wel in de toekomst ener
getransformeerde, gesublimeerde opera. Ik voorvoel alle expressiemogelijkheden
welke de zo geperfectioneerde technieken ons gaan leveren; ik verwacht veel van
de effecten welke wij met behulp van de cinema, bijvoorbeeld, te voorschijn zullen
toveren en de ultraïstische werken van Satie, van Stravinsky, hoewel ze voor mijn
misschien reeds verouderde smaak niet schoon zijn, anticiperen, hoop ik, wonderen.
Dingen, op zichzelf onschoon, kunnen immers prachtige toekomsten omhullen. Een
vette, kleverige kastanjeknop is niet aanlokkelijk om tegen uw wang te houden, doch
het jonge blad ontroert u als een wonder sonnet.
Ik geloof echter geenszins in het heden der opera, zoals men dat hier opvat. De
toneelwerken-met-muziek uit het tijdperk ná Mozart - tot en met Wagner (plus de
epigonen) werken op mijn ziel als uiengeur op mijn ogen. Denk niet dat ik mij, gelijk
het mij als ‘nuchter Hollander’ moest betamen, erger aan de (volgens Wagner:
alleenzaligmakende) Handeling onderbrekende lyrische exclamaties, aan in
werkelijkheid onmogelijke situaties, aan onlogische tempi van handelingen.
Geenszins. Alle schijnbare inconsequenties aanvaard ik gaarne - doch ik wenste dat
men wat consequenter inconsequent was. Het verisme verfoei ik, doch niet de
volstrekte onwaarschijnlijkheden in een opera die ideëel en muzikaal meesterlijk is
(bijvoorbeeld Fidelio van Beethoven).
Het is een tot scepticisme brengend verschijnsel dat vrijwel alle opera's die hier
repertoire houden, werken zijn, geschreven vanuit een alledaags, dorps en bekrompen
bewustzijn. Hun makers schreven ze ‘om een opera te schrijven’. Nu weet ik wel,
ook onder de symfonische componisten vindt men dergelijke meesters. Doch daar
is tegengif voor. Tegen een in wezen slechte, verfoeilijke, doch effectvolle opera
bestaat geen remedie. In geen kunstgenre heeft het onbevoegde publiek groter recht
van meespreken, voor geen kunstgenre hebben de tot spreken bevoegden minder
kunnen doen (in helpende en tegenwerkende zin).
Het is met de kunstwaarde van de opera nog altijd treurig gesteld. Busoni heeft
zichzelf eens afgevraagd ‘op welke momenten de muziek in de schouwburg onmisbaar
was’.84 Hij vond daar een tamelijk onvoldoend antwoord op: ‘Wanneer er gelopen
of gedanst wordt, wanneer er metafysische elementen “in de handeling treden”.’ Er
zijn op zijn vraag meer en betere antwoorden mogelijk en het zou de moeite waard
zijn eens een enquête in te stellen: ‘Wanneer wilt ge muziek in de schouwburg horen?’
Mijn buurvrouw zegt: ‘In de pauze, dan kort de tijd zo aardig op!’ De arme! Ze vergat
haar foyer - het culminatieplaatsje van sommiger komediegenoegens! Anderen zullen
zeggen: ‘Als het “verheven” is; de muziek roert dan snaren aan die anders zwij-
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Busoni (1907); zie de recensie van 8 januari 1918.
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gen blijven’. Mogelijk, doch niet tot uiterste consequentie doorgedacht, mijn beste.
Wanneer een treurspel van Shakespeare u zó niet emotioneert, dan doet geen muziek
ter wereld het.
Gij zult mij toevoegen: ‘Maar alle operalibretti zijn geen kunstwerken.’
Toegegeven. We vergeten al te graag dat de Faust eigenlijk van Wolfgang Goethe
is - dit vergeten wordt ons gemakkelijk genoeg gemaakt! Dat overigens de
operalibretto's zo slecht zijn (ik spreek nu nog niet eens van de affreuze vertalingen
waarmee de Nederlandsche Opera ons martelt) is een fataliteit voor alle muziek. Wat
te dwaas is om zó aanschouwd te worden, is nog goed genoeg om er een
theatraal-muzikale jachtschotel van te bereiden en deze hachee wordt grif
geconsumeerd.
De Faust is een prototype. Bij de muzen, het oude spreekwoord ‘mundus vult
decipi, decipiatur ergo’ is maar al te waar.85 Doch dat men naar zulke mystificaties
tast om in een ‘hogere zielstoestand’ te geraken! De bioscoop, het circus emotioneert
even heftig en even weinig artistiek! Mefisto's lachen, in dat serenadetje, doet
duizenden een zalige griezel langs de ruggengraat lopen. De waarlijk diabolische
accenten die Berlioz in zijn Damnation de Faust Mefistofeles laat intoneren, worden
daarentegen gesavoureerd als een roomhorentje. Wonder, niet? De elektrificatie van
dat bloemperk in Margaretha's tuintje werkt nog immers als de eerste vlucht van Jan
Olieslagers.86 En alle toverlantaarneffecten van het geheel - ach, het intelligente
publiek van het jaar 1919 dat een oordeel heeft over een symfonie van Mahler, over
de Prélude à l'après-midi d'un faune, dat de waarde van Le Fauconniers schilderijen
vaststelt zonder aarzelingen,87 dat Royaards' Rausch88 en Verkades Hamlet kan
beoordelen en dat op de hoogte is van alle bewegingen in binnen- en buitenlandse
literatuur - ach, en nogmaals ach! - ditzelfde publiek reageert op de
toverlantaarneffecten van een Faust als een Spakenburger op het oude panopticum.
Ik kom tot de uitvoering van gisteravond. De opera heeft Faust wel eens beter
gegeven en Lili Green heeft wel eens een fraaier ballet gecomponeerd. Het orkest
was vaak ruw, doch ik kan gelukkig noteren dat sommige solisten meer dan
verdienstelijk werk gaven (enkele strijkers en een paar blazers). De Faust van Louis
van Tulder was goed, de Mefisto van Muller eveneens. Hij houdt zijn pink bij
menigvuldige situaties wat veel of hij elegant thee drinkt. Dit zal wel bewust zijn en
het detoneert niet in de rol, maar wel in de meer sappige dan fervente interpretatie
welke Muller ervan geeft. De Valentin van Van Rhenouwen was slecht, hij maakt
onduidelijke consonanten en hij acteerde als een bestuurslid van een jubilerende
liedertafel. Elize de Haas, die de Siebel zong, knikt van nee zonder dat dit nodig is
- wat ze zich af moest wennen. Haar travestie was meer flatteus dan waarschijnlijk,
op zijn zachtst gezegd. Overigens deed het enigszins komisch aan dat men voor de
beide laatste rollen (Valentin en Siebel), die veel samen op zijn, de twee grootste
contrasten had uitgezocht waarover
85
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De wereld wil bedrogen zijn, derhalve worde zij bedrogen.
De Vlaamse wielrenner, motorrijder en piloot Jan Olieslagers (1883-1942) werd in 1911
wereldrecordhouder vliegen (625 km in 7 uur en 18 minuten).
Zie voetnoot 68 bij de recensie van 28 november 1919.
Rausch is de Duitse vertaling door Emil Schering van het toneelstuk Brott och brott - Rus
van Strindberg uit 1899.
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de opera beschikt. Annie Ligthart (Margaretha) scheen slecht gedisponeerd. Het was
zeer ruw en sommige momenten deugde de intonatie bepaald niet. Mevrouw Zegers
de Beyl gaf een verdienstelijke, plezierig weinig gechargeerde Martha.
In plaats van Harmans dirigeerde Henri Zeldenrust. Geroutineerd en duidelijk.
Alle driekwartsnoten sloeg hij (in letterlijke en figuurlijke zin) in een handomdraaien.
Het koor weet nog altijd niet hoe ze hun sabels in de schede moeten steken, zó,
dat het niet op kachelpoken lijkt. Het zingen van dit koor was thans beter dan ik het
wel eens hoorde.
Het ballet. Ik zei reeds dat ik van Lili Green wel eens fraaier balletten zag. Maar
toch was het nog een genoegen om het bewegingsspel gade te slaan. Van ‘het Ballet’
verwacht ik in de eerste tien jaar meer nog dan van de nieuwe Opera. Ik wenste wel
dat zij eens hier kwam met Ravels Ma mère l'oye of Daphnis et Chloë, en met
Debussy's Jeux. Zijn dit ‘vrome wensen’? Vurige zijn het wel. Haar figurenkluwens
zijn altijd charmant. Doch op het divertissement van gisteravond heb ik vooral aan
te merken dat alle bewegingen snel en gejaagd bleven, dat er geen enkel op zichzelf
schone stand viel te bewonderen, dat alle verrassende besluiten, oplossingen van het
slotakkoord ontbraken. Ik hoop niet dat ook Lili Greens opvattingen gefixeerde
trucjes gaan worden. Zoals ik het, met uitzondering van Gertrud Leistikow, nog altijd
moest bespeuren.

Tivoli-concert - Mahlers Vijfde
18 december 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Vivaldi: Concerto grosso voor twee violen, altviool, violoncel en
strijkorkest in a Mahler: Vijfde symfonie
Jan van Gilse, in zijn inleiding tot de gisteravond gespeelde Vijfde symfonie, vraagt
zich af wat de oorzaak van de mindere geliefdheid der Vijfde, Zesde en Zevende
symfonie toch kan zijn. Nu is het altijd gevaarlijk om een inleiding, die geen kritiek
is uit de aard der zaak, te beginnen met een vraag. Vooral wanneer ge diep in het
antwoord op die vraag wel weet, doch niet moogt geven. De Vijfde wordt inderdaad
minder gespeeld - niet door ‘bezettingsmoeilijkheden’, (de Derde vraagt groter
apparaat) - niet door de ‘meer gecompliceerde structuur’ (de Finale der Eerste, de
Finale der Tweede, het eerste deel der Derde, ze zijn ‘gecompliceerder’ dan welk
deel der Vijfde ook) en waarschijnlijk al evenmin doordat hier ‘elk klankfenomeen
tot wil en tot geest is geworden’. Begrijpe dit laatste wie het kan.89
De Vijfde symfonie, waarover ik binnenkort uitgebreider hoop te schrijven misschien bij een volgende uitvoering - is een begin. Het begin ener nieuwe reeks
(V, VI,
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Jan van Gilse schrijft in zijn programmatoelichting: ‘In deze vijfde symfonie is elk
klankfenomeen tot wil en tot geest geworden.’ Daarom zouden volgens hem de Vijfde, Zesde
en Zevende symfonie minder populair zijn dan de eerste vier.
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VII), welke reeks de minst gelukkige periode uit Mahlers leven beduidt. Het schone
land, de blanke hemel, de vertrouwde hel der eerste periode lagen achter hem. Mahler
had de Dood in het gelaat geschouwd en de Dood had hier zijn prikkelen voor hem
nog geenszins verloren. Pas in de laatste periode (Lied von der Erde en Negende
symfonie) is de Dood schoon en begeerlijk geworden voor de meester - hier, in de
Vijfde, grijnst Vriend Hein nog angstwekkend, hier wendt Mahler zich nog met een
krampachtig gebaar van hem af en besluit tot ‘de terugkeer naar een vredevol,
vreugdevol leven’. Jawel. En onder dat vreugdevolle, enzovoort, hurkt Dood, als de
Aap op de Zerk en de enige impressie die deze ‘Meistersinger-Frohsinn’ (het fraaie
woord is van Specht)90 achterlaat, is die van ‘Jammer um das irdische Dasein’.
De Vijfde symfonie wordt, dunkt mij, minder gespeeld omdat zij reeds mist de
schoonheden der oudere werken en nog niet intoneert de betoveringen der laatste
symfonieën. ‘De oude elementen zijn schoner in I-IV; de nieuwe elementen worden
in de laatste werken pas volkomen ontwikkeld.’
Nu ik zo-even toch Van Gilses inleiding tot een onderwerp van bespreking heb
gemaakt, moet ik nog wel één punt aanroeren - de ganse inleiding te beschouwen
zou te ver van huis voeren en te veel plaats vorderen. Maar: ‘de vreugde aan de klank
kent Mahler van alle grote meesters het minst.’ - ‘Mahlers geest spreekt het allereerst
tot ons door het absoluut-muzikale element.’ Dit moet misverstanden veroorzaken.
Wanneer de meester ‘weinig vreugde aan de klank’ had, dan wil dit zeggen dat zijn
werk a-coloristisch is, dus: dat een reproductie in zwart en wit het slechts weinig zou
schaden. Nu klinkt géén werk uit de klassieke, romantische of neoromantische
literatuur, gearrangeerd voor piano, slechter dan juist de symfonieën van Mahler.
Dit past dus niet. Ik vermoed dan ook dat de heer Van Gilse iets anders bedoeld heeft
dan daar stond. Want ook nog dit: zij die Mahler alle compositorische talenten
ontzegden, stemden toe dat hij een magistraal instrumentator was. En ook nog dit:
waarom heeft deze meester alle mogelijke instrumentencombinaties voorgeschreven
die, zacht uitgedrukt, indertijd zeer onalledaags waren? Wat betekent het overvloedige
gebruik der zo bijzondere kleine klarinet in Es, der gestopte bazuinen, van de klokken
en gongs, wat moet zijn heirleger trommen, wat de solocontrabas, wat de opgestemde
viool, als hij deze timbres, vóór hem zelden of nooit gebruikt, niet van binnenuit
waarnam, als het noteren dezer klanken hem geen bevrediging, dus: vreugde schonk?
En dan deze piramidale waarheid: ‘Mahlers geest spreekt het allereerst tot ons
door het absoluut-muzikale element.’ Allicht. Juist als bij Beethoven, bij Palestrina,
bij Erik Satie, bij Josquin des Prez, bij Mozart en bij Debussy. Werkt Debussy soms
met pictorale emoties? Of Richard Strauss met literaire? De schilder die in een
zeeschilderij juist dezelfde waarden zou geven als Debussy in La mer, bestaat niet.
En geeft dat motto als een ulevellengedicht op de eerste bladzij van Strauss' Tod und
Verklärung u soms schoonheidsontroering, analoog aan de expressie der Tondichtung?
Kom, kom.
Ik bepaal mij tot het werk en de uitvoering. De Vijfde symfonie heeft, ik zei dit
reeds, voor mij nog niet de betekenis van het middenstuk, de Zesde, en van de

90

Richard Specht (1870-1932) was een van de eerste Mahler-biografen (zie LITERATUURLIJST).
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andere vleugel, de Zevende, der triptiek. En ze heeft de lieve, bekende waarde der
eerste groep niet meer. Het eerste deel, de Treurmars, toont ontroerende,
handenwringende momenten en de geresigneerde, ‘altväterische’ liedjes die de
strijkers en blazers met hun weemoedige sexten intoneren, hebben een heel aparte
bekoring. Dit is het ‘nieuwe element’, dat met de Vijfde begint op te treden.
Het zou vermurwend zijn geweest wanneer de heer Van Gilse het stuk gelijk de
meester voorschreef ‘in gemessenem Schritt’ had gespeeld. Maar dit andante molto
moderato! Wanneer men mij in zulk een tempo begroef, ik zou vrezen nooit aan mijn
bestemming te komen! Het had even weinig van een treurmars als het Scherzo op
een wals leek. En ook de Rondo-Finale was voor mijn gevoelen gedecideerd te
langzaam. De slotdelen der Vijfde en Zevende symfonie hebben veel overeenkomst,
én wat de geest én wat de techniek betreft. Mahler schrijft hier voor: allegro comodo
- wat nog altijd een allegro is, - of, in de Zevende, nóg principiëler: tempo ordinario.
Maar dit tempo hier leek te veel op een poco andante om ooit tot een waarlijk gaan
te kunnen geraken. Van Gilse zet sommige perioden aan met een beslistheid, die u
met vreugdige hoop op een definitief hoogtepunt vervult. Doch eer we boven zijn,
heeft hij u driemaal teleurgesteld en elke climax wordt een zinloos, slechts dynamisch
geladen fortissimo. Ik wenste wel dat het anders ware. Doch zó speelt hij de Vijfde,
zó speelt hij de Vierde, zó de Eerste. En dit alles moet tot de slotsom voeren: dat de
heer Van Gilse sommige primaire eigenschappen mist, die voor het dirigeren van
groot werk nodig zijn - broodnodig. Ik heb mij nog nooit ongestoord kunnen
overgeven aan zijn leiding - géén interpretatie verliep ooit zonder onverwachte en
nodeloze inzinkingen en opzwellingen. Waarom kreeg die frase in dubbelgepuncteerde
noten, heel in het begin der Treurmars, zulke nadrukkelijke sostenutostreepjes?
Waarom werd het ritme
̣ ̣ in het Scherzo zo geforceerd? Zó zou ik door
kunnen gaan. Doch waartoe? Jan van Gilse vertoont een verheugende voorliefde
voor modern werk, voor Mahler en de Fransen, doch hij mist voor de laatsten de
elegantie, voor Mahler én de fantasie én ‘het geloof dat bergen verzet’. En dit is
noodlottig. Ik weet wel dat men mijn bezwaren waarschijnlijk niet algemeen zal
delen, op het ogenblik, doch daar worden ze niet minder klemmend door. Wanneer
Van Gilse ons de Vijfde van Mahler niet weet te doen doorleven als een droom, als
een beklemming en een schijnbare opademing, wanneer hij ons van het absolute
bestaansrecht dezer symfonie niet weet te overtuigen, dan hebben zijn moeiten en
fanatismen hun doel gemist. Maar hij vat de zaak aan op een wijze die mij niet de
juiste lijkt. Wanneer ge Mahler karakteriseert als: ‘de grote subjectieve’ - ik wenste
tussen haakjes dat de heer Van Gilse eens nalas wat Jules Combarieu over de Duitse
onderscheidingsmethode in ‘objectief’ en ‘subjectief’ schrijft! - en hem noemt ‘geen
kosmisch reus, zoals Beethoven’, zie, dan is uw zaak verloren. Een componist mag
zijn waardeschattingen bepalen vanuit zijn ogenblikkelijke zielenstaat, een dirigent
moet, strijdende voor een werk, overtuigd zijn van de absolute sublimiteit van dat
werk. En daarom: wanneer de Vijfde mij gisteravond niet heeft verrukt, niet bekoord
zelfs, dan is dit niet te wijten aan Mahler, ook niet aan het orkest dat, met name in
het Adagietto, momenten had van grote klankschoonheid, doch aan de dirigent.
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Kamermuziekavond - Tivoli
20 december 1919 (UD)
Utrechtsch Kwartet m.m.v. Lucie Veerman-Bekker (piano)
Dvořák: Pianokwintet in A, op. 81
Schumann: Pianokwintet in Es, op. 44
Het Veerman-ensemble musiceerde het gelukkigst, gaf het meest te genieten in het
kwintet van Anton Dvořák. Het is toch wel een heel mooi werk, dat kwintet. Het
schatert en het danst, het mediteert oppervlakkiglijk en het glimlacht weer, en geen
drieklank is vol genoeg om Dvořák overstromende vitaliteit te doen klateren; geen
ritme laat hij ongebruikt, geen traditionele klopbas schijnt zo alledaags, of hij kan
ze nog transformeren tot een spiegelbeeld van zijn onbekommerde, onbedorven
muzikantenziel. Gelukkig het geslacht dat nog niet zó hyperbeschaafd is dat het voor
deze uitstortingen van ziel tot ziel geen zenuwen meer hebben zou. Dvořás gelukkigste
muzieken, waartoe ik zonder voorbehoud dit kwintet reken, ze spreken niet tot uw
intellect, niet tot uw doorgefilosofeerde ‘goede smaak’ - ze juichen tot uw gevoel,
ze kloppen in uw bloed. En ge wilt niet kritisch horen, ge wilt liever de gewekte
gevoelens niet analyseren - ge hebt muziek genoten en dat is meer dan men na tien
concerten zeggen kan.
De reproductie. Het ensemble speelt dit stuk met hartstocht en daar waren veel
momenten van een laaiende gloed. Men kan bij hun interpretaties bekritiseren wat
men wil, doch één ding, het allervoornaamste, is bij Veerman altijd in orde: de tempi,
de grote lijn in een stuk, de stijl waarin zij het spelen. Hierop kan niemand iets
aanmerken. En het gevolg is dat de ogenblikkelijke ongevalletjes, als daar zijn: een
wat scherpe intonatie, een niet heel helder contrapunt, een wat ruw fortissimo, een
niet zeer zuivere passage, nooit de totaalindruk bederven. Hoogstens zegt men tot
zichzelf: ‘jammer’, nooit klaagt men over een mislukt deel.
Het Veerman-ensemble vertoont ook een wijze, een heilrijke beperking in zijn
ambities. Met een kwartet van Debussy, van Béla Bartók zouden zij ons slechts
matige bevrediging schenken. Doch hun romantiek, hun Schumann is zeer gaaf en
zeer overtuigend. Het is geen toeval dat ik onder hun reproductie van Schumanns
kwintet aldoor aan de opstellen, de meditaties van die zachte meester moest denken.
Meister Raro, Florestan en Eusebius,91 zij leven in de reproductie van dit ensemble.
Wij horen hun bedachtzaamheden, hun lyrische exaltaties, hun zeer Duitse en zeer
romantische bedwepingen van ‘het goede en schone’. En het is altoos beminnelijk
en het heeft de lieve zachte klank van een mooi oud klavier, het zijn ‘welke Blumen’
en ‘der Dichter spricht’ over dingen die we bijna vergeten hadden; de ‘Davidsbündler’
zitten bijeen en ze bekoren ons met hun verrukkingen over de ‘neue Bahnen’92 wegen die voor ons
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Dit zijn drie personages die waren ontsproten aan Schumanns fantasie: Florestan is de
onstuimige ‘Feuergeist’ en Eusebius de romantische dromer; beiden worden in evenwicht
gehouden door Meister Raro. Zie ook voetnoot 126 bij de recensie van 21 februari 1918.
Zie voetnoot 294 bij de programmatoelichting van 8 oktober 1919.
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allang weer oud zijn geworden. Het is een heel pure en onalledaagse emotie, die geen
modern ensemble, ingesteld op kosmischer conflicten, opgegroeid met verwijderder
harmonieën in het oor, met vehementer ritmen in de zenuwen, ons kan geven. Dit
concert was als de lectuur van een oud, vergeeld boek, waarvan ge vroeger erg veel
gehouden hebt - en nu ge het weer doorbladert, ontdekt ge dat de vreugde aan het
voor eeuwig verloren ‘Kinderland’ toch nog niet dood is.

Stadsconcert
22 december 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Eerste symfonie
Mozart: Vioolconcert in Es, KV 268 (soliste: Noëla Cousin)
Lalo: Vioolconcert (soliste: Noëla Cousin)
Wagner: Voorspel Die Meistersinger von Nürnberg
Vóór de pauze durfde ik niet hopen dat ik mijn hart zou verliezen aan het vioolspel
van Noëla Cousin. Doch zij heeft overwonnen met het Concert van Édouard Lalo,
de veel te weinig gewaardeerde Fransman.
Noëla Cousins Mozart-reproductie was te onrustig, te feilbaar om ons te kunnen
overtuigen van haar talenten. Er waren te veel momenten dat alles wankelde: haar
toon, haar concentratie en zelfs haar tempi; en men ging welwillend denken aan een
hevige indispositie. Daartegenover stonden weliswaar ettelijke passages die zo gaaf
en zo glorieus lukten als men dat slechts van de grootste meesters gewend is. Doch
de impressie die het geheel achterliet was: een talent, (nog) niet bezonken, onvoldoend
concentratievermogen en een noodlottige caprice om alle passages in een overmoedig
accelerando uit te willen schateren...
Zodat ik mij met een sceptische frons instelde op Lalo. Maar Noëla Cousin heeft
overwonnen, ze heeft schitterend en ontwijfelbaar gemanifesteerd dat zij niet slechts
bezit een viooldispositie als slechts weinigen, doch ook, wat belangrijker is: dat het
zingt, pulseert in haar innerlijk, dat zij slechts is de zingende ziel van haar muziek
en dat zij de macht bezit haar auditorium te boeien, te betoveren door de fantasmen
welke zij tot leven wekt.
Ik voorspel haar een schitterend succes - mits zij toont veelzijdig te zijn en meer
dan vier snaren op haar viool te hebben. Wat wij natuurlijk na dit ene concert nog
slechts hopen kunnen.
De Eerste symfonie van Beethoven werd beter gespeeld dan ik haar in lange tijd
gehoord heb. Én de tempi, én de dynamische schakeringen waren zeer stijlvol en ik
wenste wel dat ik het met alles wat de heer Van Gilse doet, zó zonder voorbehoud
eens kon zijn. Hier was rust en hier was stuwing en ook waren de timbres van het
orkest, met name van de houtblazers, milder dan anders wel eens. Deze reproductie
kan ik prijzen zonder restrictie. Persoonlijk voel ik de fluisteringen waarmee het
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Andante aanvangt immateriëler, meer nog als een zonnestraal door hoge varenbladeren
dan als een wijsje dat een dichterlijk eenling voor zich heen neuriet - doch deze
opmerking behelst geen kritiek op Van Gilses reproductie.
Het laatste nummer van het programma was Wagners Meistersinger-ouverture,
die ik na Lalo niet meer durfde aan te horen. Waarom speelt men Lalo's Divertissement
voor orkest nimmer? En men beweert dat ook zijn Symfonie in g-mineur volstrekt
ten onrechte in het vergeetboek staat. Het zal wel waar zijn, vrees ik.

Ter inleiding93
23 december 1919 (Tivoli-gids)
De oude strijkinstrumenten die de meesten onzer hedenavond voor het eerst zullen
horen - en bewonderen - zijn: de viola da gamba, de viola d'amore, de viola da braccio
en de Franse quinton.
Verschillende soorten viola's hebben zich in de zestiende eeuw ontwikkeld. De
Italiaanse instrumenten hadden zes snaren, de Franse ook wel vijf. Er waren twee
hoofdsoorten: de viola da braccio (armviool) en de viola da gamba (knieviool).
De viola da gamba, kortweg gamba, is een soort kleine violoncel. De stemming
was: (contra)-a, (groot)-d, groot g, klein c, klein e, klein a en eengestreept d; een
stemming dus in kwarten met een terts in het midden (luitstemming). De klank der
lage snaren is sonoor en vol en ook de hoge snaren zijn van schone welluidendheid.
Johann Sebastian Bach heeft het instrument aangewend in zijn Johannes- en
Matthäus-Passion.
De viola d'amore (Frans: viole d'amour) is wat groter dan onze altviool, en heeft
onder de toets nog zeven mee-resonerende metalen snaren, die unisono met de
darmsnaren gestemd zijn. Het instrument is in een D-majeur-akkoord gestemd,
namelijk d-fis-a-d-fis-a-d. Bach, Roland Marais en later ook Meyerbeer (Raouls
Romance uit Les Huguenots) hebben voor de viola d'amore geschreven.
De viola da braccio tenore is aldus gestemd: (groot g), klein c, f en a, eengestreept
d en g.
De quinton, Franse benaming voor de pardessus de viole, Italiaanse violetta, is
een viola da braccio soprano en de voorloper van onze viool. De stemming is: (klein
e), klein a, eengestreept c, e, a en d''.
Dat het hoogst interessant zal zijn deze zestiende-eeuwse strijkinstrumenten in een
kwartet verenigd te horen, spreekt wel vanzelf. Te meer waar ook het vijftal Danceries
tot de huis- en gezelschapsmuziek van deze grote renaissance-eeuw behoort.
Henry Expert zegt o.a. in de voorrede van zijn standaardwerk Les maîtres musiciens
de la renaissance française over deze Danceries du XVIe siècle: ‘Les différentes
parties de chaque morceau sont indiquées, à la manière des pièces vocales de l'époque,
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Deze programmatoelichting is geschreven naar aanleiding van een concert door de
Hollandsche Vereeniging van Oude Instrumenten. Zie voor het programma de recensie van
24 december 1919.
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par les mots: superius, contratenor, tenor, bassus et parfois quinta pars. Elles n'en
sont pas moins instrumentales et s'exécutaient par les familles de violes, de bois, et
cetera, ou encore par le mélange des instruments dont on pouvait disposer.’
En nog nader haalt Expert uit het beroemde standaardwerk van Thoinot Arbeau
L'orchésographie het volgende aan: ‘On les peult jouer avec violons, espinettes,
fluttes traverses et à neuf trous, haulbois et toutes sortes d'instruments, voire chanter
avec les voix.’
Thoinot Arbeau (pseudoniem94 van Jean Tabourot) was de samensteller van het
eerste boek over de danskunst: L'orchésographie getiteld (1589). Hierin waren onder
andere de verschillende passen en evoluties aangegeven door bepaalde conventionele
tekens, een soort tabulatuur. Het zijn hoofdzakelijk de pavanes, passemezzi en branles
(brandi) die daarin behandeld worden. Bij de grote Parijse muziekuitgever Attaignans
kwamen ontelbare van zulke gezongen of gespeelde danceries uit. Van twee der
meest bekende componisten worden door het oude-instrumenten-ensemble
hedenavond enkele dezer dansen gespeeld. Het zijn:
Claude Gervaise, violist in de kapel van Frans I, en Estienne du Tertre, componist
van vele Franse chansons.
Van de eerste horen wij een pavane, gaillarde en een paar branles. Van Du Tertre
twee Schotse branles.
De pavane is een dans van Italiaanse oorsprong (Padua) in tweedelige beweging
en van ernstig karakter. Zij vormt een hoofdbestanddeel der vocale en instrumentale
dansliteratuur der zestiende eeuw. Meest werd zij samengesteld met, gevolgd door,
de gaillarde, een snelle na- of springdans in driekwarts. In Italië werd dit de saltarello.
De branle was een matig bewogen reidans, meest met gezang en refrein na de strofen.
Henry Expert noteert de bransle gay en de bransle d'Escosse: driedelig; de bransle
de Bourgogne: tweedelig.
Behalve in dit ensemble zullen wij de oude instrumenten nog in andere
tijdovereenkomstige combinaties horen.
De quinton, viola da gamba en de viola da braccio, ondersteund door het
noodzakelijk harmonie aanvullend clavecin, zullen zich verenigen in een hoogst
eigenaardig werk van de grote Couperin, getiteld: Le Parnasse, ou l'apothéose de
Corelli.
Deze ‘Grande Sonade en Trio’ komt voor in het einde van het boek Les Goûts
réunis.
Belangwekkend is het van de Préface kennis te nemen, waar het onder andere
heet:
Le goût Italien et le goût François, ont partagé depuis longtems (en France)
la République de la Musique; à mon égard, j'ay toûjours estimé les choses
qui le méritoient, sans acception [sic] d'auteurs, ny de nation; et les
premières Sonades Italiènes qui parurent à Paris il
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Het gaat hier om een anagram. Jehan (met h) Tabourot (1520-1595) was kanunnik in Langres.
De ondertitel van zijn Orchésographie luidt Traicté en forme de dialogue par lequel toutes
personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice des dances.
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y a plus de trente années, et qui m'encouragèrent à en composer ensuite,
ne firent aucun tort dans mon esprit, ny aux ouvrages de Monsieur de Lulli,
ny à ceux de mes ancêtres, qui seront toûjours plus admirables qu'imitables.
Ainsi par un droit que me donne ma neutralité, je vogue toûjours sous les
heureux auspices qui m'ont guidé jusqu'à présent.
La Musique Italiène ayant le droit d'ancienneté sur la nôtre, on trouvera à
la fin de ce Volume une grande Sonade-en-Trio, qui a pour tître,
l'Apothéose de Corelli. Une légère étincelle d'amour propre m'a déterminé
à la donner en Partition. Si quelque jour ma Muse s'élève au dessus
d'elle-même, j'oseray entreprendre aussi, dans un autre genre, celle de
l'incomparable Monsieur de Lulli; quoyque ses seuls ouvrages dûssent
suffire pour l'immortaliser.
Gracieuzer verontschuldiging voor de ‘légère étincelle d'amour propre’ dat een auteur
iets moois aan de wereld geeft, bestaat er wel niet.
Alzo bracht Couperin le grand, die het hoogtepunt van de oud-Franse klaviermuziek
is, hulde aan zijn grote renaissance-tijdgenoot Corelli, de afgod van het muzikale
Rome, de hartstochtelijke schilderijenliefhebber, die naast Raffael begraven ligt.
Ook deze ‘Sonade-en-Trio’ is een zuiver, gracieus en teder kind van de
Grieks-Latijnse renaissance.
A. de W(al), wiens Inleiding voor het eerste concert van het hedenavond optredende
ensemble ik hierboven voor een goed deel overnam,95 besluit met een citaat van
Jean-Aubry, dat ik mijn lezers niet wil onthouden.
Couperin, c'est toute la grâce aimable et parisienne, c'est tout l'esprit
sociable, c'est le goût des danses, des sociétés, des soupers fins, des jeux
et des liaisons où l'amour a moins d'importance que le plaisir et que l'attrait
que l'on découvre à deviser galamment à leur propos. Couperin c'est l'esprit
du pittoresque.96

Kamermuziekavond - Tivoli
24 december 1919 (UD)
Hollandsche Vereeniging van Oude Instrumenten (Louis Schnitzler:
klavecimbel; Sam
Swaap: quinton; Adolph Poth: viola da braccio; Jean Devert: viola d'amore;
Charles van Isterdael: viola da gamba)
Gervaise en Du Tertre: Danceries
Louis Couperin: Deux symphonies
Ariosti: Deuxième sonate pour viole d'amour
Roland Marais: Troisième suite pour viola da gamba
95
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A. de Wal (1876-1952), muziekcriticus van Het Vaderland, schreef de inleidingen, gewijd
aan oude en moderne Franse muziek, voor een drietal abonnementsconcerten in Diligentia
Den Haag.
Jean-Aubry (1916), 47. Pijper citeert niet correct; de slotzin bij Jean-Aubry luidt:
Couperin c'est le sentiment du pittoresque.
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François Couperin: Le Parnasse, ou l'apothéose de Corelli97
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In het programma staat vermeld: ‘volgens de originele uitgave van 1724 en uit de
verzameling van dr. D.F. Scheurleer’.
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De quinton en de pardessus de viole, ze zongen met hun gevoileerde stemmetjes, als
waren de snaren van een geluidgevend satijn. En Jean Deverts amoureuze viola klonk
als de lichte tenor van een heel vers verliefde page; de gamba van Van Isterdael
zalfde hier en daar gelijk het sermoen van een zeer galante abbé. En zelfs dat oude,
platte pianootje - hoe jammer was het dat het nog op het laatste moment door de heer
Krill zo buitengemeen vriendelijk ter beschikking gestelde, prachtige clavecin te
klein van toon bleek te zijn, te afgeleefd scheen naast het timbre der
strijkinstrumenten, dat de eeuwige jeugd heeft! - zelfs dat platte, oude pianootje
babbelde pikant en onderhoudend als een kleine beminnelijke vicomtesse.
Bij de pruiken en de degens van de genieën dezer renaissance, wat hadden wij te
vergeten dat er ook nog zoiets als schoonheid om haarzelfs wille bestaat! Wat hebben
we symphonische Dichtungen over thuisgebakken heldenlevens te componeren? De
genieën Couperin, Rameau en Corelli zitten op hun Parnassos, frère-ami met Apollo,
en zij lachen ons heel fijntjes en zachtmoedig, maar ook zeer helder uit.
Dat werk van Couperin le Grand, L'apothéose de Corelli, is voluit een meesterstuk.
Men gaat, met deze muziek in de oren, wanhopen aan de cultuur van eeuwen. We
hebben van de sonate, die bij Couperin slechts was wat haar naam beduidde: een
klankstuk, een dood formalisme gemaakt; een formalisme met gereglementeerde
ritmen, climaxen, eerste, tweede en derde thema's, met planmatige catastrofen en
tonale cadensen als nachtmerries. We hebben het genre ‘programmamuziek’, dat
slechts was een charmant Spel, opgeblazen als een kikvors en we knielden in drommen
voor deze eigengemaakte afgod. En wat hebben wij bereikt? Verveling, in het ergste
geval, en, in het beste geval: de erkentenis dat ons ‘in dieser Welt das Glück nicht
hold war’.98 Wat niet anders beduidt dan dat ons de goddelijke gave om het leven te
zien als een schoon en een in zichzelf volkomen spel, door de vingers is gegleden,
die het niet verstonden een zo broos geluk vast te houden.
Wat matigen wij ons aan? Die ‘Violonistes du Roy’,99 die muzikanten Couperin
en Ariosti, ze zijn veel groter kunstenaars dan wij, onze vaders en onze grootvaders
samen. Wat is dat toch voor een kwelgeest geweest die ons een paar generaties lang
heeft voorgehouden dat ‘de muziek’ eigenlijk bij Bach begon en dat alles wat vóór
hem geschreven werd, in de musea thuishoorde!
Men begint wakker te worden, eindelijk! En ook hierin strompelen wij weer op
een klein afstandje achter Frankrijk aan. Debussy, Ravel, zij zijn ondenkbaar zonder
deze renaissancemeesters. Debussy en Ravel zijn sinds een paar jaren hier aan het
doordringen en nu gaat men zich ook voor hun voorlopers interesseren, natuurlijk.
Ik hoop nog wel eens een kroniek te schrijven over het Franse muziekleven en ik zal
daarin de verbanden tussen deze Ouden en de zojuist genoemde Nieuwen nader
kunnen aantonen. Thans volsta ik met de vermelding. Alleen nog dit: we hebben van
Frankrijk, en vooral van deze oude meesters, alles te leren. Onze muziek is meer dan
honderd jaren lang, onder Overrijnse invloed, huisbakken, kleinsteeds, volksliederlijk
en hartelijk geweest. Het schijnt dat er thans een tijd is gekomen waarin wij een
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‘Du, mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!’ is een regel uit Der Abschied
(Das Lied von der Erde) van Mahler.
Men sprak in die tijd niet van violonistes maar van Les Vingt-quatre Violons du Roi.
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kosmopolitischer, beschaafder en expressiever muziek zullen leren schrijven. Doch
dat men ons helpe! Een concert als dat van gisteravond, het was nu een evenement,
maar het moest een geregeld weerkerend genot zijn.
Nu ik dit woord eenmaal gebruikte, houd ik het vast. Het was een genot, dat
luisteren naar die oude instrumenten, het was een genot, dat mee doorleven van die
Danceries. Hoe elegant, hoe spiritueel en immaterieel klonken deze dansen! Wel
heeft de danskunst ná 1650 een jammerlijke vergroving ondergaan! Van de pavane
over het menuetto naar de wals, die onze grootvaders onfatsoenlijk vonden. Van de
wals naar de rag-times, de one- en two-steps en de tango - die onze priesters
doemwaardig vinden. Dan de ‘jazz’, die wij allen... Enfin, we lezen allemaal wel
eens Engelse en Amerikaanse kranten, geloof ik...
Konden we Thoinot Arbeau uit zijn olympische slaap wekken om hem op te dragen
een twintigste-eeuwse Orchésographie te schrijven - hoe zou hij ons verachten!
Doch het vermogen om deze choreografische antiquiteiten te bewonderen en lief
te hebben - dat hebben wij niet verloren. En dit is een lichtpunt en misschien een
teken dat wijst op een gelukkiger en gracieuzer leven dan wij thans leiden.
En wij hebben evenmin de zenuwen voor de muzieken der renaissance verloren
en ook dit lijkt mij een gunstig voorteken. De vijf kunstenaars, gisteravond, hebben
ons de verrukkelijke gewaarwording geschonken van iets heel ouds, iets heel eigens,
dat in onze zielen opgesloten lag en dat begon te zingen, zacht en als vanzelf. Wij
hebben nog contact met de oude schoonheden; na de eerste Pavane was de fluïdieke
gemeenschap tussen de muziek met haar vreemd-bekende timbres en ons hart
volkomen. Het was een concert dat een herinnering achterlaat als een fijn-kruidige
geur.

Parlow-Consolo
27 december 1919 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Concertbureau Augustin)
Kathleen Parlow (viool) en Ernesto Consolo (piano)
Franck: Vioolsonate
Beethoven: Vioolsonate nr. 7 in c, op. 30.2
Werken van Saint-Saëns, Scarlatti en Sgambati
Het was voor miss Parlow een goede middag; met dit concert heeft zij haar oude
plaats in onze harten heroverd. Zij vond ook een voortreffelijke achtergrond in Ernesto
Consolo, want alle frasen, alle thema's die hij speelde, kon zij gemakkelijk tienmaal
bezielder uitzingen. Haar vioollijnen lichtten op tegen zijn granieten pianopartijen;
elke melodie welke Consolo met een hardvochtig, zakelijk accent reproduceerde,
kon zij virginaal, smekend of betoverend doen klinken.
Dat wil zeggen: zolang het ging. Francks Sonate speelde men geheel in dit
zonderlinge, tweeslachtige gamma, dat eerst bevreemdt, dan vermoeit en ten slotte
ergert.
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Ook het eerste deel van de Zevende sonate van Beethoven was nog een toernooiveld
voor de beide disposities. Maar in het Adagio overwon Consolo's stuursheid de
mildere bedoelingen der violiste. De partners zeiden het Scherzo op, raffelden de
Finale af en toen was het pauze.
Ik had kunnen weggaan, toen. Van Saint-Saëns verwachtte ik - terecht - geen
nieuwe impressies meer. Doch ik voelde mijn verantwoordelijkheid tegenover
Consolo, die ik na dit alles als kamermuziekspeler - tenminste als partner ener violiste,
tenminste als bondgenoot van Kathleen Parlow meen te moeten misprijzen. Niet als
solist, gelukkig. ‘De grote pianist Consolo’ - wanneer gaat men zich toch eens
afwennen om zijn virtuozen op te smukken met adjectieven welke naar de wielerbaan
rieken? - heeft zich na de pauze schitterend gehandhaafd. Scarlatti's Giga was
voortreffelijk pianospel en met de drie salonstukjes van Giovanni Sgambati behaalde
hij een overweldigend, doch wat al te goedkoop succes. Men kon dit werk van een
zeer degelijk componist noemen en het zou, niettegenstaande de vele en velerlei
reminiscensen, bewonderenswaardig zijn, wanneer het wat minder aan
dominantenkolder en sluitingsvrees leed.
Als kamermuziekspeler heeft Consolo verloren, gistermiddag. Het tempo en het
accent van Francks Finale streed met alles wat ons bij deze vrome meester heilig
moest zijn. Kathleen Parlow speelde haar deel van de canon schuchter, vermurwend,
hij: als een heroïekje met barse trompetten en nobele hoorns. Hij hield zijn inzettempo
niet vol - van toon was het eerste deel het beste - en hij gebruikt te pas en te onpas
het zeer verouderde expressiemiddel van het zogenaamde ‘gevoelige’ na elkaar
aanslaan. Ik herinner me nog, uit een oude ‘academische’ uitgave, hoe Bülow, dat
satirieke schoolmeestertje, te keer ging over de ‘unausrottbare Nachteile des
sukzessiven Anschlags’!100
Beethoven was erger. Maar hier zweefde de herinnering mij voor aan Pembaur en
aan de duizelende verrukkingen die hij, de dichter, uit dezelfde sonate tevoorschijn
wist te toveren. Maar toch - dit ‘cantabile’ van het tweede deel, het wil er bij mij niet
in. Het was hard en taai-vezelig als eikenhout; het sforzato in de derde maat
bijvoorbeeld was vooral niet minder dan forte. Ik meende tot dusverre dat sforzato
slechts een relatieve versterking beduidde, in het piano dezer frase dus hoogstens
een mezzopiano. Ik meende ook dat een allegro con brio in vieren nog altijd geen
allabreve was. Ik meende vooral dat men de tempi van Beethoven afwoog naar de
inhoud van het stuk en niet naar de mate van virtuositeit, welke men met te snelle
tempi kan tentoonspreiden.
Kathleen Parlow heeft een raad welke zij van verschillende zijden ontving ter harte
genomen - zij is met een menswaardiger programma gekomen en het kan ons slechts
verblijden. Doch voor sonatespel moeten wij hoger eisen aan de saamhorigheid der
beide partners stellen dan die waaraan zij en Consolo voldoen. Twee eersterangs
kunstenaars vormen zelfs nog geen ensemble, in de regel.

100

Dit citaat is niet getraceerd.
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Tivoli-concert
27 december 1919 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Akademische Festouvertüre
Brahms: Tweede pianoconcert (soliste: Elly Ney)
Mendelssohn: Sechs Kinderstücke (soliste: Elly Ney)
Schumann: Zwei Noveletten (soliste: Elly Ney)
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 2
Vóór de pauze was ‘des Brahmsschens kein Ende’. Het Tweede pianoconcert, dat
Elly Ney speelde, is in waarheid eindeloos. Een van Brahms' biografen, de bescheiden
Emil Krause, zegt van het werk onder andere: ‘Schon der Abweichung von drei zu
vier Sätzen wegen kann man dieses Konzert zu den Symphonien zählen; den Ausdruck
“konzertierend” verdient es, weil das Solo-instrument, anstatt zu dominieren, es
kaum zu etwas anderem als einem stellenweisen Hervortreten aus dem gesamten
Tonkörper bringt.’101
Ik zou op dit motief verder kunnen gaan en aantonen dat ook bij Brahms dus reeds
de neiging om van de piano een orkestinstrument te maken, aanwezig was. Doch ik
kom er niet toe. De versmelting van de pianokleur met de andere orkesttimbres is
hier zo slecht geslaagd, het idioom waarin Brahms ook dit late werk schreef, is zo
hard en zo atmosfeerloos, dat de piano slechts de indruk van overbodigheid in de
‘symfonie’ maakt.
Een ‘Symphonie mit Klavier’ dus. Dat onfraaie beeld van Krause, die piano die
‘nur stellenweise aus dem gesamten Tonkörper dringt’, is juister dan men op een zó
glibberig pad der beeldspraken zou verwachten tegen te komen. Het is inderdaad zó
en niet anders. Het orkest begint te mediteren over een melancholiek gegeven (een
der traditionele ‘tiefe Gedanken’ natuurlijk) en ge verwacht een climax, een besluit
tenminste.
Neen. Het schijnt dat Brahms bedenkt dat er ook nog een piano is, de meditatie,
de lyriek stokt en we krijgen weer een portie toonladders of octaven. En dit geschiedt
in het eerste deel niet eenmaal - wat nog wel raisonabel geweest zou zijn - doch
vijftien of twintig keren. Er is geen eenheid, geen versmelting in dat stuk. Het orkest
Tarnhelmt,102 de piano Czernyt. Het is de dwaaste pianopartij die ooit in een concert
geschreven werd; het is de meest onlogische behandeling die men een
obligaatinstrument in een symfonie-met-klavier zou kunnen doen ondergaan. De
solo steekt niet eens uit het lichaam der compositie als de magere ribben schijnen
door de huid van een afgebeuld karrenpaard; het is veeleer een sprietige,
uiteengewaaide hooiopper: men herkent geen vorm, geen samenhang - hier een pluk,
daar een bosje, ginds een bergje, en één dorre, kwaadaardige halm is in uw neus
gewaaid, zodat ge moet
101
102

Krause (1892), 66.
De Tarnhelm is de toverhelm die een belangrijke rol speelt in Wagners Ring der Nibelungen.
Alberich kan zich ermee onzichtbaar maken of in een andere gedaante (draak, kikker)
omtoveren. Later in handen van Fafner en Siegried wordt de Tarnhelm eveneens voor
misleiding gebruikt. Met Pijpers uitspraak dat het orkest Tarnhelmt, bedoelt hij te zeggen:
versluiert, overstemt, dekt toe.
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niezen. Ge wordt verkouden van dat eerste deel en ik moest denken hoe juist Hugo
Wolfs gemopper toch was over die ‘frostige Novembernebel die sich oft über Brahms'
Kompositionen lagern’.103
Het is jammer. Jammer van dat lieve, naïef-Duitse laatste deel, dat niemand meer
fris, onbevangen kan horen, met een ziel zó murw gespeeld door de vorige vijftig
minuten ongezonde muziek. Jammer van het spel van Elly Ney, die nog in Brahms
gelooft, doch, én door het rokerig ondoorzichtige coloriet (dat woord deugt hier niet!)
én door de affreuze vleugel, met haar goede en hartelijke geloof geenszins de bergen
van ons ongeloof kon doen sidderen. Laat staan verzetten. Jammer was het ook voor
haar solonummertjes na de pauze, die ze nu wel geconcentreerd, als bijna steeds,
doch niet betoverend, als soms, speelde. Ach, en waarom vernieuwt Elly Ney zich
nooit? Het is of virtuoze kunstenmakerij (Liszt, verleden jaar), of goedmoedige Duitse
romantiek, of romantisch-Duits opgevat classicisme. Een kunstenaar van deze tijd en welke kunstenares wil gaarne bij een vorige generatie gerekend worden? - moet
toch een hart hebben dat openstaat voor de ontdekkingen der moderne Groten, moet
toch oren hebben die meer horen dan tonale functies, tonica's en dominanten, moet
toch een ziel hebben, dieper dan zich uitspreken laat met Kinderszenen van Schumann
of Polonaises van Chopin. Ik meen ook dat wij van een groot kunstenaar mogen
verwachten dat hij of zij de dronkenschap der vreugde over de nieuwe perspectieven
manifesteert - op zijn minst in belangstelling voor het nieuwe. Maar de virtuozen
zijn altijd à rebours geweest en ik wenste wel dat Elly Ney mij het recht schonk haar
anders te beschouwen dan als virtuoze.
Het orkest speelde goed, woensdagavond, in de ‘Akademische’ van Brahms bepaald
heel goed. De heer Van Gilse dirigeert dit werk in een veel vlotter tempo dan vroeger,
en Brahms en wij kunnen ons daar slechts over verheugen. Het accompagnement
van het Tweede concert deugde veel minder. Het tempo van het laatste deel stemde
niet steeds overeen met mevrouw Neys intenties en in het tweede deel vielen te veel
grofheden voor.

Cyclusconcert
30 december 1919 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Glazoenov: Zesde symfonie
Borodin: Twee zangen met orkest (soliste: Suze Luger)
Berlioz: La captive (soliste: Suze Luger)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini

103

Hugo Wolf schrijft in het Wiener Salonblatt van 23 maart 1884: ‘Kehren wir nach dieser
Abschweifung im allgemeinen wieder zu dem Brahmsschen Quintett zurück, so dünkt uns
der erste Satz wohl als der schönste. Die Phantasie des Komponisten schweigt nur in
pittoresken Bildern; die frostigen Novembernebel, die sonst über seine Kompositionen sich
lagern und jedem warmen Herzenslaut, noch ehe er erklingen kann, den Atem benehmen, hier entdecken wir keine Spur davon; alles ist sonnig, bald heller, bald dämmriger; ein
zauberhaftes Smaragdgrün giesst sich über dieses märchenhafte Frühlingsbild aus.’ Hugo
Wolf (1911), 31.
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Het was niet in de zuiverst kritische stemming dat ik gisteravond Tivoli binnenging.
Een fysieke indispositie belette mij het horen voor een goed deel; het kritisch horen
bijna geheel.
Waarom ik met mijn eigen tegenheden aanvang en niet met Glazoenov of Borodin?
Omdat ik mevrouw Luger wil waarschuwen deze beschouwing niet op te vatten als
een gemotiveerde conclusie over haar zingen of haar persoonlijkheid. En omdat ik
tegenover u, lezer, verantwoord wil zijn, waar ik geen der uitgevoerde werken kritisch
bespreek.
De symfonie van Glazoenov, het Utrechtse publiek wel bekend, zal stellig
binnenkort nog wel op een programma verschijnen en dus ook in de krant. De
uitvoering, ditmaal, scheen mij in tamelijk veel opzichten gunstig, wat onvast in de
Finale misschien. Geboeid heeft het werk mij niet, doch daarvan kan ik op het
ogenblik slechts mijzelf de schuld geven.
Geboeid heeft Suze Luger mij pas met Berlioz' La captive. Bewonderd heb ik haar
zeer onalledaagse stem en muzikaliteit onophoudelijk. Het tempo van La captive
denk ik mij geëmotioneerder, doch haar opvatting der constructie kan ik
onvoorwaardelijk delen.

Mengelbergs invloed op het Nederlandse muziekleven104
januari 1920 (Mengelberg Gedenkboek)
Willem Mengelberg begeert als componist geen deel te hebben aan de evolutie welke
de nationale toonkunst doormaakt sinds een aantal jaren.
Het is dus geen alledaagse, directe invloed welke hij uitoefent bij de bewustwording
onzer Nederlandse componistenschool. Doch op zijn bijzondere wijze heeft Willem
Mengelberg indirect de grootst denkbare invloed op de stand der Nederlandse muziek.
De reden hiervan is voor een deel zijn universeel appreciatievermogen.
Mengelberg, de dirigent, is niet veelzijdig, hij is alzijdig. Geen genre bleef hem
vreemd, geen stijl ontbeert zijn belangstelling. Hij reproduceert de klassieke
meesterwerken en hij toont ermee de wenselijkheid ener bondige en duidelijke zegging
aan.
Hij speelt de romantici en hij herinnert ons daarmee aan de noodzakelijkheid van
een voorafgegaan, diep-innerlijk doorleven der geïntoneerde stemmingen.
Hij herschept Mahler en Strauss en dit is de volmaaktst mogelijke weergave van
het alleruiterste raffinement der klassieke muziek.
Hij doordroomt Debussy en Ravel en het is de zuiverst denkbare verwerkelijking
dezer subtiele levensaanschouwing.

104

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij het Concertgebouworkest bood men Willem
Mengelberg op 24 april 1920 het zogenaamde Gedenkboek aan met 214 bijdragen, variërend
van aquarellen en tekeningen tot literaire en muzikale uitingen. Pijpers tekst is gedateerd
januari 1920. Op 2 november 1922 werd in het Concertgebouw ter gelegenheid van de
zestigste verjaardag van dr. Johan Wagenaar een concert gegeven, waarbij onder andere
Pijpers Tweede symfonie in première ging. De tekst van Pijper over Mengelberg werd in het
programmaboekje voor dit concert ongewijzigd overgenomen.
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Hij dirigeert onze eigen werken en hij toont misschien, voor sommigen, hun feilen
wat te licht, hun kwaliteiten steeds zeer nadrukkelijk. In iedere zelf doorvoelde
compositie accentueert hij in de eerste plaats de specifiek Nederlandse kenmerken
- daarna dringt hij op algemener bewustwording aan.
Mengelberg propageert in hoogste instantie het artistieke internationalisme,
samengesteld uit gelijkgerechtigde, zo sterk en zo zuiver mogelijk geuite
nationalismen. Want elke componistengeneratie weer moet eerst de periode van het
nationalisme doormaken om hier bovenuit, tot wezenlijk internationale betekenis te
kunnen groeien.
Mengelberg bezorgde het ontstaan, bevordert de groei van een beschaafder,
grootser, kosmopolitischer, algemener waarden bezittende Nederlandse Toonkunst
door zijn volstrekt universele, alzijdige belangstelling.
...Ik weet geen Nederlands Meester die groter invloed heeft op het Nederlandse
muziekleven dan Willem Mengelberg.

Ludwig van Beethoven. De vioolsonates.
6 januari 1920 (Tivoli-gids)
De Duitse muziekcritikus Paul Bekker, die een der leesbaarste Beethoven-studies
heeft geschreven, zegt van de vioolsonates:
Einem Vergleich mit den gleichzeitig entstandenen Solosonaten für Klavier
ist keines der Werke gewachsen. Ihr grösster Vorzug beruht in der Kunst,
mit der das virtuose Element dem Sonatencharakter angepasst is.
Es waren beim Entwurf der Duosonaten weit mehr äussere Motive wirksam
als bei anderen Werken. Aus eigenen Antrieb hätte Beethoven sich
schwerlich dieser Gattung so häufig zugewendet, wie er in Wirklichkeit
tat. Denn der Zwang, Erfindungs- und Gestaltungskraft so zu lenken, dass
sie nicht nur dem Ausdrucksvermögen zweier Instrumente gerecht wurden,
sondern gleichzeitig beiden Spielern Gelegenheit zu virtuoser Betätigung
gaben, bedingte von vornherein einen Kompromiss zwischen dem rein
poetischen und dem konzertanten Element und musste den Tondichter
zum Verzicht auf besonders hochstrebende Pläne zwingen.105
Volgens Paul Bekker dus - en hij staat met deze opinie geenszins alleen - lijden de
vioolsonates aan een teveel van virtuositeit. De noodzakelijkheid om de twee partijen
concertant te behandelen belette Beethoven om zeer hoge idealen na te jagen. Dat
staat er tenminste.
Wat nu voor Beethoven hoger idealen waren dan het scheppen van schoonheid,
het dichten van zo gaaf en expressief mogelijke kunstwerken, is mij nog nooit
duidelijk geworden. En ik geloof ook niet dat hij in zijn vioolsonates op iets anders
uit

105

Paul Bekker, Beethoven. De eerste alinea van dit citaat staat in de uitgave van 1922
op p. 443, de rest gaat daaraan vooraf op p. 439.
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is. Het is toch niet aan te nemen dat voor Beethoven, die alle stijlen beheerste als
een meester, de wens om zijn gedachten in een zo briljant mogelijke vorm te uiten,
die gedachten in kiem of in ontwikkeling zou hebben belemmerd.106
Ik wil gaarne toegeven dat er in de bundel vioolsonates hele bladzijden staan,
thema's en ganse doorwerkingen waaraan men in de eerste plaats hoort dat ze tussen
1800 en 1812 ontstaan zijn, en pas in de tweede plaats dat zij het brein van Beethoven
passeerden. Doch dezelfde eigenschap vertonen doorvoeringen en finales van sommige
pianosonates, van enkele strijkkwartetten, trio's of ouvertures. En het lijkt mij niet
billijk om dit aan de vioolsonates te verwijten, aan de andere werken niet. Het verwijt
wordt bovendien onrechtvaardiger door de motivering: dat Beethoven ‘sich aus
eigenen Antrieb wohl schwerlich dieser Gattung so häufig zugewendet hätte.’ Hoeveel
composities uit die tijd, hoeveel van Beethoven zelf waren geen gelegenheidswerken?
Schreef Mozart niet vrijwel al zijn opera's op bestelling? En kan men zich ongezochter,
gelukkiger aanleiding tot componeren denken dan het bezoek van een meesterviolist,
-hoornist, -fluitist, om voor zijn instrument en uw eigen - de piano - een werk te gaan
schrijven? Cornelis Dopper schreef voor de virtuozen van het Concertgebouworkest
zelfs wel een concert voor trompet en pauken!
De hedenavond gespeelde drie sonates107 stammen uit Beethovens eerste
werkperiode. Hij verwijdt hier ‘de vormen’ nog nergens. Alles wat hij te zeggen had,
formuleert hij nog met constructies van Haydn of Mozart. Het meest traditioneel
tragisch is de Zevende sonate in c-mineur. De stemmingen daarvan zijn volmaakt
die der beroemde sonate Pathétique. Doch voor mijn gevoel schoner nog zijn de
blanke glimlachend onbezorgde meditaties en bewegingsspelen der beide andere
werken. Hier wijlt het geluk.

Kamermuziekavond - Tivoli
7 januari 1920 (UD)
Louis Zimmermann (viool) en Evert Cornelis (piano)
Beethoven: Vioolsonates nr. 1 in D, op. 12.1; nr. 6 in A, op. 30.1; nr. 7 in
c, op. 30.2
Vincent d'Indy, die behalve componist ook de auteur is van een schitterende Cours
de composition musicale, geeft in het eerste hoofdstuk van dit werk de volgende
definitie van ‘l'art’: ‘L'art est un moyen de vie pour l'âme de l'humanité.’108
Ik moest, terwijl Louis Zimmermann en Evert Cornelis Beethovens Eerste
vioolsonate speelden, aldoor aan deze woorden denken. Waarlijk, wij kunnen ons
ons geestesleven bezwaarlijk denken zonder de machtige invloed van Beethoven.
Hoe

106
107
108

In het UD staat: zouden hebben belemmerd, maar dat maakt de zin ongrammaticaal.
Behalve de Eerste en de Zevende werd ook de Zesde vioolsonate gespeeld.
Deze uitspraak wordt ook geciteerd door Matthijs Vermeulen in De twee muzieken, deel I,
50: ‘L'art est un moyen de vie pour l'âme.’
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dieper men de tempel der kunst binnendringt (waarom zouden we dat oude beeld
niet weer eens gebruiken?), hoe sterker men overtuigd raakt van Beethovens universele
betekenis. Wanneer men zijn dag heeft besteed met het ter kennismaking doorspelen
van 16 (zestien) uitsluitend moderne en ultraïstische vioolsonates, en men moet na
het aanhoren van één sonate van Beethoven, de Eerste nog wel, zichzelf bekennen
dat geen der nieuwlichters, geen der Parijse Prix de Romes109 erin slaagt u te fascineren
als deze oude meester - wel, het lijkt mij géén zwak argument voor Beethoven en,
helaas, evenmin voor de reactie!
Deze oude, eerste sonate, wat een buitengemeen sterk werk is het. En hoe
voortreffelijk speelden beide partners het ook! Dit was muziek maken ter wille van
het genot van het muziek maken zelf. Geen uitgerekende overeenstemming (wat
altijd nog beter is dan het ‘sonate spelen’ van celebriteiten met een willekeurige
pianist, zoals we het gewoon zijn te horen en waarin het samenspel in de regel
excelleert door het gelijk beginnen en gelijk eindigen), doch een instinctief aanvoelen,
completeren van elkanders intenties. Het was het samenspelen van twee artiesten
van ras, dat altijd meesleept en nimmer felle bedenkingen oproept.
Er waren wel enkele momenten waarop de homogeniteit van het ensemble niet
absoluut was. De inzet van het Rondo bijvoorbeeld. Wanneer ik een ogenblik voor
Paris moest spelen - Zimmermann en Cornelis mogen zelf uitmaken hoe zij de
godinnelijke rollen wensen te verdelen - dan zou ik Zimmermanns opvatting
verkiezen. Cornelis' sforzati en rubato leken mij wat zeer capricieus. Op zichzelf
goed aanvaardbaar, doch minder naast Zimmermanns zachtzinniger humoreske.

Myra Hess
7 januari 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Myra Hess (piano)
Werken van Chopin
Russische preludes en etudes
Schumann: Carnaval
Men begon juist aan de pauze toen ik binnenkwam en ik miste daardoor haar
Chopinspel, waarvan men mij achteraf mirakelen verhaalde. Ik ben niet gelukkig
met Myra Hess; ik schijn altijd op haar concerten te komen als zij haar gelukkigste
momenten reeds gehad heeft en wanneer ik een ganse avond van haar bijwoon, heet
het dat zij minder gedisponeerd is dan anders. Hoe dit zij, het is mij tot dusverre nog
nimmer
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De winnaar van de Franse staatsprijs voor componisten van het Parijse conservatorium, de
zogenaamde Prix de Rome, kreeg een stipendium voor een driejarig verblijf in de Villa
Medici, waar enkele composities moesten worden geschreven.
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gelukt de opinies te kunnen onderschrijven van de velen, en de autoriteiten, die in
Myra Hess' spel iets bijzonders horen. Het klinkt mij integendeel steeds zeer
onbijzonder: haar pianospelen is noch buitengewoon intelligent, noch
meeslepend-warm, noch ontroerend-gracelijk. Het verwekt geen stupefactie, zoals
het spel indertijd van Teresa Carreño en later van Vera Schapira; het elektriseert u
niet, gelijk het vioolspel van een Fritz Kreisler; het betovert u niet, wat een pianoavond
van een Joseph Pembaur met het onwaarschijnlijkste programma van de wereld
onophoudelijk doet; het is geen geniaal, quasi-compositorisch herscheppen (ik denk
hier bijvoorbeeld aan Eugen d'Albert). Het is goed, degelijk pianospelen wat zij doet,
technisch vrijwel af, artistiek niet al te ouderwets; haar programma's zijn noch te
bont, noch te suf - evenals haar toon noch te zwaar, noch te luttel is, haar overgave
aan de werken noch te hartstochtelijk, noch te apathisch. Dit is alles. Men zou hieruit
kunnen concluderen dat het vrij saai is; ik geef er de voorkeur aan te constateren dat
het blijkbaar een voldoend motief is voor de jaarlijkse tournees welke Myra Hess
door ons land onderneemt.
Ik hoorde van haar enige Russische preludes en etudes, even karakterloos als de
overige pianomuzieken welke de Russische meesters van dit gehalte in het salongenre
hebben geschreven. Wanneer er wat minder virtuozen (s.v.p. niet in Pembaurs
‘vergeestelijkte’ zin opvatten!)110 waren, dan zouden er minder onnodige notenlawines
geschreven worden en de kunst en, langs d'Indy's lijn verder denkende, de ziel der
mensheid zou er wel bij varen. Enfin, componisten en critici zijn nu eenmaal mensen
‘die de wereld anders wensen’, ook al zijn ze geen vegetariër.
Myra Hess speelde ook nog Schumanns Carnaval, dat een der besluiteloze
telraammuzieken is van de goedaardige fantast, die waarlijk groot blijkt in zijn kleine
vormen, maar die altijd nog groter zou zijn, wanneer hij zijn complexen, zijn
muziekdorpjes, niet steeds weer uitbreidde. En het aftellen wordt voor de hoorders
die het werk niet zelf spelen - doch dat waren er niet veel onder Myra Hess'
auditorium, gisteravond - nodeloos verzwaard, ja zelfs pijnlijk, wanneer men de
ondertitel: ‘Scènes mignonnes sur quatre notes’ afdrukt als ware het een stukje apart.
Ach ja - we zouden van een overtuigd Schumann-dweepstertje ook dit Carnaval
nog wel kunnen horen. De naïviteit zou dan beminnelijk kunnen zijn; Florestan zou
héél hévig gevonden mogen worden en Paganini héél érg; en l'Aveu mocht
glimlachen, Eusebius fronsen.111 En we zouden het oude speelgoed nog wel gans
vertederd kunnen bezien, al spelen we er dan ook niet meer mee. Doch als pianostuk
heeft Schumanns Carnaval zijn tijd gehad. En Myra Hess speelde het als een
pianostuk, onpoëtisch als een conversatie, glimlachend als een vriendelijke gastvrouw.
Ze maakt zichzelf niet eens wijs dat haar hart zou kunnen kloppen in die kleine
gedichtjes. En dat is misschien maar goed ook.
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Pijper refereert hiermee aan Pembaurs Von der Poesie des Klavierspiels.
Florestan, Paganini, Aveu en Eusebius zijn deeltjes van Carnaval. Zie verder voetnoot 91
bij de recensie van 20 december 1919.
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De moderne Fransen II113
7 januari 1920 (Tivoli-gids)112
Charles Bordes, van de Schola, schreef in het jaar 1903 à propos der ‘richting
Debussy’: ‘Nous voulons le discours libre, la mélopée continue, la variation infinie,
la liberté en un mot de la phrase musicale. Nous voulons le triomphe de la musique
naturelle, libre et mouvante comme le discours, plastique et rythmique comme la
danse antique.’114
Tien jaar vroeger (1892) had Claude-Achille Debussy in zijn meesterwerk Prélude
à l'après-midi d'un faune deze wensen reeds tot daden gemaakt. In de Prélude werd
geen der vele gebruikte technieken tot dogma, alles is vrij, natuurlijk: de declamatie
der fauneske meditatiën, het plastisch en ritmisch gebaar zijner languissantste
nimfendansen.
Doch ge kunt in een bepaald genre meesterwerken geschapen hebben en voor de
historie daarmee het goed recht van dit genre hebben bepaald - voor de tijdgenoten,
de tegenstanders zijn deze absolute bewijsgronden nog geenszins afdoende. Men
vordert meer reclame - onze eeuw eist bovendien nog de grote trom - men wil vooren tegenstanders slaags zien raken, en vóór het pacifiekste kunstgenre, dat het nadeel
heeft van nieuw te zijn, in zijn geheel is doorgedrongen, moeten zich minstens honderd
anti's ‘voor eeuwig belachelijk hebben gemaakt’ en moeten ten minste tien
hartstochtelijke voorvechters enige jaren van hun leven voor het schone doel hebben
opgeofferd. Men kan veilig vaststellen dat, zo Debussy voor het noteren van al zijn
muzikale gedachten twintig liter inkt gebruikte (wat mij veel lijkt) - zijn medestanders
twintig okshoofden nodig hebben gehad om het goed recht dezer zelfde meesterwerken
aan te tonen.
Het is met Berlioz, met Brahms, Strauss en Wagner niet anders gegaan. Wagner
was zelf zijn ijverigste manager, Berlioz heeft het in zijn talrijke literaire werken
ook geenszins aan commentaren op zijn eigen componeerprincipes laten ontbreken;
Hugo Wolfs oeuvre was stellig nooit zo snel en betrekkelijk diep doorgedrongen,
wanneer hij in zijn schitterende en vlijmende muziekkritieken in het Wiener Salonblatt
- zonder dit overigens misschien zelf te willen, te bedoelen - zijn artistieke
grondgedachten niet zo herhaaldelijk en onomwonden had geuit.
Ook Debussy heeft zich herhaaldelijk van de pers bediend om zijn opinies over
de muziek en haar beoefenaars bekend te maken. Ik geloof niet dat de meesten onzer
weten dat ‘de grote voorganger’ (het woord is van een Hollands enthousiast), van
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[WP:] Voor het eerste hoofdstuk dezer kleine studie zie Tivoli-gids nr. 10 van 26 november
1919.
Dit is de laatste programmatoelichting die Pijper als redacteur van de Tivoli-gids schreef. In
het naschrift in het UD van 8 januari 1920 deelt hij mee dat hij wegens drukke werkzaamheden
de redactie van de Tivoli-gids moet neerleggen. Op 3 februari 1920 verscheen nog eenmaal
een bijdrage van Pijper en wel voor de ‘Moderne-sonatenavond’, waarop hij zelf speelde.
Dit citaat is niet getraceerd.
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wie hier slechts vage verhalen de ronde doen, on-dits115 over de nevelige hoogten
waar hij zich ophield, ongenaakbaar voor gewone stervelingen, handenvouwende
bedwepingen, van de mysterieuze verten waarin zijn geest ‘wijlde’ - ik geloof niet
dat men hier weet dat Claude-Achille Debussy een zeer menselijk mens was die een
bon-mot evenzeer wist te appreciëren als een goede tafel, die even bedreven was in
het prepareren van een fijne schotel als van een prélude pour piano - op een ander
plan, natuurlijk. En Claude Debussy heeft gedurende een vijftal jaren, de eerste jaren
dezer eeuw, de muziekkritiek gehanteerd; hij heeft in La Revue Blanche, in Gil Blas116
verscheidene opstellen gepubliceerd, uitingen van een zeer onalledaags, doch
allerminst ‘weltfremd’ intellect, die zijn opinies omtrent de stand der muziek zeer
ondubbelzinnig aangeven.
Debussy heeft met deze kritieken, die vaak meedogenloos fel zijn en soms
vernietigend spotten met het vergulde Middelmatige, zonder het waarschijnlijk te
willen, zijn eigen muzikale oeuvre gecommentarieerd, verhelderd hier en daar. En
wijl ik bemerkt heb dat men een compositie zuiverder leert verstaan naarmate men
een veelzijdiger indruk krijgt van de auteur - hoeveel klaarder wordt een Ring des
Nibelungen nadat wij Wagners Bayreuth lazen;117 hoeveel meer kunnen wij Liszts
Rhapsodies hongroises appreciëren nadat wij zijn schitterende studie over de
Hongaren en hun Muziek hebben leren kennen!118 - lijkt het mij nuttig ook de hoorders
van de Prélude Debussy's kritische uitingen niet te onthouden.
Uit de aard der zaak moet ik mij beperken. Binnenkort, bij de uitvoering van andere
chefs d'oeuvre hoop ik nog wel meer van zijn kritieken te citeren, te commentariëren
misschien. Debussy schreef de Prélude à l'après-midi d'un faune toen hij in zijn hart
reeds overtuigd was dat het schrijven van ‘ganse symfonieën’ voor hem geen zin
zou hebben. Over het ‘genre symfonie’ schrijft hij in 1901:
De echte les van Beethoven (van de symfonist) was dus niet: het bewaren
van de oude vorm - evenmin de verplichting weer zijn eerste stappen te
gaan drukken. Men moest door de vensters kijken die op de vrije hemel
uitzien. Maar men heeft die, geloof ik, voorgoed dichtgedaan. Een paar
geniale treffers in het genre zijn geen afdoend excuus voor de vlijtige en
stijve oefeningen welke men uit overlevering symfonieën noemt...
De jong-Russische school probeerde de symfonie te verjongen door
motieven aan de ‘volksliederen’ te ontlenen, zij slaagde erin schitterende
diamanten te slijpen; maar was daar geen wanverhouding tussen het thema
en de ontwikkeling waartoe men het dwong? Weldra echter verbreidde
zich de mode van het volkslied over het muzikaal heelal. Men wroette in
de kleinste provincies rond, van het westen naar het oosten;119 men haalde
uit oude boerenmonden naïeve refreinen, die zeer verbaasd waren zichzelf
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On-dits (Frans): losse geruchten, praatjes.
Pijper schrijft abusievelijk Le Gil-Blas.
Er zijn twee teksten met die titel, respectievelijk in deel IX en X van Wagners Gesammelte
Schriften und Dichtungen.
Liszt, Des bohémiens et de leur musique en Hongrie (1859).
Debussy schrijft andersom: de l'est à l'ouest.
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terug te zien met harmonische120 kanten omkleed. Ze bleven er
droevig-verlegen onder - doch de imperieuze contrapunten vermaanden
hen om hun vreedzame afkomst te vergeten.121
Dit als een klein staaltje van Debussy's schrijftechniek, een spirituele fantasie.
Met opzet interpreteerde ik ditmaal nog geen zeer technische kritiek. Men leert
hieruit overigens wel zeer zijn afkeer van het ‘gladde maakwerk’ kennen. Inderdaad
heeft Debussy zich nooit beroepen op ‘naïeve refreinen uit oude boerenmonden’.
Niet in zijn Spaanse land- en volksmuziek Ibéria; niet in zijn Rondes de printemps.122
Ik weet slechts een tweetal werken waarin hij, ironisch, bekende motiefjes adopteert:
in Hommage à S. Pickwick het God save the king - in het kinderstukje Jumbo's lullaby
het refreintje Do, do, l'enfant do.
Doch deze, humoristische, uitzonderingen bevestigen de serieuze regel.

Tivoli-concert
8 januari 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Borodin: Ouverture Prins Igor
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Aulin: Vioolconcert (solist: Alexander Kosman)
Saint-Saëns: Phaéton
Saint-Saëns: Introduction et rondo capriccioso (solist: Alexander Kosman)
Liszt: Hongaarse rapsodie nr. 6
Jan van Gilse demonstreerde met zijn plaatsing van Debussy's Prélude à l'après-midi
d'un faune tussen de zeer barbaarse Ouverture van Borodin en het zeer dorperse
Vioolconcert van Tor Aulin een ongewone, doch helaas even onbruikbare zin voor
contrasten. Borodin werd er onaanvaardbaar, Aulin belachelijk door. Doch, wat erger
is, Debussy's meesterwerk werd erdoor vermoord; het iriserende zilverstof van de
vlinderwiekjes afgewreven en de ranke pootjes van de duizendkleurige kolibries
gevoelloos geknakt.
Ik wenste dat men wat meer respect toonde voor een meester die ons, om met Van
Gilse te spreken, ‘de nieuwe levensvisie en de nieuwe kunstvisie heeft gebracht’;123
dat men met zijn stukken niet omsprong op de kapelmeestersmanier die bijvoorbeeld
een Freischütz-ouverture plaatst voor, achter, midden in een programma, altijd
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Bij Debussy: harmonieuses.
Debussy, ‘Une symphonie de Witkowski’. La Revue Blanche, 1 april 1901. Debussy
(1971), 26.
Debussy heeft juist wél een wijsje verwerkt in Rondes de printemps, namelijk Nous n'irons
plus au bois. Hij doet dat ook in Jardins sous la pluie.
Van Gilse in zijn programmatoelichting bij het concert van 24 maart 1918. Zie voetnoot 154
bij de recensie van 25 maart 1918.
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goed. Op de wijze waartoe een Anacréon-ouverture, een Nachklänge aus Ossian,
een Procession nocturne zich grif lenen. Maar ik meen dat men aan Debussy meer
verschuldigd is dan aan Gade, Cherubini of Rabaud.
Ik heb ook gans andere denkbeelden over de wijze waarop Debussy zich zijn
faunendroom gedroomd zal hebben dan de dirigent van het U.S.O. Men kent Debussy's
eigenmondige aangave van het tempo waarin hij zijn Prélude gespeeld wilde horen:
‘Le mouvement? - Eh bien, ce vieux faune-là, c'est un gaillard qui se met à rêver sur
son derrière, sous un arbre. Evidemment il n'y a pas de mouvement!’124
Daar was gisteravond maar ál te veel mouvement. En zelfs meer dan zich uit de
partituur afleiden liet. Met opzet werk ik hier niet met imponderabilia als ‘persoonlijke
opvattingen’, ‘Franse geest’ en dergelijke strijdkreten.125 Maar Debussy noteert het
begin van het werk in negen-achtsten-maat (assez lent!), wat dus zeggen wil dat hij
de opwelving der fluitmelodie in de derde maat juist niet als triool uitgevoerd wil
hebben. Het crescendoteken op dezelfde plaats laat overigens ook al geen twijfel
bestaan. En de praktijk van Van Gilses tempo brengt mee dat de graciele
notenkettingen als bloemguirlandes, verderop gaan klinken als Feuerzaubers of
Waldweben.126 Elke onafhankelijke soepele lijn wordt gedegradeerd tot vulstem (heel
fraaie en ingenieuze vulstemmen, overigens) en alle klanktovers verworden tot
orkestrale goochelkunstjes. Genoeg hierover. Ik vrees alleen dat de dirigent van het
Utrechtse orkest het pleit voor Debussy niet zal kunnen winnen op den duur.
Het concert van Tor Aulin dat de heer Alexander Kosman hier introduceerde,
begint met een slechtklinkend ritornel voor de blazers en na drie maten weten we
reeds dat de Stockholmer vioolvirtuoos ons niets nieuws of persoonlijks te vertellen
zal hebben. We konden nog slechts hopen dat het niet te langdurig en niet te vervelend
zou worden, maar beide verwachtingen bleken ijdel. Het eerste deel vertoont onder
andere een hoorntriller en slechts daaraan viel het waar te nemen dat het concert na
1866 werd geconstrueerd.127 Het tweede deel kon ook van Svendsen zijn en Legende
heten;128 het laatste deel had minder ongelukkig gereproduceerd moeten worden. De
sluitingen in het bijzonder zijn abominabel, het eerste en laatste deel speciaal worden
onmenselijk geguillotineerd. Juist aan zulke schijnbare kleinigheden herkent men
de geboren niet-componist.
Kosman liet zijn violistische kwaliteiten met het concert slechts vermoeden; in
het Rondo capriccioso van de elegante Saint-Saëns liet hij ze bewonderen. Overigens
leek hij ook toen hier en daar belemmerd, gehinderd te worden. Het zou fraaier
geweest zijn, wanneer de twee tuttislagen in het verloop van het stukje beter gepast
hadden. Accompagneren schijnt toch een heel bijzondere kunst te zijn.
124
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Debussy in een gesprek met de dirigent Rhené-Bâton (zie de programmatoelichting van 26
november 1919).
In het UD staat: ‘Met opzet werk ik hier met imponderabilia als “persoonlijke opvattingen”,
“Franse geest” en dergelijke strijdkreten’, maar dan is de zin en het vervolg onlogisch.
Waarschijnlijk een zetfout: ‘Met opzet werk ik hier niet etc...’ Deze recensie is duidelijk niet
door Pijper gecorrigeerd: ze staat vol met fouten.
Feuerzauber is het slotgedeelte van Die Walküre en Waldweben maakt deel uit van acte II,
scene 2 van Siegfried uit Wagners Ring.
1866 is het geboortejaar van Tor Aulin (gestorven in 1916).
Johan Svendsen (1840-1911) noemde zijn Zorahayda op. 11, gebaseerd op Tales of the
Alhambra van Washington Irving, ‘legende voor orkest’.
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A propos van het programma. Ik schreef daar dat ik mij slechts twee werkjes van
Debussy herinnerde waarin hij, ironisch, bekende motiefjes adopteerde. Ik heb er
een paar vergeten. Hij chargeert in zijn Boîte à joujoux, ballet pour enfants,
Mendelssohns huwelijksmars kostelijk en meesterlijk; in zijn Feux d'artifice de
Marseillaise, in zijn Eerste etude, die we hier in Utrecht natuurlijk nog nooit hoorden
(Schäfer, red ons!), ‘monsieur Czerny’.
Ik herstel dit hier even, omdat ik wegens drukke bezigheden de redactie der
Tivoli-gids heb moeten neerleggen.

Oude toonkunst129
9 januari 1920 (UD)
Tivoli
De herleving der oud-Nederlandsche Toonkunst
Musici en zangers o.l.v. prof. dr. Hermann Wirth
We mogen, zonder onbeleefd te schijnen, constateren dat de pauze het amusantste
deel van de avond was. Professor doctor Hermann Felix Wirth vertoonde toen enkele
van zijn oude en nagemaakte oude instrumenten, hield bij de meeste daarvan een
causerietje en trachtte hun timbres te laten horen. Dat dit laatste in de meeste gevallen
niet lukte, was niet zijn schuld; men moet van een luitslageres niet verwachten dat
haar instrument stemmen zou (dit is ook juist de reden van het in onbruik raken der
familie); men moet ook niet verwachten dat een contrabassist op een
‘Trompeter-Geige’130 meer dan drie flageoletten weet te vinden; men moet evenmin
verwachten dat een orkestmusicus zijn cornet zal ‘anblasen’ zonder daar grapjes bij
te maken. Men moet ook niet zo meedogenloos laten horen hoe volstrekt onbruikbaar
de intonaties van die oude blaasinstrumenten zijn, zó onbruikbaar dat men er zelfs
geen toonladder, geen gebroken drieklank uithaalt, zonder de mensen aan het lachen
te maken.
Maar achteraf blijkt de pauze toch het heilrijkste deel van de avond geweest te
zijn. Het had de waarde van een museumbezoek onder deskundige leiding. We
bezoeken nu eenmaal te weinig musea om voldoende op de hoogte te blijven en de
deskundigen op dit terrein zijn even zeldzaam als klavertjes van vieren. Professor
Hermann Wirth heeft zeker genoeg over de oude instrumenten enzovoort gelezen
om
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De aankondiging luidde: ‘Eerste uitvoering van oud-Nederlandse toonkunstwerken van de
vroege Middeleeuwen tot het einde der zestiende eeuw, met gebruikmaking der
oorspronkelijke speeltuigen en gelijktijdige vertoning van lichtbeelden uit de
toonkunstbeoefening van dit tijdperk naar kostbare verlichte handschriften, schilder- en
beeldhouwwerk, enz.’ In het uitgebreide programmaboek zijn alle drieënveertig deelnemende
musici, alle tweeëntwintig gespeelde en gezongen werken, alle teksten en alle circa zeventig
vertoonde lichtbeelden opgenomen. De gebruikte muziekinstrumenten zijn afkomstig uit het
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst en uit de verzamelingen van dr. D.F.
Scheurleer en van prof. dr. Wirth zelf. Voor meer informatie over Wirth, zie noot 62 bij het
essay Een ander licht.
De zogenaamde nonnenviool of trompet-marijn is een eenvoudig snaarinstrument waarvan
de gestreken klank lijkt op die van een trompet.
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hier in Holland, en misschien ook in Duitsland, de geïsoleerde positie van
muzikaleantiquiteitenexpert te kunnen innemen.
Professor Wirth noemde zijn avond echter ‘de herleving der oud-Nederlandse
Toonkunst’ en deze titel behelst een programma. De ‘Spelwijzer’131 - het is een
bedroevend verschijnsel dat dit oerdietse woord ons zo sterk aan de kinderkamer,
het ganzenbord herinnert - de Spelwijzer bevatte nog meer programma. Het is hier
geenszins de plaats om de diverse Dietse, zelfstandige en ouderwetse opinies van
professor Wirth te bespreken; waarvoor ze trouwens ook veel te particularistisch van
aard zijn. Niemand denkt eraan om professor Wirth zijn mening te betwisten dat de
herleving van een eigen Nederlandse Muziek te verwachten zou zijn van het weer
in gebruik raken van het oude clavecin (‘dat zich veel inniger verbindt met de strijken
blaasspeeltuigen dan de houten klank van onze hamervleugel’); van het weer in
exploitatie nemen van de oude zinken (die hun onbruikbaarheid vaak en afdoende
genoeg hebben bewezen). Enzovoort. Niemand denkt eraan om hem deze opinies af
te strijden - daarvoor zijn ze te dilettantisch.
Professor Wirth richt zich in zijn zeer breedsprakige ‘Toelichtingen, Slotwoord
en De herlevende Speeltuigen’ ergens tot: ‘degenen die zich niet schamen om hun
geboortegrond, hun volk en ras nog lief te hebben in deze tijd van het meest
karakterloze internationalisme’. Dat staat er. Nu meende ik dat ditzelfde karakterloze
internationalisme juist het enige was wat ons, Hollanders, nog kon ontbreken om het
wat verder in het leven en in de kunst te brengen dan tot Den Helder, Maastricht of
Nieuweschans. Het is echter opmerkelijk dat alle jongere componisten in Holland,
België, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Rusland, Duitsland, Italië, Amerika en
Spanje volgens professor Wirth karakterloze individuen moeten zijn, daar zij allen
blijken geven van ditzelfde internationalisme - waarvoor men, behalve hun werken,
ook de artikelen der moderne muziekgeleerden kan raadplegen. Doch genoeg over
de toekomst der Hollandse muziek - het onderwerp is wat te uitgebreid voor een
dagbladartikel.
Alles wel beschouwd dienen wij, behalve de openbare les in de kennis der
herlevende instrumenten, behalve de Toelichtingen, ook nog het concert te bespreken.
Het wil mij voorkomen dat professor Wirth met meer inzicht had gehandeld wanneer
hij de uitvoering van zijn ‘droombeeld van vele jaren’ aan een man van het vak had
opgedragen. Wat hijzelf van dat met zoveel inspanning verzamelde materiaal maakte,
was treurig. Voor de praktijk van het musiceren mist hij elk spoor van dispositie. Hij
dirigeert als een verkeersagent of een zondagsschoolonderwijzer. Hij is buiten staat
om zijn koortje in volstrekt niet modulerende muziek op toon te houden. Hij geeft
aldoor inzetten aan die niet komen, hij laat alles in volmaakt hetzelfde dynamisch
gemiddelde spelen. Hij weet van geen modificatie, van geen melodiewelving. Het
was dilettantische fantasie, van de lichtbeelden af tot aan de afgrijselijk knerpende
‘trompet-marijn’. Het was onartistiek, vanaf de opzet (met een ‘beschermend
eregenootschap’, waar onder een vijftigtal namen er wel acht waren van meetellende
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Voor de purist Wirth was het woord programma uit den boze. In het programmaboekje
gebruikt hij in plaats daarvan het woord spelwijzer. Muziekinstrumenten zijn speeltuigen.
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Nederlandse toonkunstenaars)132 tot aan de Dodendans - met lichtbeelden naar Hans
Holbein.133 Het was al wat ge maar wilt, doch niets muzikaals. Het concert van
professor Hermann Wirth heeft mij eens te meer in de mening versterkt dat men de
Muziek - of dat nu oude is of nieuwe, Nederlandse of karakterloos-internationale
(gelijk Beethoven, bijvoorbeeld, of Berlioz of Mozart) - dat men de Muziek slechts
vermag te dienen door haar zelve te laten spreken, vrijuit en zonder pro-Dietse of
anti-Waalse, pro-dit of anti-dat-franjes. Ik hoop dat dit de les is welke professor
Wirth uit zijn mislukking van gisteravond trekken zal.

Kamermuziekavond Tivoli - Eerste Schäfer-concert
10 januari 1920 (UD)
Dirk Schäfer (piano)
Werken van Johann Christoph Bach, Johann Sebastian Bach, Wilhelm
Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Couperin, Rameau,
Scarlatti, Paradisi, Händel, Haydn en Mozart
Dirk Schäfer is waarlijk een tovenaar. Hij spon de draad tussen onze zielen en het
mysterie, en geen ogenblik verflauwde de spanning, geen moment verslapte de
aandacht. Het is geen kleine kunst een zoveelhoofdig publiek als daar gisteravond
was, dusdanig in uw ban te brengen met niet gemakkelijk aansprekende stukken van
de hele familie Bach, met vrijwel onbekende oud-Franse en oud-Italiaanse
pianomuziek. Maar het lukte Schäfer. Het lukte hem schijnbaar spelenderwijs. Schäfer
komt op, wandelt naar de piano (die hij niet eens open had laten maken, gisteravond),
zet zich als gold het slechts een spelletje whist en begint. Doch er zijn nog geen tien
maten van het eenvoudigste stuk verlopen of wij zijn alles vergeten, het concert, de
kunstenaar, de houten klanken van de hamervleugel (volgens professor Wirth),134 en
wij leven slechts in de gespeelde meesterwerken. Schäfer heeft ons in verbinding
gebracht met het schoonste wonder der klanken en dit contact werd de gehele avond
niet verloren. Men denke niet dat dit slechts persoonlijke ondervindingen zouden
zijn, het ganse meer dan muisstille auditorium getuigde van deze schoonste
gevangenschap - zelfs het hoesten en kuchen der noodzakelijk verkouden bezoekers
bleef tot een ongehoord minimum beperkt.
Dirk Schäfer speelde verschillende fraaie stukken van verschillende Bachs: van
de oude Johann Christoph, van de grote Johann Sebastian, van de geniale jongeren
Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel, wier werken ten enenmale te laag
worden aangeslagen; hij speelde kostelijke programmamuziekjes van de goddelijke
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In het Beschermend Eeregenootschap vinden we onder anderen de namen van Van Anrooy,
Averkamp, Viotta, Wagenaar en Zweers.
Het laat-middeleeuwse motief van de dodendans is door Hans Holbein in de serie houtsneden
Bilder des Todes (1538) uitgewerkt.
Een verwijzing naar de recensie van de vorige dag: voor de taalpurist Wirth is een piano een
hamervleugel.
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meesters Couperin en Rameau, hij speelde nog eens meesterlijke en schaterende
sonata van Scarlatti de jongere, en een voortreffelijk door hemzelf bewerkte sonate
van Paradisi.
Na de pauze volgden Händel, met een zijner verrukkelijkste pianofantasieën, het
prachtige en ontroerende sonatetje in D-majeur van de altijd beminnelijke Haydn,
en dit wonderbaarlijke concert eindigde met de sublieme Variaties van Mozart (de
Variaties op een Menuetto van Duport).
De samenstelling van het programma was een voorbeeld van artistiek inzicht en
pieus overleg. Dit was een waarachtige herleving der oude muziek135 (men weet het
dat Schäfer op zijn volgende concert de romantische school zal doen herleven en op
zijn derde avond louter moderne werken zal spelen).
Deze oude muziek, ze leeft nog. Johann Christoph Bach, Scarlatti, ze resoneren
nog in onze ziel. Mits ge hun muziek niet gebruikt om met oude gravicembali
(waarvoor ze historisch werden geschreven, inderdaad) te experimenteren, doch
slechts om de ziel der scheppers te laten spreken. En dat lukt nu eenmaal beter met
een goede vleugel dan met een aftandse clavecin. Ketterij? Ik denk niet dat Rameau
of Paradisi anders gewenst zouden hebben, wanneer ze hadden kunnen vermoeden
dat de sonates, die ze omstreeks 1740 noteerden, in 1920 nog zouden vermogen te
ontroeren.
Het is niet alleen de zeldzaam fascinerende macht van Schäfers kunstenaarswezen
die zijn concert tot een genot maakte. Zuiver pianistisch was het een openbaring.
Alles klinkt zinrijk, geen noot, geen accent, geen pedalisatie, geen rubato was
overbodig. Het was het volmaaktste, gaafste pianospel dat ik in lang hoorde en het
was bovendien een der meest volkomen artistieke prestaties die ik in zeer lang te
genieten en te bespreken kreeg.
Het was meesterlijk, in één woord.

Stoker-concert136
12 januari 1920 (UD)
Het Hollandsche Trio: Kor Kuiler (piano), Jan Bresser (viool),
Guillaume Hesse (violoncel)
Werken van Mozart en Beethoven (Pianotrio nr. 7 in Bes, op. 97)
Polonius zou hoofdschuddend mompelen: ‘Het is waar, 't is jammer en jammer is
het dat 't waar is.’137 Maar ik wilde dat ik enthousiaster kon zijn over het debuut van
dit jonge Hollandsche Trio. Enthousiast? Neen, ik wilde dat ik tevreden kon zijn met
hun prestaties; dat ik slechts wat essentieels te waarderen vond.
Ik houd echter Het Hollandsche Trio vooralsnog niet voor concertrijp en ik betwijfel
zelfs of het, aldus samengesteld, ooit een waarlijk ensemble zal vormen.
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Ook dit is een verwijzing naar het concert van de vorige dag door prof. Wirth.
Zie voetnoot 7 bij de recensie van 14 mei 1917.
Shakespeare, Hamlet, begin tweede akte; het citaat is volgens de vertaling van Jac. van Looy.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

265
Natuurlijk, elk der partners beheerst zijn instrument en zijn partij; Kuiler is een
respectabel pianist en Hesse en Bresser spelen eveneens zeer verdienstelijk. - Het
programma, dit tussen twee haakjes, verzweeg de namen der drie leden, doch ik
geloof niet dat ik met het bovenstaande een bedoeld incognito schend; anonimiteit
is in de kunst nu eenmaal een ongewenst en dwaas ding.
Men mist in Kuilers spel misschien niets dan de hartstocht - om hem volledig te
beoordelen, zou men hem onder gunstiger omstandigheden, in een vollere zaal en
met gedifferentieerder muzieken moeten horen; het vioolspel van Bresser lijdt nog
onder onvaste intonaties en onvaste tempi (de triolen in Mozarts Rondo!); Hesses
toon klonk mij gisteravond wat ongeconcentreerd - ik hoorde geen enkel continu
forte of piano van hem, iedere noot kreeg minstens één zwellertje.
Doch de psychische tegenheden lijken mij voor dit ensemble funester. Ik wil alle
ongunstige omstandigheden in aanmerking nemen, het ontbreken van atmosfeer, van
contact, van animerend enthousiasme. Maar ik geloof, de temperamenten dezer drie
musici passen niet bij elkaar, zouden slechts kunstmatig kunnen vergroeien, ten koste
van stukken hunner persoonlijkheid. Het was ook onbezonnen om te debuteren met
drie klassieke trio's - men begint toch niet met het allermoeilijkste! Waarom niet
aangevangen met een trio van Dvořák, van Arenski, van Mendelssohn desnoods?
De greep naar Beethovens reusachtige Zevende trio was wel zeer idealistisch, doch
het was een misgreep. Het was vergefelijk, het was zelfs verheugend, want men kan
nu eenmaal niet te veel willen - verstandig was het niet.
De prestaties van het jonge Hollandsche Trio zou men kunnen karakteriseren als
een streven, een loffelijk en verblijdend streven naar een ideaal. Men is nog ver eraf;
de noten waren er pas voor het grootste deel - doch ‘das Wichtigste in der Musik
steht nicht in den Noten’!138

Mengelberg-concert
13 januari 1920 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Brahms: Tweede symfonie
Wagner: Trauermusik (uit Götterdämmerung)
De Tweede symfonie van Johannes Brahms is meer dan veertig jaren oud en men
hoort haar dat in de regel ook wel aan. In de regel; gisteravond niet. Mengelberg
speelt de symfonie als een groot, als een klassiek werk, hij dirigeert haar ziel en leven
in; Mengelberg speelt Brahms op hetzelfde tijdeloze plan als Beethoven, Schumann
of Wagner. Brahms' epigonendom, Brahms' geestelijk schuldenaarschap aan de grote
classici en romantici schijnen welhaast een voordeel in plaats van, gelijk anders, een
tegenheid, wanneer Mengelberg zijn werken herschept. Het eerste deel stormde op,

138

Mahler deed deze uitspraak tegen de Russische violist en schrijver Viktor Walter. Zie Specht
(1913), 97.
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gedreven door een onverbiddelijk noodlot en soms glimmerde de zon van een ver-affe
vreugde over het tragische landschap. Het was altijd groots en bijna immer tragisch.
Men kan zich de Tweede ook anders denken; ikzelf voelde ze vroeger bijvoorbeeld
lyrischer. Doch dat was vroeger, in de tijd dat de coda van dit eerste deel voor mij
ongeveer het Einde-aller-muziek beduidde, mét het tweede thema uit Beethovens
Coriolan. Ik weet thans, na een jaar of tien, beter. Een gans en al lyrische reproductie
van Brahms' Tweede zou het werk bijster langwijlig maken. Mengelbergs impetuoze
weergave is duizendmaal doelmatiger - geen schoonheid ging aldus verloren, geen
noot leek overbodig, geen contrapunt bleek te zwaar. Het was bewonderenswaardig
en het was meeslepend in zijn bewuste beheersing.
Na de pauze Wagner. Men kan een opera van Wagner te machtig vinden voor zijn
muzikale digestie, men gaat zich op zulk een feestavond, die van zes uur tot
middernacht duurt, ergeren aan de vele tautologieën, men kan er zelfs een aversie
tegen het bazuinentimbre van meebrengen. Maar Wagner was toch een
gehallucineerde; zijn Siegfried, zijn Wotan waren in ieder geval gigantische gedachten.
Mediterende over de meester kwam ik tot de verbijsterende slotsom dat het misschien
alleen Wagners voorkeur voor de opera was, de opera met zijn dierenvellen en
blikslagerswaar, met zijn altijd belachelijke bordpapieren zwaan, zijn onwaarschijnlijk
langdurige erotische exclamaties (Tristan, II) die ons zijn muziek laat misprijzen.
Zou het kunnen zijn dat een grootse gedachte, groots van vinding en uitvoering
(Wotan bijvoorbeeld), vergankelijk blijkt, doordat de schepper ze projecteert op een
manier die voor onze ogen en oren onaanvaardbaar is? (vergelijk de interessante, erg
‘tachtigerende’ studie van Van Eeden over Tristan.)139 Doodt de gebrekkige
‘voorstelling’ geniale vondsten op den duur? Of zou Wagners oeuvre ten slotte de
eeuwen trotseren, ontdaan van de hinderende toneelkraam? Ik verwacht het en ik
hoop het. Waarlijk, het is toch te groots om ter wille der voorstelling vergeten te
worden. Zulk een Trauermarsch speelt niet op een toneel tussen brandende hersen,140
inspeciënten en changeerders - het gebeurt in de wolken, boven eindeloze, woeste
heidevelden. De muziek welke Wagner eruit hoorde, is zeer kosmisch. Zonder
voorstelling is het een gigantisch gebeuren; de motieven ‘bäumen sich auf’ als
voorwereldlijke monsters - het is verpletterend en schoon. In de opera heb ik nimmer
dergelijke machtige impressies opgedaan. Doch dit zegt niets tegen de muziek.
Integendeel.
De manier waarop Mengelberg en het orkest dit speelden, was onovertrefbaar. Ik
heb geen woorden om mijn bewondering uit te spreken over zo vlekkeloze,
geïnspireerde weergave.
Maar ik denk dat wij voor van de winter voldoende Wagner hebben gehad, met
de vorige keer mee. Wij smeken de heer Mengelberg om Bruckner, Strauss of Mahler.
En aangezien het schijnt, volgens een advertentie, dat wij ons in Utrecht het volgend
jaar van het zeldzame genot der Mengelberg-concerten te spenen zullen heb-
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Oog en oor. Van Eeden (1908), 103 e.v. Van Eeden schreef deze ironische tekst na zijn
bezoek aan een uitvoering van Tristan und Isolde op 9 november 1905 (Annalen 1426).
Hers (van het Franse herse): plank of bak met lantaarns om decors te verlichten.
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ben - o, lokale politiek, die zulke negatieve resultaten boekt!141 - bidden wij de heer
Mengelberg voor de volgende keren om de moderne meesterwerken!

Arnold Schönberg en zijn Harmonielehre
15 januari 1920 (Het Getij)142
Men zou zich erover willen verbazen dat deze meester hier in Holland van horen
spelen vrijwel onbekend is. Het is even verwonderlijk als het ontbreken van
representatieve werken van Kandinsky, van Franz Marc in onze musea. Dat wil
zeggen, verwonderlijk zijn dergelijke verschijnselen slechts voor hem die onze
volksaard niet kent. Wanneer Schönberg zijn perscampagne heeft gehad gelijk
Debussy of - mutatis mutandis - De Winter,143 dan zal elke sigaretten rokende
jongedame, iedere geschillerkraagde amateur u aan de leestafel met Schönberg
vervelen. Zoals ze u op het ogenblik hinderen met hun theoremen en filosofemen
over Debussy (de meesten zeggen ‘De Bússy’), over Le Fauconnier144 en Archipenko.
Ik meende aanvankelijk dit opstel te kunnen splitsen in tweeën, teneinde én de
componist, de schilder, én de theoreticus, de pedagoog, te kunnen beschouwen. Doch
ik durf het niet aan. Schönberg de componist is een al te legendarische figuur. Het
Amsterdamse Concertgebouworkest heeft indertijd zijn ‘symphonische Dichtung’
Pelleas und Melisande uitgevoerd en, bedrieg ik mij niet, ook de Fünf
Orchesterstücke.145 Het schijnt dat Mengelberg dit jaar het voor strijkorkest gezette
sextet Verklärte Nacht gaat dirigeren (dat is een werk van 1899); ik meen mij te
herinneren dat Dirk Schäfer een (paar) der latere Klavierstücke speelde. Maar dit is
alles. Zolang nog geen zangeres zijn liederen zong, zolang de, volgens de partituur
clandestien Wagnerende, Gurrelieder voor soli, koor en orkest (1900), de
Kamersymfonie, het Strijkkwartet met zangstem, de drama's Erwartung en Glückliche
Hand, het declamatorium Pierrot lunaire nog op een eerste uitvoering liggen te
wachten, durf ik, voor mijn eigen ‘geweten’ nog geen definitief oordeel over de
componist Arnold Schönberg te geven.
Sommigen denken er anders over. Matthijs Vermeulen vermoordt hem in De Twee
Muzieken, in het hoofdstukje Berlijnse zoekers, smakelijk. Doch ik vermoed
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Zowel het U.S.O. als Tivoli onderhandelden met het Concertgebouworkest, daar beide partijen
dit orkest in de eigen serie wilden laten optreden. Daarop besloot men in Amsterdam om
Utrecht voorlopig maar helemaal te mijden.
Het letterkundig maandblad Het Getij kwam onder wisselende redacties en bij verschillende
uitgeverijen uit van 1916 tot 1924. ‘Arnold Schönberg en zijn Harmonielehre’ is de enige
bijdrage van Pijper aan dit blad. Toen Het Getij ophield te bestaan, richtte een aantal van de
medewerkers De Vrije Bladen op, waarvoor Pijper ook twee essays schreef.
Bedoeld is de Utrechtse schilder Janus de Winter, die in de jaren 1916-1920 korte tijd zeer
populair was en veel tentoonstellingen had. Hij werd in die periode onder anderen gepousseerd
door Frederik van Eeden, die hem een groter schilder vond dan Vincent van Gogh. Zie ook
de recensie van 25 april 1918 en voetnoot 189 aldaar.
Zie voetnoot 68 bij de recensie van 28 november 1919.
Dit is juist. Pelleas und Melisande werd uitgevoerd in 1912 en de Fünf Orchesterstücke in
1914.
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dat Vermeulen mettertijd op enkele opinies terug zal komen, hoewel ik dit natuurlijk
geenszins profeteer. Maar bij hem signaleert men, nu de oorlog gedaan is, een niet
onduidelijke zwaai van Frankrijk af. Welke beweging hij al evenmin alleen uitvoert!
In 1918 heet het over Schönberg: ‘Wij verlangen schoonheid en rust, orde en
harmonie, wat zullen wij dus doen met Arnold Schönberg, die acteert als een Christus
aan het kruis, of als een Flagellant en ons wil onderdompelen in zijn doffe rampen?’
En verderop: ‘In verleden, heden noch toekomst merk ik aanknopingspunten met de
vijf hier gespeelde orkeststukken.’146 Wat een tamelijk zwak argument tegen
Schönbergs Orchesterstücke is en bovendien een onjuist. Want de ‘aanknopingspunten
met het verleden’ - wat de enige verbindingen zijn die wij zonder hypothesen
vermogen vast te stellen - ze zijn manifest en onaangenaam genoeg: Wagner!
Maar de waarde voor de historie wordt van geen enkel scheppend kunstenaar
tenslotte bepaald door zijn aanvankelijke aanleuningen. Beethoven begon bij Ditters
von Dittersdorf, Stamitz en Haydn en hij eindigde met het Quatuor in cis-mineur.
Mahler ving aan met de aller-‘abgeschmackteste’ Duitse romantiek en hij besloot
zijn leven met de klacht ener ganse eeuw: ‘Mein Freund, mir war auf dieser Welt
das Glück nicht hold’.147 Arnold Schönberg moge al geen fraai en geen veelbelovend
debuut hebben gemaakt toen hij in zijn oudste liederen Tristan en Siegfried
evoqueerde, tot onvruchtbaarheid gedoemd is zijn ganse oeuvre daarmee nog niet,
meen ik...
Ik moet mij tot het harmonieboek beperken. Er zou nog veel te zeggen zijn over
de praktijk van Schönbergs theorieën, veel ook over de kwartakkoorden, die de
spraakmakende muziekmeestersgemeente ‘Schönberg-akkoorden’ blijft noemen met
hardnekkigheid. Doch ik behoud mij een beschouwing over de componist voor tot
later.
De eerste vraag die zich opdringt, is: ‘Waarom schrijft men eigenlijk een
harmonieleer?’ Het antwoord is voorlopig een vraagteken. Schreef Schönberg haar
voor ‘de praktijk’? Waarschijnlijk niet. Want onder ‘de praktijk’ versta men alles,
doch niets artistieks. ‘De praktijk’, dat is de opleiding van zeer, tamelijk en
niet-talentvollen voor een examen. Na dit ‘examen’ laat men de geslaagden op de
maatschappij los en tachtig percent dezer geslaagden dient de samenleving door
pianolesjes geven, solopartijen uit de Messias zingen in Dinteloord en Adorp, tweede
viool spelen in een caféconcert of door het begeleiden van het gezang der gelovigen.
Dezulken ‘studeren harmonie’ omdat het examenprogramma dit voorschrijft en deze
praktijk dient ge beter met Jadassohn in uw zijzak dan met Schönbergs Harmonielehre
in uw hoofd.
Schreef Schönberg haar voor een speciale praktijk, voor zijn ‘Kompositionsschüler’
namelijk? Ik vermoed het. Doch dan had het ‘Kompositionslehre’ moeten heten en
dan had Schönberg het contrapunt niet zo elegant moeten vergeten. Hij wil niet anders
dan het handwerk onderwijzen, zegt hij, en dit is ook inderdaad het enige juiste
standpunt. De pianist Joseph Pembaur bijvoorbeeld heeft andere, poëtischer
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Het eerste fragment staat in De twee muzieken, deel II, 2; het tweede in deel I, 107.
‘Du, mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!’ is een regel uit Mahlers
Das Lied von der Erde (Der Abschied).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

269
ambities. Hij wil ‘seinen Schüler zur Tugend erwecken’,148 Schönberg wil ze het vak
leren. En daarom bejammer ik het dat de Harmonielehre zo lang is geworden als
Bunyans Christenreize naar de eeuwigheid.149 Had hij zijn stof oordeelkundiger
gedistribueerd, had hij niet alles horizontaal (dat wil zeggen als uit een gegeven
grondtoon ontstane samenklanken), doch ook verticaal (contrapuntisch, als het
resultaat van toevallig samenstotende, harmoniërende of discorderende, zelfstandige
melodische lijnen) willen verklaren, zijn boek zou de Baedeker der ongeroutineerde
componisten zijn geworden.
Maar ik geloof, wij moeten de aandrift tot het schrijven van dit werk elders zoeken.
Schönberg is autodidact; ‘dies Buch hat er von seinen Schülern gelernt.’150 Hij moest
met zichzelf tot klaarheid komen. De samenklanken die hem hanteerden,151 wilde hij
uitgelegd zien en hij probeerde het zelf, daar niemand nog de noodzakelijkheid van
zulk een danaïdenarbeid gevoeld had. En in hoogste instantie lukte het hem niet een
afdoende analyse te geven van de neigingen zijner obsedante harmonieën. Omdat
hij slechts van één grondtoon uitgaat, waarmee ge de harmoniek van Mendelssohn
of Mozart kunt uitleggen, doch zelfs die van een Richard Strauss niet meer.
Arnold Schönbergs Harmonielehre is een hartstochtelijke poging om de nieuwe
harmoniek te verklaren volgens het oude systeem.
Doch niemand giet jonge wijn in oude lederen zakken. Niemand moet een nieuw
gewas in haar geheel willen enten op de dorre stam van een uitgeleefde vruchtboom.
Het boek heeft een buitengewone betekenis, doch slechts een autobiografische.
Hierom is het breedsprakig, eindeloos, als elke Duitse autobiografie. Hierom
behandelt Schönberg ‘zijn’ kwartakkoorden pas in de laatste hoofdstukken, op
dezelfde plaats waar Jadassohn de Hanslickerige theoremen over ‘Inhalt und Form’
ten beste geeft,152 of waar Louis-en-Thuille zich in vier regels van Debussy afmaken.153
En zodoende gaat ge dit beschouwen als een aanhangsel of gelijk een mij bekend
musicus, als het Lilliputse aapje dat ten slotte uit de Brobdingnagse mouw komt
piepen.154 Dit is niet juist, doch evenmin juist is Schönbergs systeem om de
kwartakkoorden die een deel der boventonenreeks vormen, te behandelen ná allerlei
zoge148
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Pembaur (1911), 4-5.
De Engelse predikant John Bunyan (1628-1688) was de auteur van The Pilgrim's Progress
(1678) en The Second Part of the Pilgrim's Progress (1684). Samengevoegd verschenen
deze boeken in Nederlandse vertaling onder de titel: Christen- en christinnereizen naar de
eeuwigheid.
Pijper parafraseert Schönberg die het voorwoord van zijn Harmonielehre opent met de zin:
‘Dieses Buch habe ich von meinen Schülern gelernt.’
Deze formulering geeft aan hoe Pijper denkt over de relatie tussen de componist en de muziek
die hij schrijft.
De Oostenrijkse muziekcriticus en -theoreticus Eduard Hanslick (1825-1904) is met zijn
boek Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst (Leipzig
1854) van grote invloed geweest op het denken over vorm en inhoud van de muziek. Ook
Salomon Jadassohn (zie noot 72 bij de recensie van 4 december 1919) droeg Hanslicks ideeën
uit.
De muziekcriticus en dirigent Rudolf Louis (1870-1914) en de componist, pedagoog en
theoreticus Ludwig Thuille (1861-1907) schreven samen een Grundriss der Harmonielehre
die in 1914 verscheen.
Lilliput en Brobdingnag zijn verwijzingen naar Gulliver's Travels van Jonathan Swift.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

270
naamde nevenseptiemakkoorden, ná de alteratie, of wat hij er dan voor in de plaats
geeft. De laatstgenoemde samenklanken leren wij eerst contrapuntisch verstaan en
hun oplossingsneigingen zijn melodisch. De drieklanken, het dominantseptiem- en
noneakkoord, de kwartakkoorden zijn harmonisch en ze hebben gans andere
neigingen. Die neigingen signaleert Schönberg als componist natuurlijk volkomen
juist en hierom is het jammer dat er zoveel incourante kramerijen in zijn boek
voorkomen.
Behalve de opmerkingen over het consoneren der volgens de oude theorie
dissonante akkoorden (dominant-7- en dominant-9-akkoorden) staan er nog enkele
buitengewoon belangrijke bladzijden in de Harmonielehre die over het totaal
verouderde octaven- en kwintenparallellenverbod handelen. Schönberg is de eerste
theoreticus die de betekenis van zulke ‘verboden gangen’ in het licht stelt zonder
met dooddoeners als ‘exotisme’, ‘Stimmungskunst’, et cetera te komen. Hij toont
aan dat dit ‘Verbod’ niet anders is dan de mummificatie van een, in haar tijd actuele,
opinie. Immers: de oudste, nog niet contrapuntische samenzang was het parallel
zingen in kwarten of/en kwinten - het zogenaamde organum. Dit was: een gegeven
grondtonenreeks (de melodie), verrijkt met de eerste en tweede boventoon (octaaf
en kwint). Hierna vond men de faux-bourdon uit - waarmee de volgende boventoon,
de terts, in de harmonie kwam. Schönberg redeneert nu aldus: ‘Die Möglichkeit zu
den Oktaven und Quinten auch noch Terzen zu setzen dürfte einen Taumel
hervorgerufen haben, der alles, was früher war, für schlecht halten liess, obwohl es
bloss veraltet war. Und so kann man sich wohl vorstellen wie aus den Sätzen: “Es
ist nicht mehr notwendig, bloss in Oktaven und Quinten zu komponieren, man kann
auch Terzen dazu sezten”, die Sätze würden: “Es ist schlecht, in Oktaven und Quinten
zu komponieren, man muss die Terz dazu setzen!” Bedenkt man nun dass solche
Überlegungen als Regeln gegeben und hingenommen wurden, als Regeln, deren
Übertretung mit dem Interdikt belegt war, so begreift man dass leicht der Ursprung
vergessen werden konnte. Dass man leicht daran vergessen konnte dass Quinten und
Oktaven nicht an sich schlecht, sondern im Gegenteil an sich gut waren; dass man
sie nur für veraltet gefunden hätte, für primitiv, für relativ kunstlos. Und bedenkt
man nun dass diese Regeln in der Form des “Du darfst nicht...” Jahrhunderte hindurch
weiter verbreitet wurden, so wird es klar dass das Ohr den einmal schon gefundenen
Wohlklang vergass und seine Verwendung Anstoss erregte, durch das Befremdende,
das Neues immer an sich hat.’
En de synthese: ‘Gesellt sich der Freude über die Errungenschaft der Zwang der
Zunft, so kann das Kind dieser Ehe nur die Orthodoxie sein.’
Zulke beschouwingen maken de essentiële waarde van Schönbergs boek uit. Zulke
bladzijden doen ons het werk en de schrijver waarderen eerst, bewonderen daarna
en ten slotte liefhebben. En ge gaat u de aanbiddingen begrijpen - hoewel wij
Hollanders ze slechts ironisch billijken - de adoraties waarin zijn ‘schüler’, zelf reeds
componisten van een zekere reputatie, leven. Die, wanneer de Meester op bezoek
gaat, meewandelen mogen en in een stortregen drie kwartier voor het huis waarin
de Baas zojuist verdween, blijven wachten.155 Die op de vraag: of zij leerling van
155

De anekdote die Pijper hier vertelt, komt ook voor in Braas (1997), 82: ‘Nog geen twee
weken later, op 12 maart [1914], kwam Schönberg voor de tweede maal naar Amsterdam
om een eigen werk te dirigeren, de Fünf Orchestertücke uit 1909. Bij die gelegenheid heeft
Vermeulen hem van nabij gezien, door een toevallige ontmoeting in het trapportaal van de
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Schönberg zijn, antwoorden: ‘Er duldet mich!’
Tot zulke bewonderingen zijn wij niet in staat. Doch wel zijn wij het eens met de
opinie van doctor Heinrich Jalowetz, een der (oud-)leerlingen, die over de
Harmonielehre zegt: ‘Dieses Buch hat nicht nur für den Musiker Bedeutung, sondern
für jeden, dem künstlerische Fragen Lebensfragen sind.’156

Fietje Beyen157 - Roosje Mossel
16 januari 1920 (UD)
Fietje Beyen (zang) en Roosje Mossel (piano)
Liederen van o.a. Paradisi, Bertelin, Reger, Wagenaar, Zweers, Cornelis
Andriessen
Pianowerken van Bach, Scarlatti, Couperin, Beethoven, Debussy, Schäfer
en Liszt
Het was geen debuut, dit concert, voor geen der beide partners. Maar het had er alle
schijn van: de samenstelling, de afwerking van het programma, de tekortkomingen,
belemmerdheidjes, die men bij debutanten vaak aantreft en gemakkelijk vergeeft.
Een debuut was het trouwens in zoverre dat de beide dames, bedrieg ik mij niet, voor
het eerst samen optreden. In de eerste plaats moet ik dan vaststellen dat ik, zelfs op
de hele lange duur, geen waarachtig ensemble (Röntgen-Messchaert, Seroen-Cornelis)
uit dit samenwerken zie groeien. Daarvoor lopen beider mentaliteiten te ver uiteen,
daarvoor schijnen mij de aanknopingspunten te onbijzonder. Ik behandel dus beide
executanten het eerlijkst afzonderlijk. En dan kan ik mijn opinie aldus formuleren:
de zangeres heeft nog de uitgebreidste ontwikkelingsmogelijkheden vóór zich; het
nog te ontginnen geestelijke terrein lijkt mij voor mejuffrouw Mossel beperkter.
Fietje Beyen behoeft misschien slechts in de gelegenheid te komen om de droesem
van hevig doorleefde emoties in het altijd wat te koele timbre van haar stem te laten
resoneren om met één slag een zangeres te blijken die meetelt. De technische bezwaren
die ik hier en daar had, zijn zo subtiel, dat ze niet voor een bespreking in de krant in
aanmerking komen - alleen moest ze haar Frans wat ontdietsen! Aan haar algemeen
muzikale opvattingen en appreciaties moet ze hevig blijven werken en ze zal sommige
opinies onverwijld moeten herzien, wil zij geen gevaar lopen dat het knellende
dogma's worden.
Een pianiste heeft altijd meer algemeen muzikale praktijk achter de rug dan een
zangeres. En dat was degelijk te merken aan het pianospel van Roosje Mossel. Toch
heb ik ernstige bezwaren: tegen haar techniek ten eerste. Waarom volgt ook zij het

156

157

woning van Diepenbrock, bij wie de meester een bezoek aflegde. Schönbergs trouwe
discipelen. Alban Berg en Anton von Webern, wachtten onderwijl in het portiek, schuilend
voor de regen.’
Heinrich Jalowetz (1882-1946), een van Schönbergs vroegste leerlingen in Wenen, schreef
dit in zijn artikel ‘Die Harmonielehre’ in Arnold Schönberg; mit Beiträgen von Alban Berg
et al. (München 1912), 49-58.
Pijpers lied Allerseelen (1914) op tekst van Heinrich von Gilm was opgedragen aan Fietje
(Sophia) Beyen.
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funeste gebruik zwaar, zwaar te spelen? Wat deed die Rapsodie van Liszt op het
programma? Wat kan het ons tenslotte schelen dat zij zulk een pianistisch mirakel
aankan? En welke oorblazing van welk reactieduiveltje gehoorzaamde zij door alle
liederen met een modulatietje-van-de-harmonieles aan elkaar te plakken? Ge zult dit
misschien niet van groot belang vinden - doch juist zulke kleinigheden zijn important.
Ze geven, zonder dat men dit bedoelt, een dieper en afdoender kijk op de psyche en
het ontwikkelingsstadium van een executant dan het best gestudeerde nummer, het
vlotst verlopen passagetje; ze zijn ophelderender dan de gaafste pianistiek en de
meest verzorgde expressie. En hiermee heb ik ook aangetoond waarom het pianospel
van Roosje Mossel mij minder bevredigde dan het minder bewuste zingen van Fietje
Beyen.
Ik kom tot het programma - het voor mij steeds belangrijkste deel van een concert.
Fietje Beyen had niet slecht gekozen. Twee oude Italianen (Paradisi s.v.p! en dat
men ons voor de slechte en overbodige Duitse vertalingen spare!) - een viertal van
Albert Bertelin, een beetje locus communis - vijf Regers (die ze het beste zong van
de hele avond; Zum Schlafen was wonderfijn) - en vier Hollanders. Zeer
onpersoonlijke Hollandse liederen, wat zelfs dr. Johan Wagenaar, wiens Liedje van
de linden óók compareerde, niet met mij oneens zal zijn. Maar heus, die vreselijke
Lapidoth-Swarth-Kees Andriessen-sentimentaliteit, die Knaap die met 't Harteken
uit Illusiedal, op een Loewes draaitje voetbalt - het is ál te gek.158 En onze appreciaties
gaan te zeer een andere kant uit om Bernard Zweers' Mei, dat een kuiken- en
vogeltjesfokkerij bezingt, helemaal au sérieux te nemen. Neen. Duizendmaal liever
geen ‘Hollandse muziek’ dan deze lieftalligheden. En dat heet dan ‘zo natuurlijk’ en
‘ongedwongen’ en ‘echt-Hollands’. De Gratiën mogen er ons voor bewaren en Fietje
Beyen in het vervolg ook.
Roosje Mossel had haar deel in een, mij dunkt, zeer bewuste overeenstemming
met de liederen gebracht. Nietwaar: tussen de Italianen en Bertelin: Bach, Scarlatti,
Couperin, Beethoven (!), Debussy. Tussen de Hollanders en Reger: Schäfer en Liszt.
Men ziet, er was een bedoelde overgang. Maar het noodlot wilde dat deze wandeling
langs de paden der geleidelijkheid uitging van dezelfde overtuiging die ons
modulatiecadensjes met het dominantseptiemakkoord, met het verminderde
septiemakkoord, met de Napolitaanse sext of met enharmonische verwisselingen
(brr, ik zit voor de harmonieklas)159 - voorzette. ‘Milde overgangen’, welke wij nu
eenmaal absoluut niet appreciëren - integendeel. En dus bleek of Beethoven of
Debussy misplaatst; en dus bleek Liszt tenminste overbodig. Ik heb al gezegd dat
het Liszt-spel van Roosje Mossel mij niet voldeed. Waarlijk, wanneer men Liszt niet
speelt zoals Pembaur (en hij is de enige die het aldus doet), dan doet men beter hem
te laten. Pembaur predikt Liszt, hij verkondigt hem, hij mediteert hem, hij vult de
eindeloze leegten op met eigen, zielsverwante ‘poëzie’. Doch speel Liszt als een
zwaar stuk en hij wordt onuitstaan-

158

159

Parafrasering van de laatste strofe van het gedicht Oud Liedje van Hélène Lapidoth-Swarth:
Harteken leefde in Illusiedal. / Knaap die het stal / Speelde er mee bal. / Uit is 't met liedren
en sproken: / Harteken is gebroken.
Pijper is op dat moment docent harmonieleer aan de Muziekschool van de Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst, afdeling Amsterdam.
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baar vervelend, leeghoofdig en doelloos. Roosje Mossel speelde Liszts Rapsodie als
een (te) zwaar stuk. Roosje Mossel speelde het moeilijke L'isle joyeuse van Debussy
ook als een zwaar stuk en dat was erger. Ik voel niets voor dit tempo. Ge kunt het
zo gaaf spelen als ge wilt, doch zó snel kristalliseert geen enkele van de iriserende
stemmingen. Dat begon al in de eerste maat. Die triller met dat zonderling gewonden
frasetje moet krinkelen als een wonderlijke zeeschelp, als een slakkenhuis - het werd
een loopje. En verderop, die verwaaide, roezende klanken - o, het is een onbeschrijflijk
stuk, dat joyeuze eiland, - die doffe gongslagen, de klinterende tamboerijnen, de
hoog gestoken trompetten, de paukende bassen, de Dionysische geluidsvlagen - waar
bleven ze? Ik ben ervan overtuigd dat Roosje Mossel het toverstuk niet gespeeld zou
hebben, als zij zich vergewist had van tevoren, welke stemmingen de meester in deze
muziek intoneert. En zeker had ze het niet zó gespeeld.
Ik merk daar, de (kritische) natuur is sterker dan de (menselijke) leer. Ik kritiseerde
in het voorafgegane de beide musiciennes meedogenloos, als waren beiden reeds op
het hoogtepunt van hun kunnen. En dit is onbillijk. Maar zij mogen het opvatten als
een appreciatie dat ik, onbedoeld, zulk een lang maatriet gebruikte. Inderdaad - ik
verwacht veel van Fietje Beyen en van Roosje Mossel. In deze kritiek kunnen zij
zien wat ik onder andere van ze verwacht. Wat ik op het ogenblik reeds in ze waardeer,
is van minder belang. Het is Roosje Mossels ongewone technische dispositie en
muzikale handigheid; het is Fietje Beyens stem en stijlgevoel, dat, wanneer we het
Hollandse nummer uitschakelen, voor een zangeres (helaas) vrij onalledaags is. Een
raad nog, de laatste: men kieze in het vervolg een programma dat minder heterogene
namen bevat! Dit was bijna een kolom uit het muzikale grootboek.

Robert Kothe
19 januari 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Robert Kothe (luit)
Duitse liederen en balladen
De beroemde Duitse luitzanger Robert Kothe gaf zaterdagavond in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen een uitvoering van ten dele oude Duitse liederen en
balladen, waarbij hij zichzelf op de luit begeleidde. Het weinig talrijke publiek juichte
hem hartelijk toe en genoot blijkbaar vooral van de vrolijke dans- en spotliedjes,
zoals Ei, was bin i für ä lustige Bua. Ook de volksliedjes Danz, danz, Quieselche
(ons oud-Hollandse Dans, nonneke, dans) en Burlala (onze Pierlala is toch heel wat
pittiger, moesten we tot onszelf zeggen!) verwierven veel bijval. De opbrengst van
het concert was bestemd voor de kinderherstellingsoorden te Egmond en Bergen,
voor het Amsterdams koloniehuis en het Centraal genootschap voor kinderherstellingsen vakantiekolonies en voor de Deutsche Ferienkolonie. We vrezen, de meer dan
slecht bezette zaal in ogenschouw nemende, dat de recette niet al te rijk zal zijn
geweest.
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Het ligt niet op mijn weg om dit weldadigheidsconcert te kritiseren. Doch daar het
zingen met luitbegeleiding op het ogenblik aan de orde van de dag is, hoop ik het
verschijnsel binnenkort in een Muziekkroniek te bespreken.160 Vanzelf komt dan ook
de heer Kothe in het geding.

Kamermuziekavond - Tivoli
21 januari 1920 (UD)
Birgit Engell (zang) en [NN] (piano)
Liederen van Richard Strauss, Pfitzner, Mozart en Mendelssohn
Het meest interessante was het laatste nummer, was de kennismaking met het tot
dusverre laatste werk van Richard Strauss. Mevrouw Birgit Engell zong vier van de
zes liederen opus 68 - uitgegeven in 1919. Ik meen inderdaad dat het interessant was;
ook een deceptie kan belangwekkend zijn. En een deceptie was het!
Het is misschien nog geen tien jaren geleden dat het oeuvre van Richard Strauss
op één lijntje werd geplant met dat van Wagner, van Beethoven zelfs. Dat Strauss
voor de onafhankelijkste, vrijste geest gold van deze ganse stijlperiode. Men
bombardeerde ons met artikelen die wonderen verhaalden van 's meesters harmonische
koenheid (het welhaast klassieke voorbeeld: ‘Hij schrijft akkoorden waar een c en
een cis tegelijk in voorkomen!’). Men verhaalde eveneens wonderen van de honoraria
welke hij van zijn Salome, zijn Rosenkavalier trok. Men hoofdschudde verbijsterd
over zijn getuigenis: ‘dass er imstande war ein Glas Bier in Tönen suggestiv deutlich
zu machen’.161 En men slikte alles, zelfs de Alpensymfonie, zelfs een Feierlicher
Einzug der Johanniter Ritter.
Ik meen dat de oude heer Berckenhoff toentertijd vrijwel de enige was die
koelhoofdig en sceptisch bleef onder al dit enthousiasme. Ook mijn voorganger
Brandts Buys, met zijn zeldzaam scherp oordeel, bleef gereserveerd. Ikzelf stond
voor tien, twaalf jaren bepaald vijandig tegenover Tod und Verklärung en Don Juan.
Mijn eigen felle kritiek heeft zich in de loop dier jaren belangrijk verzacht, sinds ik
Strauss bij een uitvoering van zijn Rosenkavalier leerde bewonderen als een der
geniaalste dirigenten (het werk viel me toen, ik geloof in 1916, erg tegen);162 sinds
ik Mengelberg Don Quixote voor de zoveelste maal hoorde spelen. Ik zou mijn
oordeel over Richard Strauss thans misschien kunnen formuleren met de woorden
van de dichter Adwaita: ‘Hij is een halte, maar geen eindstation.’163
160
161

162
163

Zie Pijpers eerste Muziekkroniek van 25 januari 1920.
Het is onduidelijk waar dit citaat zijn oorsprong vindt. Pijper heeft het waarschijnlijk gelezen
in de bundel Kunstwerken en kunstenaars (230) van de in de volgende alinea genoemde
criticus H.L. Berckenhoff (1850-1918). Berckenhoff was van 1880 tot 1915 muziekcriticus
bij de NRC. In 1915 verscheen bij de Nederlandsche Bibliotheek deze bloemlezing,
opgedragen aan Willem Kes. Willem Pijper had dit boekje zeker in zijn bezit. Het hoofdstuk
Richard Strauss (220-230) is zeer kritisch, met name over Strauss' programmamuziek.
Der Rosenkavalier werd opgevoerd door het Concertgebouworkest o.l.v. Richard Strauss in
het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op 9 januari 1917.
Een dichtregel uit een sonnet van Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita), oorspronkelijk
verschenen in Brahman I (1919), zie Volledig dichtwerk, 154. Het complete sonnet luidt als
volgt:
Wanneer na sterredans Strauss, dirigent,
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Dit geldt echter voornamelijk van de grote werken, de Domestica, de Eulenspiegel,
Elektra. In zijn liederen bestreefde Strauss immer andere idealen: de idealen van
Schumann en Brahms. En een Duits schrijver (ik weet niet of het zijn biograaf was)
bewondert die liederen dan ook als ‘blaue Blümelein unter ragenden Baumriesen
(die Tondichtungen)’.164 Maar ach, er zijn in het herbarium der Duitse muziekcultuur
al zóveel blauwe bloemetjes - zakken vol!
De zes liederen opus 68 intoneren ook niets anders, niets nieuws. Strauss heeft
zijn techniek niet veranderd, hij ziet het leven en de kunst uit geen andere gezichtshoek
dan voor dertig jaren. Hij gaat noch melodisch, noch harmonisch, noch contrapuntisch
verder dan ten tijde van het Heldenleben - integendeel. Zijn ritmen zijn niet
gedifferentieerder geworden, zijn declamaties niet logischer - integendeel. Hij heeft
nog immer de gewoonte om twee regels van een gedicht op het onverwachtst over
te binden (‘den Flügel schwingt - dass an blauer Himmelsdecke’ et cetera). Dit heet
specifiek-Straussiaans, maar ik vind het om hartkloppingen van te krijgen. Elk
crescendo loopt op een hoge noot uit; elk dramatisch accentje rust op een verminderd
septiemakkoord (‘ach tue mir nicht weh!’). Enzovoort.
De liederen hebben misschien geen ander nadeel dan dat ze omstreeks 1919 - én
door Richard Strauss zijn geschreven. Had een beginnend, Duits componist omstreeks
1905 met deze liederen gedebuteerd, ons oordeel zou milder zijn. Maar van een
meester van Strauss' ‘Schlagkraft’ verwacht men iets anders. Als werken van de
componist van Quixote, van Zarathustra verraden ze vermoeidheid, uitputting,
achteruitgang. Waar is Strauss' vitaliteit, zijn uitbundigheid, zijn chic, zijn fantasie,
zijn inventie, zijn trefzekerheid? Weg, uit, verloren. Het is droevig om een harmonisch
genie als hij eens was, te horen ‘herumhantieren’ met duale akkoorden165
(‘Debussy-akkoorden’, lieve mensen!); om een melodisch inventor te zien aangeland
bij de coloratuur, krulletjes en kronkelende krakelingen te hulp nemend om het
volslagen gebrek aan eigen melodie te maskeren.
Dit is de débâcle. Men kan nu een Strauss-biografie gaan schrijven, vanuit een
onbenevelder gezichtshoek dan die van Max Steinitzer. Men kan nu, nog bij 's
meesters leven, zijn waarde gaan vaststellen. Mahler, Reger, de Fransen, Italianen,
Spanjaarden en Russen hebben hem omgebracht. Ik zou nog veel kunnen schrijven
van de aarde Zarathustra heeft gedragen,
terwijl het sfingisch c-g-c blijft vragen
naar 't wezen van het wereldfundament,
Afwezig klap ik ook, maar mijn applaus
wou verder vliegen, achter Richard Strauss:
hij is een halte, maar geen eindstation.
dan rolt, net als een trein, die langs komt jagen,
ver-vlakbij-ver, het applaudissement.
Strauss buigt. 't Schijnt of hij zegt: ‘Ja, ja! Ik ben 't,
ik heb 't gemaakt: 'k ben blij, dat 'k zo mocht slagen.’
En 'k heb een vreemd gevoel: want even is 't,
als joeg 'k mijn trein, ekstatisch machinist,
langs Bach en Orpheus naar mijn Brahmanzon.
164
165

Dit citaat is niet getraceerd.
Zie voetnoot 277 bij de toelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

over Strauss, over zijn betekenis, over de oorzaken die mijns inziens dit onglorieuze
diminuendo hebben veroorzaakt. Maar dit alles zou te ver voeren, en verder van
Birgit Engell dan geoorloofd is!
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Mevrouw Birgit Engell heeft deze liederen fameus gezongen en we zijn haar niet
slechts dankbaar voor de kijk die ze ons op Strauss heeft gegeven, doch ook voor
haar prestatie. Liederen als deze Straussen behoren wel tot het allermoeilijkste dat
men nog schreef. Amor, bijvoorbeeld, zong zij met een verbluffend meesterschap en
een weldadig enthousiasme. Zij maakte dit lied en het meer dan uitbundige succes
was welverdiend.
Birgit Engell zong ook nog drie liederen van Hans Pfitzner. We mogen niet zeggen
dat wij hier de componist van Die Rose vom Liebesgarten kennen. Deze opera doet,
uit de partituur gelezen, de meester kennen als een groot melodievinder, harmonisch
als een van Wagners jongeren, ritmisch als een Duitser zonder meer. Maar de liederen
van gisteravond vertonen Pfitzner slechts van de laatstgenoemde kant en dat is geen
fraaie kant. Venus mater lijdt onder een slepende, zware, stroeve gang, onder méér
dan verweerde triolen- en arpeggioaccompagnementen. An die Bienen wordt uitgeteld
op de manier van Schumanns Marienwürmchen, het Mailied bestaat slechts uit een
vloed sextakkoorden en uitroepen ‘o dit en o dat’. Moest ik Pfitzner hiernaar
beoordelen, ik vond slechts Zebedeus van Looys verzuchting ‘On-personen,
on-personen’.166
Van de andere, bekende liederen (Mozart, Mendelssohn) en van de aria's behoef
ik niets meer te zeggen. Mevrouw Engell weet zo goed als ik en de anderen die het
horen konden, dat er wel een paar onvaste tonen waren. Maar haar reproducties na
de pauze waren voortreffelijk. Het was schitterende zangkunst.

Tivoli-concert
22 januari 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Gluck: Ouverture Iphigénie en Aulide
Mahler: Vijfde symfonie
Mahlers Vijfde werd ditmaal ingeleid door de Ouverture Iphigenie in Aulis van
Gluck. Dit was een stap in de goede richting - misschien komt Jan van Gilse er nog
wel eens toe de symfonie alleen te spelen, dat is stellig het beste. De stemming van
het ganse werk zou altijd nog beter voorbereid worden door Beethovens Coriolan
of door Brahms' Tragische ouverture, doch ik voor mij voel de noodzakelijkheid van
een inleidend stuk in genen dele. De Vijfde is een werk dat een heel programma vult;
er valt voor het publiek waarlijk genoeg aan te verwerken.
Ongunstig was de keuze der Iphigenie-ouverture overigens niet. De essentie van
Glucks tragisch werk is mijns inziens navranter, doch Mahler projecteert zijn drama

166

Met deze verbinding van voor- en achternaam (Zebedeus van Looy) vereenzelvigt Pijper de
schrijver Jac. van Looy met de hoofdpersoon van zijn boek De wonderlijke avonturen van
Zebedeus. Zie ook de recensie van 11 januari 1923.
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met zo titanisch geweld, dat de eindindruk van zijn werk het sterkste blijkt - dat dit
zich echter in de loop der jaren zal wijzigen, betwijfel ik geen moment.
Het werk. Ik noteerde in mijn kritiek op de uitvoering van 17 december enkele
gedachten over de symfonie, kwam daar echter op geen stukken na mee klaar. Over
veertien dagen zal ik trachten in een Muziekkroniek in het zaterdagavondblad mijn
opinie over het werk nauwkeurig te formuleren.167 En bij het Amsterdamse Mahlerfeest
komt de Vijfde natuurlijk ook weer ter sprake. Ik zal mij dus voor vandaag van een
beschouwing over het werk onthouden.
De uitvoering. Deze herhaling op ‘veelzijdig’ verlangen was verheugend veel
beter dan de première. Tenminste vóór de pauze.168 Mijn grootste grief tegen de
reproductie van de Treurmars was toen het tempo, dat een knik in de knieën had en
nimmer tot een wezenlijk gaan geraakte, was ook gericht tegen de onfraaie en
nodeloze sostenuto's van het wapperende trompetthema.
Ditmaal was het tempo van het eerste deel geheel en al in orde. Er was stuwing
in en het gebeurde ‘wie ein Kondukt’.169
Jan van Gilse heeft na die eerste uitvoering ook zijn opvatting - tenminste het
hoorbare deel - van het tweede deel en het Scherzo gewijzigd en Mahler won daarbij.
Het was lang nog niet alles zoals ik het mij droom: de modificaties lopen immer nog
wat te stroef en de volledige eenheid werd nog pas in het eerste deel bereikt. Maar
deze vooruitgang is op zichzelf al heel wat.
De tandenknarsende opstorming in I (plötzlich leidenschaftlicher, wild) was nog
te zeer een più mosso en geen noodlotsgrijns. Het tweede deel moet nog belangrijk
geagiteerder. Niet voor niets noteert Mahler het in tweeën ‘stürmisch bewegt - mit
grösster Vehemenz’. Dit was pas ‘mit grosser Vehemenz’. Mahlers superlatieven
zijn volstrekt typisch voor de geest zijner muzieken! Dat tweede deel kan nimmer
te verwoed klinken - het moet zijn alsof dit paroxisme van angst en bezetenheid ons
in de ziel wordt geschroeid. Mahler tovert ons niets vóór, nimmer. Wij moeten mee
in zijn rampen, wij moeten met hem gewurgd, met hem getroost worden. Indien niet,
dan heeft hij zijn muziek voor niets geschreven, dan zijn het verlopende
doorvoeringen, holle exclamaties. Maar er behoort een bovenmenselijke spankracht
toe, én bij de hoorder, én bij de dirigent!
Het Scherzo won ook, doch minder. Dit brokkelde nog, hier stonden nog diverse
tempi op een rijtje, dit walste niet. Indien na Johann Strauss iemand, zo moet Gustav
Mahler, de Oostenrijker, het almachtige vermogen van de wals gekend en bemind
hebben. Waar bleef de ‘Schwung’? Ja, dynamisch was het er, doch de
driekwartsbegeleidingen die elke verrukkelijke wals determineren, het ritme
̣
̣ in alle mogelijke kleuren: pizzicato, hoorns, bazuinen zelfs, dat goddelijk triviale
(s.v.v.!) ritme bleef ‘anständig’, bleef doctrinair. Wij verlangen schaterender passie
en minder watervrees voor het strijkjesgenre.

167
168
169

Muziekkroniek II (‘Mahlers Vijfde’) verscheen op 22 februari 1920 in het UD.
Dat betekent dat er ergens een pauze was, waarschijnlijk tussen het tweede en derde deel
van de symfonie.
‘Als een plechtige rouwstoet’. Mahlers tempo-aanduiding bij het eerste deel van de Vijfde
symfonie: ‘In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

278

Pianoavond - Van Beynum-Freule Witsen Elias
23 januari 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Claudine Witsen Elias (declamatie) en Everhard van Beynum (piano)
Werken van Grieg (Bergliot), Beethoven, Chopin, Debussy en Ravel
Het declameren van mejonkvrouwe Claudine Witsen Elias was noch onintelligent
noch onmuzikaal. Doch positiever appreciaties vind ik helaas niet op de bodem van
mijn inktpot. Er gebeurden te veel ternauwernoodheden, er klonk te veel aangeleerd
pathos en ingestudeerde lyriek in door dan dat ik het hoger zou durven aanslaan. De
stukjes welke zij voordroeg, vragen geen nadere bespreking; daar waren alle bekende
rekwisieten van het genre melodrama ‘wie man es auffasset’, als daar zijn: de blonde
Jungfrau, diverse koningen Harald of zo, leise betende monniken, jammerend die
Hände ringende abten, wraak verachtende heldenmoeders, et cetera. Men moet hieruit
niet afleiden dat ik geen achting voor het genre heb - integendeel.
Het accompagnement van Everhard van Beynum was zeer goed; de begeleiding
van Griegs Bergliot bepaald uitmuntend. En ook het ensemble van beide optredenden
was alleszins voldoende.
Het Beethoven-spel van Everhard van Beynum was respectabel. Opus 90 werd
gaver gereproduceerd dan de Appassionata. Misschien wat te mak; Beethoven moge
Loewe-cadensen intoneren zo vaak hij wil, de reproductor moet er toch, dunkt mij,
nimmer Schubert van maken. De Appassionata werd wel gestuwd, gedragen - doch
hier bleek het fysieke en psychische uithoudingsvermogen van de speler ontoereikend.
Het laatste Presto rommelde; ik geloof dat Van Beynum daar de helft minder pedaal
bedoeld heeft dan hij nam...
Van Beynums Chopin miste misschien slechts de atmosfeer welke een liefdevol
dichter altijd rond de stille schoonheden van een fantasie weet te scheppen. Alle
overige noodzakelijkheden voor een gave en ontroerende reproductie waren aanwezig.
Klinken deden de meeste fortissimo's niet, doch dit is niet de schuld van de pianist,
doch van het thuisgebleven publiek, dat door zijn afwezigheid de akoestiek van het
Gebouw-zaaltje bedierf.
Tegen het Debussy- en Ravel-spel van de heer Van Beynum heb ik enige principiële
bezwaren. Men denke niet dat ik het van enig belang vond dat Van Beynum er onder
Debussy's Danse uitraakte. Dit spreekt hoogstens tegen het solistenaanwensel: alles
uit het hoofd te spelen - een kunstje waarvan de tijd de aardigheid heeft afgeknaagd
en waarvan alleen de grote nadelen (onnodige verzwaring van de concentratie, meer
kans op nervositeit) zijn overgebleven. Zulk een geheugenslippertje zegt niets tegen
Van Beynums muzikaliteit of tegen een zijner overige disposities.
Maar het tempo waarin hij deze Danse speelde, deugde niet. Dit was een rubato
zonder kop of staart en van de geraffineerde interpretatie der zes-achtste maat bleek
op deze wijze niets. Ook de constructie hing uit elkaar, én door het verkeerde tempo,
én door de ongemotiveerde overgangen en accenten.
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La fille aux cheveux de lin (jammer toch dat men uit Debussy's vierentwintig Préludes
altijd dit of Minstrels kiest - die beide het minst typisch zijn voor zijn pianostijl, voor
zijn mentaliteit en voor zijn poëzie) was een heel mooi pianostukje - maar ik had zo
graag gewild dat ik niet meer aan de piano en aan een stukje behoefde te denken.
Ravels Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille170 werd het beste gespeeld van
alles, van de gehele avond. Maar dit stuk is ‘zo schitterend voor de piano geschreven
dat ge het niet slecht kunt spelen’, zoals Debussy eens zei over een concerto van
Mozart.171

Muziekkroniek l172 - De luit en het Volkslied
25 januari 1920 (UD)
Na het concert van ‘de beroemde luitzanger Robert Kothe’173 rijpte bij mij het plan
om mij eens nader uit te spreken over het zingen met luitbegeleiding en, indien
mogelijk, om enige ogenblikken te mediteren over het heden en de toekomst van het
Volkslied, zoals dat vooral door vreemdelingen als Robert Kothe, Sven Scholander
c.s. geïntroduceerd pleegt te worden.
De vraag was waarom de ganse luitenfamilie, mitsgaders viole (d'amore, da gamba)
in onbruik zijn geraakt. Het antwoord is zeer voor de hand liggend: omdat men
sindsdien betere (in de zin van doelmatiger) instrumenten heeft uitgevonden. Hetzelfde
antwoord zou men kunnen geven op de vraag: waarom verdwenen de diligence, de
moderateurlamp, de trekschuit, het vuursteengeweer, de ganzenpen - altemaal
voortreffelijke uitvindingen en gebruiken - in hun tijd. Ik betwijfel geen ogenblik
dat over honderd, tweehonderd jaren onze hedendaagse fietsen,
Rheingold-Bechstein-Flügel,174 telefonen en heckelfonen175 nog slechts in de musea
te bewonderen zullen zijn - niet ik die het bejammeren zal.
Doch, om op de luit terug te komen. Het was inderdaad een buitengemeen
handzaam instrument, in de tijd dat de eenstemmige melodie (met eenvoudige
harmonische begeleiding I-IV-V-I) nog een expressiemiddel was. De luit had niet
te onderschatten voordelen: ze dekte zelfs de zwakste, ongeschooldste stem nergens;
ze gaf weinig
170
171

172
173
174

175

Het pianowerk heet Jeux d'eau. De naam die Pijper hier gebruikt, is het aan Henri de Régnier
ontleende motto.
‘Ensuite M. Pugno présenta un concerto de Mozart qu'on ne peut mal jouer tellement il est
bien écrit pour le piano.’ Debussy, ‘Vendredi saint’. La Revue Blanche, 1 mei 1901. Debussy
(1971), 35
Pijpers voorganger J.S.B.B. was in september 1918 begonnen met het schrijven van
zogenaamde Muziekkronieken. Tot zijn vertrek in de zomer van 1919 schreef hij er acht.
Zie de recensie van 19 januari 1920.
De Rheingoldlfügel is een door prof. Max Koch ontworpen en deels door hemzelf, deels
door de beeldhouwer Carl Täubert gebouwde concertvleugel. Het instrument, dat op een
tentoonstelling werd verloot, is gemaakt van witte en gouden materialen en versierd met
metalen en houten ornamenten. De poten laten gestileerde rietbundels zien, waaruit de drie
Rheintöchter zich omhoogbewegen. Een van hen houdt het door Alberich begeerde Rheingold
in de hand. Het is onbekend hoeveel van dit soort instrumenten er zijn gebouwd (mededeling
Bechstein Duitsland).
Heckelfoon: een in 1904 door W. Heckel gebouwde baritonhobo (o.a. voorgeschreven in
Strauss' Salome)
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aanleiding om de monodie te beïnvloeden door versierende noten en andere; ze was
bescheiden en behulpzaam.
Maar de wereld en de muziek evolueerden goddank en zo groeide uit, ontstond
naast het simpele eenstemmige gezang de meerstemmige kerkmuziek en de opera.
Men hoort de symfonische muziek ontstaan, die, almachtig, alles beïnvloedt; het lied
groeit, wint aan macht van expressie, wordt tot lyrische of dramatische scène met
zelfstandig schilderende of reflecterende ‘begeleiding’
(Schubert-Schumann-Wolf-Strauss-Mahler-Schönberg) en men is de luit vergeten.
Hier is niets vreemds in. De luit is een tokkelinstrument (de zonderlinge kruisingen
tussen strijk- en tokkelinstrumenten, de strijkciter bijvoorbeeld, laat ik daar) en men
is altijd doende geweest om ook het tokkelen, het aanslaan der snaren, mechanisch
te doen geschieden. Zo leefden, naast de luiten, tijdenlang de cembali met hun honderd
en één verscheidenheden. Het clavecin kon zich ontwikkelen (het deed dat in de loop
der eeuwen helaas slechts één kant uit: het werd sterker, machtiger, doch niet
gedifferentieerder), aan de luiten viel niets te perfectioneren. Ikzelf bezit sinds geruime
tijd zulk een beminnelijk instrument en geen mogelijkheid, geen klanktover ervan
is mij vreemd gebleven. Ge kunt luitpartijen schrijven die duizendmaal interessanter
zijn dan het conventionele akkoordengrijpen dat men gewoonlijk hoort; ge kunt het
raffinement der flageoletten te hulp roepen (luitflageoletten klinken zeer immaterieel),
het is alles tevergeefs. Men hoort er zo goed als niets van in een zaal die honderd
mensen kan bevatten - één viool overstemt het volksstemmigste luitakkoord. Rest
dus het instrument krachtiger te maken - doch, heeft men zich gerealiseerd welk
timbre men op die manier zou kweken? Eenvoudig dat der moderne harp!
Men zou kunnen opmerken dat het zingen van aardige oude Hollandse of Duitse
ballades, van liefdesliedjes uit de oude doos, met originele, simpele, fluisterende
luitbegeleiding stijlvoller is. Jazeker, betrekkelijk. Door het milieu waarin gezongen
wordt, de klederdrachten, de taal te vervijftiende-eeuwsen zou het echter nog veel
‘stijlvoller’ worden. En het zou dan zo stijlvol wezen als een ideale maskerade maar
zijn kan. Men moest zich eens indenken waarom bijvoorbeeld Palestrina, Bach,
Mozart ons, kinderen der elektriciteitseeuw, nog kunnen emotioneren. Zij doen dit
omdat hun kunstwerken uitgroeiden boven de tijd waarin zij ontstonden. De eeuwen
vergingen, de marmers, de schilderingen, de genoteerde composities, die
meesterwerken waren, bleven. Niet de piano waarop Beethoven schold, omdat ze
hem te arm was; niet de simpele bezetting die Bach koos voor zijn Matthäus-Passion,
omdat hij nu eenmaal niet over meer dragelijke executanten beschikte. Wij,
tijdgenoten, hebben het recht om, met piëteit voor de meesterwerken, hun vorm te
transformeren in het hedendaagse. Men verlangt toch niet van ons dat we kerklatijn
gaan leren om sommige middeleeuwse handschriften, wier wezenlijke waarde ook
heden nog geldt, te kunnen ontcijferen? Men wenst toch niet dat wij de
luitentabulatuur of die der Meistersinger leren lezen als ons moderne notenschrift,
opdat wij in staat zouden zijn die oude werken zó van het blad te lezen?
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De luiten hebben hun tijd gehad en ze hebben hun diensten verricht. Dat zij rusten
in vrede! Ik heb niets tegen liederavondjes waarop een zanger van het volkslied zich
met de luit accompagneert - de luit heeft, ik zei dit hierboven reeds, positieve
eigenschappen die haar voor dit doel uitermate geschikt maken. Doch men verwachte
nimmer een ‘herleving van het volkslied’ door het weer in zwang komen dezer
instrumenten!
‘Het Volkslied’ - ja, wat is dat eigenlijk? Men zou geneigd zijn om alles wat het niet
muzikaal ontwikkelde volk elkaar nazingt en -fluit ‘volksliederen’ te noemen. En
dat wisselt met de seizoenen. Wat zou er eigenlijk tegen zijn om een wals uit Gounods
Faust, die iedere straatjongen nog wel fluiten kan, Amerikaanse, Engelse, Duitse
importmuziekjes, Volksliederen te noemen? Vooral daar op onnaspeurbare wijze
onder elk buitenlands product een goed Nederlandse tekst verschijnt! Ik zal u de
fraaie, fonetische verdietsing van It's a Long Way to Tipperary nu maar sparen...
Zonder dwaasheid, ik kan mij zeer wel begrijpen dat ‘het volk’, niettegenstaande
de loffelijke ‘volkszangavonden’ et cetera, niettegenstaande volksconcerten tegen
een dubbeltje entree, niettegenstaande alle faciliteiten op het terrein der muzikale
opvoeding, blijft volharden bij de deunen en rijmen welke de volkszangverenigingen
bekampen. De allerprimitiefste eis, de eis die door de laagst ontwikkelden aan muziek
wordt gesteld, is: dat het gemakkelijk te onthouden is en plezierig hobbelt (een marsje)
of draait (dansmuziek). Aan deze eis beantwoorden de melodieën welke slechts uit
een paar tonen bestaan - dus geringe kunstwaarde hebben -, beantwoorden de teksten,
laat ons zeggen van vier, acht regels die in het geheugen blijven hangen, bijvoorbeeld
door liefst een beetje pikante alliteraties (wie herinnert zich niet hoe Neerlands ganse
gemobiliseerde weermacht voor een paar jaren zong van: ‘Lieve Lientje Laat je
Leiden Langs het Lusje van Lijn twee’!).
De Volksliederen, die voor het volk gemaakt worden, kelderen bijna allemaal wat niet de schuld is van hun makers. Maar de mensen doen het liever en virtuozer
zelf. Een deun, opgevangen in een operette, wordt versimpeld, krijgt een ‘eigen’
tekst van een regel of vier - inhoud bekend - en men heeft weer een volkslied voor
een halfjaartje. In de laatste jaren plukt men deze bloesems der cultuur ook, en vooral,
in de cabarets. Het cabaret is thans de wezenlijke bakermat van de populaire liedjes.
Het zijn wel allemaal eendagsvliegen, die kunstproducten, doch dit komt niet
omdat ze zoveel minder kunstwaarde zouden hebben dan de populaire deuntjes van
voor honderd jaren, maar doordat men zoveel sneller evolueert: vlugger algemeen
bekend, vlugger vergeten. (Hoe lang hield Fleuve du Tage176 het niet uit?)

176

Fleuve du Tage, ou les adieux d'un troubadour. Romance op woorden van Joseph Hélitas
de Meun en muziek van Benoît Pollet (1753-1823). In Hildebrands Camera Obscura komt
het lied voor in de vertelling Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout: ‘De violen
hielden met een fikse kras op, en de harpspeelster hief, met een enigszins schorre stem, en
juist voor de drieëntwintigste maal op die gedenkwaardige morgen, het toen even zo min als
nu nieuwe, maar altijd slepende Fleu-ve du-Ta-ge! aan.’ Berlioz noemt de romance tweemaal
in zijn memoires: Berlioz (1987), deel I, 195 en deel II, 109.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

282
Uit het bovenstaande blijkt dat de dichters, de componisten, de zangers van het
volkslied allemaal te hoog mikken. Men wil het volk laten zingen, betere dingen
laten zingen dan men nu uitgalmt - prachtig. Men trekt te velde tegen de
‘Schundmusik’ zo goed als tegen prikkelfilms, tegen obscene plaatjes en verhaaltjes.
Prachtig. Men moet de verderfelijke macht van een slechte melodie niet onderschatten;
bij sommige abnormale individuen blijkt een zagende, dwingende deun maar al te
vaak ‘Begleiterscheinung’ van een of ander voornemen of handeling te zijn geweest.
Men bereikt met de tot dusverre gevolgde tactiek slechts hen die ‘muzikaal’ heten
te zijn - tenminste ‘voor een mopje muziek voelen’. En dat is altijd nog maar een
klein percentage. Zou de muziek op wie niet zingt, niet van zingen houdt, geen invloed
uitoefenen? Ik weet beter... ‘Muziek? Ge kunt er zelfs paarden op laten dansen’...177
Het is mijn mening dat men de muzikale opvoeding van het volk op een gans
andere wijze ter hand moest nemen. Men heeft slechts de kunstwaarde van het cabaret,
van de operette te verhogen; men verbetere het peil der mannenkoormuziek (‘Een
mooi mannenkoor, dat is 't mooiste dat je horen kunt’), het niveau der
harmoniemuzieken (welk werkman laat niet zijn arbeid staan als daar een militair
muziekkorps voorbijgaat?), en ge zult eens horen!
Wat geeft het, tien mensen vier of vijf avonden per jaar goede, gezonde (maar
tamme!) muziek te laten horen, met de boodschap: dit is echte, fraaie volkskunst,
zing het, propageer het en je bewijst jezelf een dienst - wanneer honderd mensen
driehonderdvijfenzestig keer per jaar getrakteerd worden op slechte, onzuiver
stemmende, soms bepaald suspecte (doch prikkelende en meeslepende!)
strijkjesmuziek, ‘potpourri sur l'opéra...’ banale, doch klinkende marsen,
cabaretliedjes, die blijven hangen, laten lachen, omdat ze elk spoor van geest missen...
Begin met de mensen het ‘betere’ op een even aantrekkelijke manier te serveren
als het ‘minderwaardige’. Bedenk dat een Volkslied groeit en niet ‘geschreven’ kan
worden - bedenk dat het waarschijnlijker is dat Aspirine in een nieuwmodische
Valerius-Gedenck-clanck van het jaar 1980 zal opgenomen worden, dan Van een
koningsvrouwe of De gefopte vogelaar.178
Het lijkt mij uitgesloten dat Volksliederen door Robert Kothe bijvoorbeeld ooit
in de geest van het volk zullen gaan leven.
Maar het doet er niet toe. De tijden zijn voorbij, sinds een paar eeuwen, dat de
muzikaliteit, de sensitiviteit ener natie beoordeeld kon worden naar haar volksgezang.
De muziek als ontspanning leeft en vergaat bij het ogenblik - de muziek als

177

178

Pijper refereert met deze uitspraak aan De twee muzieken van Matthijs Vermeulen. Deze
schrijft, als hij het heeft over de kenmerken van Franse muziek: ‘Een paard zal op deze
melodieën dus nimmer wonderlijke toeren kunnen vertonen, wat het wél kan op de
goddelijkste muziek van Mozart.’ (deel II, 10). En in een door Vermeulen bedacht gesprek
dat ‘Debussy nooit heeft genoteerd’, adviseert monsieur Croche de Franse componist over
het schrijven van een opera onder meer: ‘Denk bij uw ritmen steeds aan het circuspaard: er
moeten regelmatige kunsten op gemaakt kunnen worden.’ (deel II, 22).
Aspirine is een liedje van de cabaretier Dirk Witte (1885-1932). Witte, die aanvankelijk zelf
zijn liedjes zong, schreef later voor Pisuisse o.a. Mens durf te leven. De twee andere liederen
zijn van de hand van ‘echte’ componisten: Van een koningsvrouwe is op. 5 van Arnold Spoel,
en Catharina van Rennes schreef De gefopte vogelaar, een lustig liedeken voor lichte stem
(op. 37).
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zielsuiting (eventueel: als uiting van de ziel der mensheid, volgens Vincent d'Indy)179
is onafhankelijk van tijd en plaats.
Doch wel wensen wij ‘het volk’ veelzijdiger en artistieker muzikale educatie toe.
En het is ons aller plicht om daaraan mee te werken.

Stadsconcerten - Lucie Caffaret
26 januari 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Vivaldi: Concerto grosso voor twee violen, altviool, violoncel en
strijkorkest in a
Schumann: Pianoconcert (soliste: Lucie Caffaret)
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Franck: Variations symphoniques (soliste: Lucie Caffaret)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini
Ravel: Jeux d'eau (toegift Lucie Caffaret)
Weelderiger, bloesemender pianospel heb ik in lang niet gehoord. Het is niet groots;
nimmer. Zij vermijdt zorgvuldig alle hemelbestormingen en in haar reproducties
klinken nergens tandenknersingen of jammerklachten door. Francks Variations
symphoniques wil men nog wel eens anders gespeeld horen. Ik herinner mij talrijke
interpretaties waaruit men horen kon dat de solist uitging van de overtuiging: Franck
was een organist (hieruit resulteerde dat de pianopartij in de grote fortissimo's klonk
gelijk het volle werk met mixturen en zestienvoeten); Franck was een gelovig meester
(hieruit resulteerde dat het hoofdthema u voorbij moest gaan als een begijntje, met
geneigd hoofd en gevouwen handen); Franck was niet slechts vroom, hij was ook
een hartstochtelijk christen (en dus moest de mars u herinneren aan die strijdbare
engelen uit de Openbaring van Johannes).
Zulke interpretaties waren vaak indrukwekkend, groots en magistraal.
Bij Lucie Caffaret niets van dit alles. Het hoofdthema schimde even op, glimlachte
en verdween in de verte. De mars speelde heel hoog, heel verwijderd, klonk als de
joyeuze herinnering aan een feest. De climaxen schuimden als wielend water, als
brandingen, betoverend, doch nimmer wreed. Het was alles evenwichtig en schoon.
Uit het bovenstaande kan men afleiden hoe zij Schumann speelde. Zeer Frans,
zeer elegant. En gans anders dan wij hier in Holland gewend zijn. O, ik zie ze al
hoofdschudden, de Gralshüter der heilige traditie. Ik hoor ze al jammeren over het
totaal ontbreken der Germaanse grondigheid (allicht!), ik hoor de weeklachten over
de vervlakking der accenten. Maar ik vraag u: was dit niet schoon? De enige eis
welke men in hoogste instantie aan een kunstwerk, aan een reproductie stelt, is: dat
het vermag te ontroeren, schoonheidsimpressie te geven. En boeien, ontroeren,
verrukken deed Lucie Caffaret met haar Schumann onophoudelijk.

179

Zie de recensie van 7 januari 1920.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

284
Behalve de beide concerten speelde zij, als toegift, nog Ravels Jeux d'eau. Het is
geen gewoonte om over de toegiftjes te schrijven, doch in dit geval moet ik van de
gewoonte afwijken. Want in dit werkje heeft zij zo singuliere kwaliteiten
gemanifesteerd, dat het onrechtvaardig zou zijn die niet op te willen merken.
Haar ganse techniek, haar zin voor plastiek, haar meesterlijke beheersing der tempi,
haar gevoel voor humor, haar gouden stijgingen en immateriële zwevingen, haar
ganse, bijzondere dispositie voor de moderne pianistiek culmineerden in dit kleine
meesterwerk. Het druppelde, sproeide fosforiserend licht. Dit was Henri de Régniers
watergod, druipend, glimmerend, lachend in het water ‘dat hem krieuwt’.180
Het was de eerste maal dat ik Ravels Jeux d'eau hoorde spelen zoals ik het mij
altijd gedroomd heb.
Ik verwacht dat Lucie Caffaret hier het volgend jaar een pianoavond zal komen
geven. Een groter publiek dan dat van het Stadsconcert moet in de gelegenheid gesteld
worden met haar kennis te maken en haar spel te bewonderen.
Het accompagnement door Van Gilse en het U.S.O. was vaak goed en handig
(Franck), soms wat traag (Schumann: Finale), soms wat grof (Intermezzo).
De orkestprestaties van zaterdagavond - Vivaldi's Concerto grosso, Berlioz'
Benvenuto en de Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy - vragen geen nadere
bespreking. Vivaldi werd beter gereproduceerd dan Debussy; behalve het onvaste
tempo detoneerden de hoorns en joeg de fluit hier en daar.

Urlus
26 januari 1920 (UD)
Tivoli
Jacques Urlus (zang) en Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Werken van Mahler, Chopin e.a.
Jacques Urlus gaf zondagmiddag een liederenmatinee in Tivoli. Het was niet
gemakkelijk om in de stemming te geraken, waar de solist met zijn accompagnateur
hinderlijk in de zonneschijn en nog hinderlijker in de decors van de voddenrapers
van Parijs stond. Men moest toch geen concerten arrangeren op een podium dat
getransformeerd is in een toneel voor de avondvoorstelling. Daar waren meer
ongunstige omstandigheden voor dit concert: de zondagmiddag, het mooie weer het daaruit volgende vrij schaarse bezoek.
Urlus heeft overigens gelukkig gezongen; ach, hij, de geroutineerde, draait voor
zulk een concertje zijn hand niet om! Formidabele moeilijkheden als in Um
Mitternacht van Mahler bij de vleet staan, overwint hij spelenderwijze.
Dit behelst overigens lof en het tegenovergestelde in gelijke mate.
Mevrouw Van Lunteren, die het programma opende met een Polonaise van Chopin,
accompagneerde, als altijd, uitmuntend.

180

‘krieuwt’ moet zijn: ‘krieuwelt’ (=kietelt); het citaat van Henri de Régnier dat Ravel als
motto aan Jeux d' eau toevoegde, luidt: ‘Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille’.
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Kamermuziekavond Tivoli Tweede Schäfer-concert
28 januari 1920 (UD)
Dirk Schäfer (piano)
Werken van Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms en Mendelssohn
Aan mijn kritiek op het eerste concert, veertien dagen geleden, heb ik niets toe te
voegen. Het was dezelfde concentratie, hetzelfde magistrale pianospel. Het was, ten
slotte, eenzelfde enthousiasme. Schäfer wete dat men hier in Utrecht zijn fenomenale
gaven bewondert - hij wete ook dat wij hem na dit jaar geen seizoen meer willen
missen.
Vóór de pauze speelde Dirk Schäfer Beethovens Appassionata en opus 2.3. En
hierna: het bekende Impromptu in As van Schubert, een stukje van Schumann, acht
walsen van Brahms, uit opus 39, en Mendelssohns Variations sérieuses.
Ik kan met de eenvoudige opsomming volstaan; er valt over de composities niet
te divageren - de Variaties van Mendelssohn behoren wel tot het allergaafste van
zijn fraaie pianomuziek. En nog iets te zeggen van Schäfers grandioze en meesterlijke
reproducties zou zijn een herhalen zonder zin.

Tivoli-concert
29 januari 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Eerste symfonie
Haydn: Violoncelconcert nr. 2 in D (solist: André Lévy)
Ravel: Rapsodie espagnole
Fauré: Élégie en Papillon voor violoncel en orkest (solist: André Lévy)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini
Het U.S.O. speelde Beethovens Eerste symfonie acceptabel in vele opzichten. Van
Gilses tempo van het eerste deel was, gelijk te vaak, onvast en fladderend. Het tempo
van het Andante was gedecideerd te vlug, ditmaal. Ik begrijp niet waarom de heer
Van Gilse dit hele tweede deel met uitzondering van de eerste zes maten slechts met
de linkerhand dirigeert. Deze tactiek maakt de toets van het orkest geenszins lichter
en het gebaar is allesbehalve elegant. Het tweede deel werd, ten slotte, het minst
gelukkig gereproduceerd: het was een vaak duidelijk en altijd belangwekkend fugato,
doch nimmer een bekoorlijke idylle.
Het derde deel was beter, de Finale klonk, ongerekend een paar grofheden, concies
en beschaafd.
Het violoncelloconcert van Haydn vraagt geen uitvoerige bespreking. En het
violoncellospel van André Lévy eigenlijk ook niet. Positieve kwaliteiten: muzikaal,
een
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fraai staccato. Negatieve kwaliteiten: geen ‘virtuoze’ tempi, weinig onzuivere
intonaties. André Lévy doet soms plotseling charmante dingen: enkele naïeve
ontknopingen, besluiten in de Finale klonken verrukkelijk. En een paar ritmische
onzuiverheden - ook in de Finale - hinderden slechts weinig. Het is, achteraf,
bevreemdend dat zijn spel absoluut geen herinneringen nalaat. Maar misschien is
André Lévy een veel groter, geprononceerder kunstenaar dan hij liet raden,
gisteravond.
Nog te bespreken blijft Ravels Rapsodie espagnole. Maar deze uitvoering was zó
on-af, gaf een zó geschramd, verwrongen beeld van het meesterwerk, dat ik én Van
Gilse én mijzelf de kwelling ener kritische beschouwing zal besparen. Na de
eerstvolgende uitvoering hoop ik dan ook over het werk te schrijven.
Ik wenste wel dat Van Gilse ertoe kon besluiten geen noviteiten te brengen vóór
ze afdoende bestudeerd zijn. Deze aanmerking heb ik moeten maken na Mahlers
Vijfde, na Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune. Het wordt eentonig. Maar
Mahlers Vijfde, Debussy's Prélude hingen niet zó uit het lood als Ravels Rapsodie!
Men moest ook bedenken welk een kwaad deze ontijdige uitvoeringen stichten.
Ik geloof: men doet beter een meester, een richting, niet te introduceren dan verkeerd
of half.

Evert Cornelis - Moderne pianoavond
30 januari 1920 (UD)
Evert Cornelis m.m.v. F. François-van Royen (piano)
Werken van Franck, Debussy en Ravel
Voor het genootschap Nederland-Frankrijk gaf Evert Cornelis gisteravond een concert.
César Franck detoneerde wat tussen de rest van het programma - of misschien wilt
ge het andersom zeggen. Een zo heidens-schone feeërieke tuin als die van Ravel,
een zo christelijke verrukking als Francks Prélude-air-final, dat als de verklanking
is van de brandendste visioenen der heiligen, verdragen elkander ternauwernood.
Doch Evert Cornelis heeft ook Franck verrukkelijk gespeeld. Met staatsie, soms
groots, vaker vertederd.
Debussy heeft Evert Cornelis betoverender weergegeven en Ravel bepaald
magistraal. De duizend ondefinieerbare schakeringen in zijn toets, het heel aparte
mezzavoce van zijn discanten, de sonore pizzicato's van zijn linkerhand maken hem
tot een herschepper der modernen zonder weerga.
De solostukken van Debussy welke hij speelde, waren: een vrij onbekende Nocturne
en de Danse - dezelfde Danse waarmee de pianist Van Beynum ons onlangs niet
vermocht te bekoren.181 Cornelis speelt deze dans als een episode, op een immaterieel
en tijdeloos plan. En ik moest denken aan een novelle van de moderne Duitse
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Zie de recensie van 23 januari 1920.
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fantast Gustav Meyrink: die mensenfiguren die eigenlijk harpen zijn - harpen die
door een tovenaar bespeeld, wonderlijke en zinnenverbijsterende klanken van zich
geven.182
Van de oudere Debussy twee Préludes uit het eerste boek: de veel gehoorde (doch
nimmer te veel!) Minstrels: een schets van de altijd vermakelijke negerzangers183 met
hun goedig-komische grimassen, met hun kleine sentimentele onfatsoenlijkheidjes.
En La cathédrale engloutie, wat ik zonder aarzelen een van Debussy's meest grandioze
fantasmen kan noemen. Gaaf van conceptie, van uitvoering, groots van gedachte.
De kristallijnen klanken, waarmee het stuk begint en eindigt; het volle werk der eerste
grote climax; de mediterende monodie, verderop (‘expressif et concentré’); de
raadselachtige wielingen, die men in zeer diepe waters juist zo ziet; de ‘brume
doucement sonore’, waaruit het mysterie opstijgt - het is alles volstrekt nieuw en het
is suggestief zonder voorbeeld. Evert Cornelis verdient onze dankbaarheid voor deze
reproductie - zó gans in het juiste gamma gehouden als men dit zelden hoort.
De voordracht van Ravels Alborada del gracioso was misschien het hoogtepunt
van de avond. Er staan onmenselijke moeilijkheden in dat stuk; ik kan mij bijvoorbeeld
niet voorstellen dat de tertsen- en kwartenglissando's werkelijk speelbaar zouden
zijn. Op een Bechstein-vleugel blijken zij altijd onuitvoerbaar. Maar - wat een stuk
werd het onder Cornelis' handen! Hij speelde het met ongehoorde opvlammingen,
met zeldzaam spottende monologen, met alles meeslepende rubato's.
Er waren ook nog twee quatre-mains: Debussy's oude Petite suite, een stukje dat
‘tovert’, zoals Gezelle zeggen zou - ‘tovert’ als een heldere koele voorjaarsdag. Het
is helemaal mooi, oud-Frans van factuur, van harmoniek. Melodisch is het vooral
niet minder dan zoet, ritmisch overal beschaafd-pikant. Maar het is muziek in de
hoogste zin: het is een kostelijk en allerminst goddelijk, doch zeer menselijk
divertissement. Debussy's latere ‘moderniteiten’ - hoe gewoon klinken ons die hevig
beprate extravagances thans, nietwaar? - laten zich in de Suite nog pas vermoeden.
De andere quatre-mains was Ravels Ma mère l'oye. Men kent die hier slechts van
de orkestproducties - doch ik meen dat ik hier reeds veel vroeger heb geschreven dat
het oorspronkelijk een vierhandig suitetje was. Men heeft gisteravond kunnen horen
hoe het eigenlijk moet klinken - hoe het kan betoveren, hoe charmant en fragiel alle
details zijn.
Mevrouw F. François-van Royen secondeerde. Muzikaal; doch zij scheen aan wat
podium ‘verhoging’ te lijden. (Podium ‘koorts’ durf ik het niet te noemen; daarvoor
was ze veel te zeker van haar partijen.) Bijvoorbeeld had de wel erg weinig berige
galanterie: ‘Je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois’184
duidelijker mogen zijn. Maar natuurlijk, dat is op zichzelf een kleinigheid.

182
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Het gaat hier om de novelle Honni soit, qui mal y pense uit Des deutschen Spiessers
Wunderhorn. Meyrink (1913-1917), deel IV, 79-88. Zie ook voetnoot 78 bij de recensie van
14 januari 1918.
Minstrels waren geen negers, maar als negers geschminkte blanken.
Het citaat is een regel uit een veel langere ontlening, die boven deel IV, Les entretiens de la
Belle et de la Bête, in de partituur is afgedrukt.
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Ter inleiding185
3 februari 1920 (Tivoli-gids)
Het lijkt mij hier thans niet de plaats om voor de zoveelste maal het goed recht der
moderne en modernste Franse school te gaan bepleiten. In de tijd dat ik het
Tivoli-programma redigeerde, heb ik dat vaak en hartstochtelijk genoeg gedaan.
Mijn praktijk aan het Utrechtsch Dagblad brengt mij herhaaldelijk de gelegenheid
om de aandacht te vestigen op de nieuwe en verrukkelijke accenten der Franse
meesters.
Doch vóór ik de hedenavond uit te voeren werken beknopt bespreek, schijnt het
mij nuttig om nog even de kenmerken hunner techniek aan te duiden. De kenmerken
ener techniek die volstrekt internationaal is, tegelijkertijd ontstaan op de meest
verschillende punten der beschaafde wereld.
I. Het ritme is oneindig verfijnd, gedifferentieerd in deze moderne muziek.
‘Exotische’ maatvrijheid mag men het echter niet noemen. Ik zou zeggen: daar
zijn wij in Europa vooralsnog niet aan toe. Polyritmieken welke men in de
binnenlanden van Afrika, van Zuid-Amerika heeft gehoord en opgetekend,
overtreffen alles wat men zich hier nog droomt. Ik geloof ook dat onze muziek
zich ritmisch nog enorm verrijken kan en zal. En men behoeft zich daartoe nog
niet eens te inspireren op de kannibaalse trommen en stenen - hoeveel rijker,
sensitiever is het ritme van onze spreektaal niet dan de muzikale declamatie!
De muziek na 1900 gebruikt echter nog overal het overgeleverde ritme. Debussy's
verdienste is dat hij het verfijnd heeft - op andere, ‘geïmporteerde’ bases berust zijn
muzikale declamatie nergens.
II. De melodiek der moderne muziek is eenvoudig, eenvoudiger dan die der vorige
generaties. De melodische kiemcel186 waaruit een sonate van Debussy groeit,
het hoofdthema van Milhauds sonate, zingt in het hoofd na als een simpel wijsje.
Doch deze melodiek heeft één eigenschap die haar kenbaar maakt tussen alles:
zij is voornaam, ingetogen. Debussy verwerpt alle mogelijke heroïeke allures
der melodie; zij is nooit opdringerig gelijk Strauss, nooit bizar, demonisch,
snikkend of handenwringend als Mahler. Zij verdraagt ook geen reproductie
door trompetten en bazuinen, de klaroenen der aartsengelen schallen nooit in
deze muzieken.
III. De harmoniek. Over de harmoniek der nieuwe Fransen gaan de meest
fantastische verhalen. Het heet: Debussy heeft de duale toonladder (scala uit
louter heletoonsafstanden bestaande)187 uitgevonden - wat een historische
onjuistheid is! Verder gebruikt men ‘kerktoonsoorten’ en ‘exotische toonladders’
- en dit is een factische onjuistheid.188

185
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187
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Deze toelichting is geschreven voor de ‘Moderne-sonatenavond’ in Tivoli, met werken van
Debussy, Pijper en Milhaud, gespeeld door Hendrik Rijnbergen (viool) en Willem Pijper
(piano).
Zie voetnoot 276 bij de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 15 april 1919.
Zie voetnoot 277 bij de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.
Kerktoonsoorten komen wel degelijk voor bij Debussy.
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De zaak is, als elke grote ontdekking, veel eenvoudiger.
Het zou veel te veel plaats vorderen om de historie der harmonische muziek na te
gaan, vanaf de simpele monodie tot aan de volstrekt logische opheffing der traditionele
dissonanten door - onder anderen - Debussy. En toch zou dit alleen een voldoende
en juiste kijk geven op de moderne samenklanken.
Zeer in het kort zou ik het aldus trachten te formuleren:
De eenvoudige, simpele ‘volksmuziek’ is gebaseerd op drieklanken. Een drieklank
is niet anders dan de uiteenzetting der elementen (boventonen) waaruit de grondtoon
bestaat. Er schuilen echter in elke grondtoon veel meer dan drie boventonen (de
aanvechtbare onderverdeling in primaire en secundaire boventonen laat ik daar). De
moderne harmoniek nu doet niet anders dan die verder verwijderde boventonen de
plaats geven waarop zij recht hebben, dat wil zeggen: ze beschouwen als consonant,
compleet in zichzelf, geen ‘oplossing’ vorderende. In de moderne harmonieën
ontmoeten wij samenklanken waarin voorkomen een c, g, e, bes, e, fis, as, b - om
één voorbeeld te kiezen. Gebruikt op bepaalde manieren, onder bepaalde
omstandigheden, moet elk onbevooroordeeld muziekgevoelige dergelijke
samenklanken als consonante akkoorden waarnemen. Ik spreek daar van bepaalde
wetten; die zijn er. Niemand noeme de nieuwe kunst ‘bandeloos’ omdat haar
harmonieleerboeken nog niet geschreven zijn. Eén meester heeft dit, voor zover mij
bekend, onder woorden gebracht: Arnold Schönberg. Hij zegt, sprekende over de
zogenaamde kwartakkoorden (waarover bij gelegenheid meer): ‘hier scheinen Gesetze
zu walten; welche, das weiss ich nur instinktiv’.189
Aldus is de ritmische, melodische en harmonische constellatie in de drie sonates
welke hedenavond uitgevoerd zullen worden. Aan speciaal compositorische
kenmerken, die slechts voor de geroutineerde vakmusicus belangwekkend kunnen
zijn (contrapuntische eigenaardigheden, raffinementen in factuur, in instrumentatie),
ga ik hier voorbij.
De Sonate voor viool en piano van Claude-Achille Debussy is een van 's meesters
allerlaatste werken.190 Geschreven in Frankrijks rampzaligste tijd (winter '16-'17),
genoteerd terwijl de schepper wist dat de dood hem elke minuut wachtte, is deze
sonate een wonder. Een wonder van fijn-joyeuze levensaanvaarding, van
aanbiddelijke, zachte scherts, van hoge vreugde. Het genie Debussy kon, met de
dood in het zieke lichaam, zich bezighouden met alle schoonheden en
beminnelijkheden van het aardse leven. Hij, de benijdenswaardige ‘musicien’, kon
van het leven afscheid nemen zonder een hartvermurwende Negende symfonie, als
Mahler; zonder de milde troost van een Bruckner, een Beethoven, die in hun laatste
werken tevens de ontroerendste aanklachten tegen het Leven neerschreven.

189
190

Het citaat is niet letterlijk. In de Harmonielehre (470) staat: ‘Hier scheinen Gesetze zu walten.
Welche, das weiss ich nicht. Vielleicht werde ich es in ein paar Jahren wissen.’
De Vioolsonate is het laatste voltooide werk van Debussy.
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De Vioolsonate wordt gedetermineerd door het opschrift boven het Intermède:
‘Fantasque et léger’. Alles in dit meesterwerk is fantastisch en ongelooflijk licht van
toets.
I. Het eerste deel begint met een als het ware improviserend thema, een thema
dat onmiddellijk een klein ironisch accentje vertoont. De - overigens zeer heldere
- constructie van het deel na te gaan, is zonder notenvoorbeelden niet wel
doenlijk. Tweemaal komen er contrasterende gedachten: één motief van elastisch
verend gestoten nootjes op een vrij zwevende orgelpunt in de pianopartij - één
episode waarin een nieuw thema als ontastbare bovenlijn in flautando's der viool
en drie octaven lager in de pianopartij danst, ritmisch gecompleteerd door de
zo-even genoemde golvende pianobeweging.
II. Het Intermède is zeer ironisch, hier en daar bepaald beklemmend. Het is bijna
een perpetuum mobile, altijd springen de zestienden-figuurtjes, nu hier, dan
daar. Soms onder een lang uitnevelende vioollijn - scherzando! - soms tussen
quasizuchtende meditaties - scherzando! Het stuk vervluchtigt als een zomerwolk
met een subliem verrustigende beweging.
III. De Finale intoneert voorlopig dezelfde stemming: ironie, zachte humor, speelse
passages. Maar al spoedig slaat de stemming in het uitgelatene over. Hierna een
terugzinken op een onheildreigende syncope. Elk ander componist had deze
stemming doorgevoerd, was pathetisch geworden - Debussy niet. Er begint een
murmelen als het ruisen in zijn oude prelude La sérénade interrompue; de
joyeuze passages komen fragmentarisch terug.
Eerst een kleine climax in E, dan in G en eensklaps, onverwacht het slot: peu à peu
très animé. Slechts vier, vijf maten helder fanfaronnerende blijdschap en het werk
sluit met een flageolet, scherp en lichtend als een ijspegel.
Van Darius Milhaud weet ik, op het ogenblik dat ik dit schrijf, geen biografische
bijzonderheden. In de overige werken die ik van hem ken: een Suite voor piano, een
vioolsonate van het jaar 1911, een Sonate voor twee violen en piano, is een zeer
duidelijke stijging merkbaar. Deze Tweede vioolsonate, geschreven te Rio de Janeiro,
schijnt mij zijn gaafste, persoonlijkste compositie; ik vind het voluit een chef d'oeuvre.
Na de d'Indy-harmonieën der oudere werken hoort men uit de Tweede sonate een
volstrekt eigen, hypermodern accent. Deze sonate klinkt onvergelijkelijk veel
‘scherper’ dan die van Debussy, doch dat komt niet uit een dusgenaamde
dissonantenjagerij, zucht tot modern doen, voort, doch eenvoudig uit de onvervaarde
contrapunten welke overal staan. Hij hanteert het contrapunt als een meester; in alle
delen zijn plaatsen aan te wijzen waar eenzelfde thema tegelijkertijd in versnelling,
in verbreding en in verschillende toonsoorten voorkomt. Dit voor de mensen van het
vak, die misschien verstoord zullen hoofdschudden door de verbijsterende dosis
‘dissonanten’ in de oude betekenis, welke Milhaud te verwerken geeft.
Doch het is mij gebleken dat deze sonate te gecompliceerd is om bij een eerste
horen én genoten (dat wil zeggen: aangevoeld) én ‘begrepen’ te worden. Men stelle
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zich dus liefst in op de geest van het werk en trachte zich niet tezelfdertijd op de
hoogte te stellen van de waarlijk zeer onalledaagse, doch geniale en doeltreffende
contrapuntische en compositorisch-technische kwaliteiten. De stemming der vier
delen is ongeveer als volgt:
I. Pastoral; een meditatie over het primitieve, doch buitengemeen expressieve
hoofdthema, waarmee de sonate begint. Er zijn twee contrasten in dit deel, die
geen nadere uitleg behoeven. De componist bereikt een hoogst suggestief effect
door de sourdine slechts tussen de twee laagste snaren te doen plaatsen. De
kwint verliest op deze manier bijna niets van haar glans, de g klinkt fluwelig
en diep-sonoor.
II. Vif: een fantastisch scherzo, met een allereigenaardigst slot, dat klinkt als een
ver, verwaaid gelui. De zonderlinge polyritmieken laten alle drie de stemmen
zelfstandig waarneembaar - dit slot is als het langzaam stil uitgonzen van een
zware klok.
III. Wanneer men in de vorige delen de stemming welke Milhaud intoneert,
aangevoeld heeft, geven het derde en het vierde deel geen moeiten meer. Het
Lent is als een zomernachtelijke droom met zonderling verstilde beelden. Zoals
in sommige witte nachten de bomen kunnen stilstaan, het water geruisloos sluipt,
de bloemen als roerloze handen zijn - zó is dat stuk. Geen muzikaal gevoelig
mens kan, dunkt mij, aan deze ongehoord suggestieve stemming ontkomen.
IV. De Finale ten slotte is het meest fantastische der vier delen. Er zijn woedende
fortissimo's in, nevelig-schimmende fluisteringen. En het slot, met de stampende,
gillende motiefverbredingen, geeft mij sensaties als van de apocalyptische
ruiters. Zachtzinnig is dat slot niet! Er jaagt een wreed levende menselijke
hartslag door. Het is meedogenloos en hard als deze tijd. Maar ik houd deze
sonate voor een geniale treffer, voor een meesterwerk.

Mijn eigen Vioolsonate is in de zomer van 1919 geschreven, als de eerste der twee
sonates (de tweede voor violoncello en piano). Ik schreef haar in hetzelfde gamma
dat ik in het begin van dit artikel besprak. Uit de aard der zaak zal ik mij onthouden
van een ontleding - trouwens, ik geloof ze is overzichtelijk genoeg. Het eerste
(piano)thema, waarmee de sonate begint, determineert ook het molto adagio. Vincent
d'Indy zou haar dus cyclisch noemen...

Cyclusconcert
5 februari 1920 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Egmont
Beethoven: Tweede pianoconcert (soliste: Dina Italie)
Franck: Variations symphoniques (soliste: Dina Italie)
Wagner: fragmenten uit Lohengrin
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Dina Italie speelde Beethovens Tweede pianoconcert, dat inderdaad te zelden gehoord
wordt. Zij speelde ook Francks Variations symphoniques, en de manier waarop zij
deze beide zeer ongelijksoortige meesterwerken speelde, manifesteerde allerlei
eigenschappen, waarvan te noemen zijn: algemene muzikaliteit, belangstelling in
toonvorming, in frasenwelving, gebrek aan ritmisch gevoel, aan stijlgevoel, aan zin
voor constructie. Gebrekkig gevoel voor humor (Beethoven, Finale), onontwikkelde
zin voor het lyrische reciet (Franck, begin).
Onlangs, na het concert waarop Lucie Caffaret de Variations van Franck speelde191
- ik vergelijk niet! - schreef ik enkele beschouwingen neer over de wijzen waarop
men dit werk spelen kan. Ware het geen danaïdenarbeid, ik zou thans gaan mediteren
over de duizend en één manieren waarop men Franck niet spelen moet. Men moet
bijvoorbeeld een tempo nooit zó laten verslappen dat men niets meer voelt; men
moet een rubato niet uitbreiden tot een serie fermaten - dit is stijlloos. Men moet een
sforzato (relatieve versterking) niet in elk verband aandikken tot een fortissimo subito
- dat is ook stijlloos. En verderop, in de mars, moet men zich niet tevreden stellen
met een gezapig wandelend molto moderato. Dit tempo paste wonderwel op Jensens
Hochzeitsmusik.192
Nee, Franck was toch, alles in alles, bepaald onvoldoende. Het is jammer, maar
ik geloof dat Dina Italies wezen te weinig affiniteiten vertoont met de psyche van
Francks muziek, om ooit daarmee te kunnen samengroeien. Speel Franck streng,
speel hem vrij, speel hem dogmatisch, koel, vurig - alles kan. Speel hem als fel-wit
brandende vagevuurvlammen, speel hem met middeleeuwse verrukkingen, doorhuiver
mét hem de visioenen van zuster Hadewijch, voel hem aan als een asceet, of als een
jong bloesemende boom. Maar speel hem nooit zwoel!
Het Beethoven-spel van Dina Italie was beter, niettegenstaande een paar kleine
onfortuinlijkheidjes. Natuurlijk is het heel wat gemakkelijker om de eerste concerten
van Beethoven voldoende te spelen dan iets anders. Deze concerten (één en twee)
zijn technisch niet zoveel zwaarder dan sommige van Mozart en geestelijk eisen zij
veel minder spanning. Maar een emotionerende vertolking van deze oudste concerten
te kunnen geven, is reeds een hele prestatie. Ontroerend was haar reproductie met
dat al nog niet, doch er waren waarlijk verheugende ogenblikken. De stijl waarin zij
de Finale speelde, vraagt nog om herzieningen. De syncope was altijd te hoekig en
de hele expressie van het hoofdthema was veel te veel Dalcroze.193
Pianistische disposities heeft Dina Italie: haar algemeen muzikale begaafdheid
lijkt mij geenszins onvoldoende. Zij kan stellig wat van zichzelf maken - doch zij
lere haar eigen artistieke wezen kennen vóór zij zich met vrucht verder ontwikkele.

191
192
193

Zie de recensie van 26 januari 1920.
Het pianoduet Hochzeitsmusik is op. 45 van Adolph Jensen (1837-1879).
De Zwitserse pedagoog en componist Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) ontwikkelde een
onderwijsmethode die het ritmisch gevoel tot een fysieke belevenis moest maken en een
snelle wisselwerking tussen hoofd en lichaam moest bewerkstelligen. Waarschijnlijk ergerde
Pijper zich aan de motoriek van Dina Italie tijdens haar spel.
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Een respectabele techniek - zij versimpele sommige uiterlijkheden van haar spel staat voor die evolutie reeds tot haar beschikking. En dat is reeds vrij veel.
Het accompagnement was niet overal even verzorgd. De stemming in het eerste
tutti van Beethovens concert zwaaide bedenkelijk, in Franck was dit beter.
De reproductie van de overige orkestwerken - oude bekenden: Egmont-ouverture
en Lohengrin-fragmenten - vraagt geen nadere bespreking.

Kamermuziekavond Tivoli - Wendling-kwartet
6 februari 1920 (UD)
Haydn: Strijkkwartet in D, op. 64.5
Reger: Strijktrio in a, op. 77b
Beethoven: Strijkkwartet in F, op. 59.1
Max Reger was een der meest productieve componisten der juist verlopen periode.
De Duitse muziekgeschiedenissen noemen hem, met Pfitzner, Richard Strauss'
grootste concurrent. Hij was universeel, beheerste ‘alle stijlen’, componeerde op een
verloren achtermiddag een gans strijkkwartet. Max Reger was een fameus dirigent
en een bewonderenswaardig pianist. Toen niemand hier nog over Mahler dacht, had
Reger - ‘de moderne Bach’ - reeds een faam.
Maar welk een zonderlinge verschijning was de componist Reger; en hoe
opmerkelijk is het dat wij nu reeds, vlak na zijn dood, zijn waarde kunnen vaststellen!
Reger was een klassiek romanticus en met wat wij de moderne muziek noemen, had
hij geen enkel contact.
Daar is zijn factuur: formeel en dogmatisch, een gemummificeerde Beethoven en
Schumann. Zijn melodiek: Wagners ‘bewasemde’ klassieken. Zijn ritme: traditioneel
en stug. Zijn coloriet: Brahms-achtig, troebel. Zijn harmoniek: tonica, dominant,
onderdominant. De geest zijner muzieken: orthodox.
Reger beduidt voor mij het bankroet der Germaanse muziekcultuur. Hij heeft
werken geschapen, evenwichtig als de klassieken; hij heeft alle compositietechnieken
tot hun uiterste raffinement gevoerd; de tonica-dominant-subdominant konden niet
in een bonter vermomming gestoken worden. ‘Sa force étonne les petits enfants’,
gelijk Satie van zijn ‘porteur de grosses pierres’ zegt.194 Maar welke is de uitwerking
van Regers verbijsterende fuga's, van zijn verbluffende contrapunten? De ontsteltenis
van de mensen van het vak, de onverschilligheid van de muziekgevoelige zonder
technische scholing. Ieder musicus van professie bewondert een werk van Reger met

194

Le porteur de grosses pierres is het tweede deel van het pianowerkje Chapitres tournés en
tous sens (1913). Het bijschrift luidt: ‘Il les porte sur le dos. Son air est narquois et rempli
de certitude. Sa force étonne les petits enfants. Nous le voyons alors qu'il transporte une
pierre énorme, cent fois plus grosse que lui. (C'est une pierre ponce.)’
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vakmatige belangstelling (of verrukking - dat hangt van eigenaardigheden af). Maar
mijn eerste felle schoonheidsontroering moet ik van Reger nog krijgen. Ik kan niet
zeggen dat ik hem onvoorbereid beoordeel: ik bestudeerde zijn partituren, ik speelde
zijn orgelwerken, zijn pianostukken, zijn kamermuziek, ik accompagneerde zijn
liederen. En werkelijk, hier en daar, in zijn Schlichte Weisen, in de pianosonatines,
ook in het strijktrio van gisteravond schimmen soms onverwacht maten voorbij die
als de zeer terloopse herinnering aan een oude, weggeduwde emotie zijn. Reger, de
nooit jonge heksenmeester - gelijk sommige biografen hem zo elegant noemden blijkt dan toch, gelukkig, voor een zeer, zeer klein deel gedetermineerd te worden
door Schumanns Eusebius.195 En, gedachtig aan het boek Genesis: ‘zo er tien
“rechtvaardigen” in Sodom gevonden zullen worden, zal ik de stad niet verderven’,
kunnen wij nog hopen dat de tijd zijn levenswerk niet zal verderven, ter wille van
de weinige tientallen maten die ‘rechtvaardig’, die ongemaniëreerd, ongeleerd,
ontroerend neergeschreven zijn. Ter wille van de meesterlijke fuga's, de doelbewuste
doorvoeringen, zal het niet blijven bestaan, vrees ik.
Het Strijktrio uit opus 77, dat de Stuttgarters gisteravond speelden, ‘boeit’ slechts
met vele onderbrekingen. Ik zou door het werk enigszins gedetailleerd te analyseren
Regers werkwijze voor al zijn composities kunnen aantonen. Doch, na het
voorafgegane beschouwinkje meen ik dit beter te kunnen uitstellen tot later. Het is
typisch voor Regers componeertechniek dat de snelle delen zoveel interessanter
klinken dan de langzame. De Finale bijvoorbeeld, met dat Haydnse hoofdthema ach, maar men had het toch niet vlak na Haydn zélf moeten spelen: een oud, Delfts
bordje hangt men toch niet naast een ‘modern’, zo een van het genre ‘zoals het klokje
thuis tikt, tikt het nergens’. De techniek waarmee dat nieuwerwetse bordje
gefabriceerd is, is misschien wel beter dan die onzer over-overgrootvaders - maar
daarom deugt het nieuwe bordje of de samenstelling nog niet...
Neen, Reger verdraagt de nabuurschap van volmaakt, klassiek werk al evenmin
als de vergelijking met de ‘modernen’. De twintig maten die zongen, wat beduiden
ze naast de twintig zingende minuten van de oude musicus Haydn? De schoonheid
is hopeloos zoek in het nieuwerwetse Duitse werk. Men versta nu onder schoonheid
geen traditionele welluidendheid! Men kent mijn instellingen, mijn ambities voldoende
om te weten dat schoonheid voor mij gelegen kan zijn in de verst hoorbare
‘dissonanten’. Doch nimmer vond ik nog bevrediging in een marionettenspel van
‘altkluge’ regeltjes en theoremen. De psychologische noodzakelijkheid196 van een
scherzo, van een ‘levendige’ finale zal nooit met Jadassohn aangetoond kunnen
worden.
Het Wendling-kwartet minus de tweede violist Hans Michaelis speelde dit Trio
zeer geïnspireerd. Men zweepte het ritme, het coloriet op met een hartstocht, schoner
muziek waardig. Ook Haydns kwartet was in veel opzichten bewonderenswaardig.
Hun timbre is niet overal even aangenaam. Carl Wendling heeft vele violistische

195
196

Zie voetnoot 91 bij de recensie van 20 december 1919.
Zie voetnoot 240 bij de recensie van 13 januari 1919.
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begaafdheden, doch geen betoverende toon. En hierdoor komt het karakter van het
hele kwartet altijd wat aan de (te) scherpe kant. Dit is overigens een aanmerking op
het hoogste plan! Alle noodzakelijkheden voor een zeer goed kwartet zijn verder
aanwezig: ensemble, dynamiek, expressieovereenstemming.
De vier kunstenaars hadden een verdiend succes. Hun Beethoven heb ik niet meer
gehoord, doch ik ben ervan overtuigd dat ook dit een zeer figuurlijke en zeer nauwe
beugel met gemak dóór kon!

Mengelberg-concert
10 februari 1920 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Rimski-Korsakov: Shéhérazade
Tsjaikovski: Zesde symfonie (Pathétique)
Wanneer men beschikken kan over een orkest als dat van het Amsterdamse
Concertgebouw, strijkers, blazers die vrijwel man voor man solisten zijn, een batterij
die bediend wordt door virtuozen; wanneer men de chic, het grootse gebaar, het
metalen ritme, het hartstochtelijke pathos van Willem Mengelberg heeft - dan doorleeft
men Tsjaikovski's zoveelste Inferno zonder grim en zonder lust tot tegenspraak.
Mengelberg zweept ons door de Pathétique heen als door een noodzakelijkheid.
Mengelberg laat ons met zijn Tsjaikovski geen ogenblik los; hij vult de enorme holten
die het werk overal vertoont met het wild vlammende vuur zijner eigen hartstocht;
hij windt de vele alledaagse krulletjes tot ranken van een onvermoede gratie; hij
sublimeert de mars, welke steeds klinkt naar de kermis, tot een demonische
heksenjacht; hij maakt het uitklinken van het Lamentoso tot een heilig moment.
Mengelberg speelt ook dit werk weer op het allerhoogste plan - op hetzelfde plan
van Mahlers symfonieën, bijvoorbeeld. Het is dus niet onlogisch dat juist hierdoor,
door de magistrale reproductie, vergelijkingen zich gaan opdringen.
En dan denkt men natuurlijk, zonder het te willen, aan Mahlers laatste werk, aan
zijn Negende. En dan is het ook niet meer dan natuurlijk dat Tsjaikovski slinkt,
ineenschrompelt. Ook Mahler herdenkt in zijn laatste grote werk een leven van
teleurstellingen; ook hij ziet terug op het ‘Tun und Treiben’ van het alledaagse, ook
hij verdroomt nog even de oude serenades, de verbruinde blauwe bloemetjes, de
verstoven dansen. Ook Mahlers aardse liefde verbloedt in het slot-Adagio. Doch
hoeveel grootser, menselijker, klassieker is zijn epiloog! Juist doordat Mengelberg
Tsjaikovski zo gigantisch projecteert, wordt men tot vergelijken gedreven - juist dat
dringt ons van Tsjaikovski af!
Dat Mengelberg ons Mahlers Negende niet onthoude! Wij hebben nog twee kansen,
dit jaar - daarna verdwijnt Mengelberg voorgoed uit het Utrechtse muziekleven,
dankzij de hoge lokale politiek. Wanneer hij tegen het Utrechtse publiek, dat immer
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getoond heeft zijn magistrale vertolkingen hoog te schatten, geen wrok koestert,
vervulle hij deze wens. Amsterdam krijgt zijn Mahlerfeest; dat hij zijn geboorteplaats
ten minste één uitvoering schenke van 's meesters laatste werk, het werk dat ik
tegelijkertijd als het hoogtepunt der oudere, klassieke, en de bodem der modernste
muziek beschouw.
Vóór de pauze speelde men een symfonische suite Shéhérazade van de oude Russische
voorman Rimski-Korsakov. Én wat de omvang én wat de inhoud betreft, kon het
werk evengoed een cyclische symfonie heten als bescheidenlijk: suite. Het vertoont
alle prettige kwaliteiten der gaafste Russische muziek: ongedwongenheid,
voortreffelijke instrumentatie, heldere thematiek, onschoolse harmoniek. Het is
misschien wat lang, doch boeien, het allereerste vereiste, blijft het steeds. Er staan
tal van kostelijke details in; zo is bijvoorbeeld het slagwerk voorbeeldig behandeld.
En de soloviool, welke Zimmermann als altijd ongelooflijk schoon speelde, is een
waarlijk meesterlijk detail. Vooral de gans vertederd-koesterende glissandi uit de
Conclusion197 zijn ontroerend. Zo zou ik meer fragmenten kunnen noemen: de
polyritmieken uit de Finale, het barcarolleachtige begin van het derde deel, de
climaxen uit II, die fataliteitsassociaties oproepen als sommige novellen van
Korolenko.198 Het is met dit werk als met de Russische literatuur: het is lang, zeer,
zeer breedsprakig en toch kan men geen detail missen, geen coupure van betekenis
maken. Het is, alles in alles, juist zoals het wezen moet. Ook de reproductie van dit
werk was een openbaring; er waren doorvoeringen van een waarlijk barbaarse
schoonheid.

Antwoord op een ingezonden brief van Jan van Gilse
De Mengelberg-concerten te Utrecht
12 februari 1920 (UD)
[door Jan van Gilse]
Mijnheer de hoofdredacteur!
Het zal zonder commentaar de lezers van het Utrechtsch Dagblad duidelijk
zijn dat de ondergetekende de muziekverslagen in het Utrechtsch Dagblad
laat voor wat zij zijn; het zij mij echter vergund op een zinnetje in het
laatste verslag over het concert van het Concertgebouworkest van
jongstleden maandag de aandacht te vestigen, waar het gaat om een
aangelegenheid die buiten het veld der muziekkritiek ligt en die bovendien
menigeen interesseert.
De muziekverslaggever schrijft (middagblad van 10 februari):

197
198

Pijper doelt op de vioolsolo in de laatste maten van het laatste deel.
Waarschijnlijk refereert Pijper aan Korolenko's Schetsen en vertellingen, die in 1907 in een
vertaling van Annie de Graaff waren verschenen.
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‘Wij hebben nog twee kansen, dit jaar - daarna verdwijnt Mengelberg
voorgoed uit het Utrechts muziekleven, dankzij de hoge lokale politiek.’
Het tegendeel van deze mededeling is waar. In de bekende verklaring van
het Concert-gebouwbestuur van 3 januari wordt gezegd dat het
Concertgebouworkest te Utrecht geen concerten zal geven ‘totdat het nu
bestaande conflict tussen Tivoli en het Utrechts orkest zal zijn opgelost.’
Welnu, in dat ‘conflict’, om nu die term te blijven bezigen, zijn slechts
twee oplossingen mogelijk.
1. Het gelukt aan de zaalbezitter inderdaad ons orkest en daarmee ons
zelfstandig muziekleven te gronde te richten, hetgeen weinigen zullen
hopen of verwachten. Onmiddellijk daarna is de zaalbezitter geheel vrij
het Concertgebouworkest zoveel keren te laten komen als het lust heeft
en er de beschikking over kan krijgen.
2. Het gelukt aan het U.S.O. zijn bestaan en daarmee het muziekleven op
een gezonde, normale, redelijke grondslag te brengen. Dan zal onmiddellijk
het Amsterdamse orkest door het U.S.O. worden aangezocht een viertal
concerten per seizoen te Utrecht te geven. Men heeft dit in alle circulaires
en publicaties van het U.S.O. kunnen lezen; men heeft er getuige van
kunnen zijn hoe de dirigent van het U.S.O. op de openbare vergadering
van 28 november jongstleden hiervoor een warm en gedocumenteerd
pleidooi heeft gehouden en ten overvloede - en dit is het gewichtigste heeft deze grondslag een rol gespeeld bij de onderhandelingen tussen de
besturen van het U.S.O. en het Concertgebouworkest.
Een derde oplossing is er niet; de Utrechtse muziekbelangstellenden kunnen
dus volkomen gerust zijn. De tijdsduur van een eventuele onthouding van
het Concertgebouworkest - een daad overigens die evenveel blijk geeft
van gemeenschapsals van collegiale zin - is dus slechts afhankelijk van
de snelheid waarmee het ‘conflict’ zal worden opgelost. Het is de wens
en ook het belang van het U.S.O. dat de oplossing van het Utrechtse
muziekvraagstuk zo spoedig mogelijk geschiedt. Wat de verlangens van
anderen zijn, kan hier gevoeglijk onbesproken blijven.
Twee kanttekeningen:
- het persoonlijke: Niemand verwacht van de heer Van Gilse iets anders dan dat
hij de muziekkritieken laat voor wat ze - volgens hem, natuurlijk - waard zijn,
aangezien iedereen dit doet met elk dagbladartikel. Overigens meen ik ook nu
nog steeds dat het constateren van het feit dat Mengelberg, zoals de zaken thans
staan, Utrecht niet meer zal bezoeken (‘dankzij de lokale politiek’) - geenszins
valt buiten het terrein der muziekkritiek;
- het zakelijke: komt hierop neer dat de heer Van Gilse nog eens herhaalt wat ‘in
alle circulaires en publicaties van het U.S.O. te lezen stond’ en recapituleert
wat men had kunnen horen op de openbare vergadering van 28 november, toen
de dirigent van het U.S.O. een warm en gedocumenteerd pleidooi hield.
Doch ik waag het desondanks nog te betwijfelen dat het de heer Van Gilse lukte om
met het bovenstaande artikeltje de Utrechtse muziekbelangstellenden volkomen gerust
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Stel: het U.S.O. slaagt erin om zijn bestaan te verzekeren (wat mij buitengemeen
verheugen zou) - is daarmee het Tivoli-U.S.O.-conflict opgelost? Ik wil hopen dat
mijn scepticisme van heden te zwart zal blijken, op den duur, doch het artikeltje van
de heer Van Gilse heeft mij niet bepaald hoopvoller gestemd.
Het bovenstaande valt inderdaad buiten het veld der muziekkritiek; de heer Van
Gilse beschouwe het dus als de opinie van de musicus. Hij zoeke in mijn kritische
beschouwingen nimmer pro- of anti-Tivoli-Mengelberg-U.S.O.-etcetera-gevoelens;
hij vinde slechts pro- of anti-muziek-opinies. Het is mijn mening dat bij de artiest de
muziek vóór alles moet gaan - en zeker voor de politiek!

Tivoli-concert
12 februari 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in D, KV 504 (Praagse)
Mozart: aria uit Il re pastore (soliste: Dora Zweers-de Louw)
Dresden: Tema met veranderingen
Zweers: Gitanjali, Wijzang LIX en CIII (soliste: Dora Zweers-de Louw)
Wagenaar: Ouverture De getemde feeks
Het interessantste der drie na de pauze gespeelde Hollandse werken was Dresdens
Tema met veranderingen.199 Dit opus moest veel bekender zijn dan het is. Als werkstuk
is het vaak fenomenaal: de vrij-contrapuntische techniek waarmee het wordt
opgebouwd, is volstrekt Dresdens eigen toon en het is altijd boeiend. De structuur
van het werk: concies en met uiterst overwogen stijgingen en hoogtepunten is al even
voortreffelijk. De geest van het werk uit zich misschien wat gereserveerd, zoals bij
Dresden bijna immer, doch uitsluitend koel, berekende hersenarbeid, term waarmee
men zijn werken zo vaak poogt te doodverven, is het zeker niet. Dresden componeert
geen makkelijk na te horen muzieken en deze eigenschap deelt hij met bijna alle
grote meesters. Het is zeer onalledaagse kunst en wij mogen slechts hopen hier in
Utrecht binnenkort meer van hem te horen te krijgen.
De uitvoering was nog niet volmaakt. Het orkest bleek nog niet voldoende ingesteld
op dit mozaïek spelen.
Een zeer goede uitvoering werd die van Wagenaars Getemde feeks, zijn
persoonlijkste, briljantste orkestwerk tot dusverre.
De reproductie van Zweers' beide Gitanjali door het blazerskwintet (Kwant, Vink,
Versteegh, Rood en Altink) was bepaald een verrassing. De heren moesten met een
eersterangs pianist eens over het samenstellen van een sextet beraadslagen.200

199

200

Dresdens orkestwerk uit 1914 heet hier Tema met veranderingen en in de recensie van 17
februari 1920 Thema met variaties. In de werkenlijst van Dresden heet het werk Thema en
veranderingen.
In 1922 werd het Utrechtsch Sextet opgericht, met Willem Pijper als artistiek leider en pianist,
en fluitist Cor Kwant als zakelijk leider. De andere leden waren Johan Vink (hobo), Hans
Helmke (klarinet), Max Rood (fagot) en Hendrik Altink (hoorn).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

299
Allerlei zwevingen, onvastheden zouden zich dan vanzelf opheffen en het kan ook
het orkestensemble slechts ten goede komen.
Mevrouw Dora Zweers-de Louw zong deze laatste werken met toewijding. Het
eerste ligt buitengewoon hoog; alles klonk dus niet even vrij en gemakkelijk. Sommige
vocalen en consonanten leden er klaarblijkelijk wel wat onder. Doch zij behaalde
een groot succes, evenals met Mozarts aria, waarin Drukker de soloviool speelde.
Het concert begon met Mozarts Symfonie zonder menuet,201 die zeer punctueel,
doch stellig te ongedifferentieerd, te mat werd gespeeld.
De zaal ten slotte was weer veel te leeg. Men had toch voor een werk als dat van
Dresden, die een persoonlijkheid is en van wie men slechts uiterst zelden iets te horen
krijgt buiten Amsterdam, meer belangstelling moeten tonen. En de exodus vóór
Wagenaars Feeks, tien minuten voor tienen, was bepaald ontstellend. Wanneer er
tien minuten voor tienen veertig mensen de zaal uitwandelen onder noodzakelijk
geschuifel en gestommel, dan gaat men zich zuchtend afvragen of dit nu de manier
is om meester Wagenaar te eren in zijn geboorteplaats...

Veerman-ensemble
13 februari 1920 (UD)
Tivoli
Veerman-kwartet m.m.v. Lucie Veerman-Bekker (piano)
Franck: Pianokwintet
Schubert: Pianotrio in Bes, op. 99
Mozart: Strijkkwartet in D, KV 575
Over het spel, de kwaliteiten, de kleine tegenheden, de bepaalde disposities van het
Veerman-ensemble heb ik pas zeer onlangs202 een korte beschouwing geschreven,
ná de Tivoli-kamermuziekavond, waarop men als hoofdnummer Dvořáks Kwintet
speelde.
Ik kan mij dus heden van uitvoerige kritiek onthouden en slechts constateren dat
het grote Kwintet van César Franck het gelukkigst vertolkt werd. Ook Schuberts Trio
opus 99 speelde men geïnspireerd, schoon minder gaaf dan Francks Kwintet. De
sterkste impressie heb ik overgehouden van de wijze waarop mevrouw Veerman het
Scherzo van Schubert inzette. Dit was bepaald klassiek pianospel.
Minder gelukkig slaagde de uitvoering van Mozarts innige en graciele Kwartet in
203
D. De Finale bereikte daar te zelden de hoogte der volstrekt beheerste agiliteit.
De geest waarin men Franck speelde, was uitmuntend. Ik weet slechts weinig
kwintetten die zo symfonisch en tegelijkertijd zo volstrekt kamermuziek zijn. Deze
beide grote facetten van het werk werden voortreffelijk belicht.

201

202
203

Van de zestien symfonieën in D werden er in die tijd twee gespeeld: één in vier delen, ‘met
menuet’, de Haffner-symfonie (KV 385), en één in drie delen, ‘zonder menuet’, de Praagse
symfonie (KV 504).
Zie de recensie van 20 december 1919 (UD).
Er zijn drie kwartetten in D van Mozart; gezien Pijpers kwalificatie ‘innig en graciel’ zou
het kunnen gaan om KV 575.
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Kerkconcert - Opera
14 februari 1920 (UD)
Pieterskerk
Palestrinakoor o.l.v. Johan Winnubst en Willem Petri (orgel)
Werken van o.a. Bach
Schouwburg
De Nationale Opera
Wagner: Tannhäuser204
Deze samenkoppeling moest op een mislukking uitlopen. De muzen zijn uitermate
lankmoedig, doch zij duldden niet dat ik kritiekmateriaal verzamelde in de Pieterskerk
met oren nog half verstopt door Wagners Tannhäuser, met ogen die nog steeds het
ijswafelenwagentje met elektrisch licht (‘het is en mag scheikundig onderzocht
worden’) zagen, waarop Tannhäuser in Venus' en Morpheus' armen ligt.205
Ik meende verstandig te doen door eerst een akte opera bij te wonen - men kan
zich zeer wel een opinie formuleren na die eerste akte - en daarna het Palestrinakoor
te gaan horen.
Doch het Palestrinakoor was al klaar: men was reeds om half acht begonnen, iets
waarvan ik de noodzakelijkheid natuurlijk niet kan beoordelen en de voordelen
ontken. Ik kwam binnen toen de heer Petri zijn fuga van Bach inzette en de enige
kritiek welke ik kan schrijven over de uitvoering van Winnubsts Palestrinakoor, dat
ik graag weer eens gehoord had, is: de heer Petri heeft Bachs grandioze fuga
uitmuntend gespeeld. Wanneer het Palestrinakoor weer eens met de opera gaat
concurreren, zal ik het eerst naar hun concert gaan, dat beloof ik hierbij plechtiglijk.
De twijfel zit mij op de hielen of ik gisteravond werkelijk Jules Moes als Tannhäuser
gehoord heb, gelijk het programma vermeldde. Herkend heb ik hem niet, doch daarbij
kunnen ook omstandigheden mee- of tegengewerkt hebben. Hoe het zij: de Tannhäuser
was verdienstelijk; de Venus van mevrouw Santhagens-Manders was zeer traditioneel
en te heers voor een godin; de herdersknaap van Lea Fuldauer was geroutineerd; de
Engelse hoorn die zij heette te bespelen (wat zij, uit een oogpunt van actie, grijpen
der gefingeerde tonen, ook uitnemend deed), die Engelse hoorn stond veel te ver
achter op het toneel, zodat men er vrijwel niets van hoorde. De intonaties

204
205

Annalen 2489.
In de eerste scène ligt Venus in roze licht op een sofa, in een poging Tannhäuser te verlokken
met alle mogelijke wereldse geneugten. Met deze suggestieve vergelijking geeft Pijper ons
een aardig idee van de enscenering. Het citaat ‘het is en mag scheikundig onderzocht worden’
zal hij wel uit het Utrechtse straatbeeld hebben geplukt.
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van de koren in de coulissen waren, als altijd, ernaast; de aankleding der edele zangers
was wat potsierlijk, een der pelgrims scheen gewetensbezwaren te hebben om de
schelphoed af te zetten voor het beeldje van Onze-Lieve-Vrouwe. Het dirigeren van
Albert van Raalte roept geen bedenkingen op, hij speelt Wagner zeer aanvaardbaar
en met zijn opvatting van het Voorspel, schoon wat schetsmatig, ben ik het zonder
voorbehoud eens. De strijkers, het koper musiceerden goed, het hout stemde slecht.
De Schouwburg was uitverkocht.
Ziehier het zakelijke verslag van wat het schouwburgbezoek tussen half acht en
half negen uw muziekcriticus opleverde. Men verwachte ditmaal geen divagaties
over Wagner, over de betrekkelijke superioriteit zijner oudste opera's (men weet het:
Tannhäuser was lang 's meesters liefste werk).
Ten slotte: het bacchanale in de Venusberg leek én wat de compositie der
figurenkluwens, én wat de kostuums met één (onfraaie!) uitzondering, én wat de
gelopen, gesprongen en slechts aangeduide ritmen betreft, te veel op het divertissement
uit Gounods Faust (Walpurgisnacht), dan dat ik het afzonderlijk zou mogen bespreken.
Er schijnt een categorie mensen te bestaan die geen onderscheid voelen, tenminste
niet voelbaar weten te maken, tussen een petillante, Franse balletmuziek en een
zwoele, onderaardse, bacchanale van Wagner, met zeer uitgesproken tendensen. Dat
er zulke mensen bestaan is niet erg, maar men moest ze geen balletten laten
componeren.

Stadsconcert
16 februari 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Zevende symfonie
Berlioz: Mort de Didon (uit Les Troyens) (soliste: Claire Croiza)
Ravel: Rapsodie espagnole
Liszt: Hongaarse Rapsodie nr. 6
Claire Croiza en [NN] (piano)
Liederen van Fauré, Debussy en Duparc
Dit was het vierde Stadsconcert, met de vierde Franse solist, dit jaar. Het
Stadsconcertbestuur heeft over het algemeen fortuinlijke keuzen gedaan in dit seizoen.
Mevrouw Croiza deed de herinnering aan Lucie Caffaret niet verbleken - hoe
weinig analogieën trouwens vertonen de persoonlijkheden ener zangeres en die ener
pianiste! - doch haar zangkunst gaf een vaak singulier genot. Zij beheerste alles wat
zij zong meesterlijk en de sentimenten welke zij uitzong, waren steeds subtiel. Soms
wat uiterlijk (Berlioz' Mort de Didon), soms wat vlak (Faurés Clair de lune).
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Debussy's ‘aquarelle’ werd gereproduceerd in een mild, verzadigd gamma en met
een volstrekt verbluffende virtuositeit; Debussy's Il pleure dans mon coeur bovendien
met het uiterste van een verstilde languissantie.
Zij zong vóór de pauze, met orkest, de waarlijk grootse Mort de Didon uit Berlioz'
onvergankelijke Les Troyens. Haar stem resoneerde de verrukkelijke, verstilde
terugblik op ‘des nuits d'ivresse et d'extase infinie’ en dit was een moment van
waarachtige zielenhuiver. Misschien scheen het uiterlijk dezer reproductie wat
theatraal, doch de muziek straalde steeds onaangetast dóór, weelderig, almachtig.
Zij zong na de pauze, met piano, gans andere liederen dan het programma beloofde
en deze verandering beduidde winst. Want behalve het zeer bekende Lamento en de
Chanson triste van Duparc, behalve de zich ritmisch slecht naar Verlaine voegende
Clair de lune van Gabriel Fauré zong zij de beide Ariettes oubliées van Claude
Debussy, die ik zojuist releveerde (Green en Il pleure dans mon coeur). Het
eerstgenoemde bleek misschien wat heel helder, wat te zeer ‘joyeusement animé’;
men miste daar wellicht slechts de ‘brume doucement sonore’ waarin Debussy's
opulente dromen zo vaak verzinken. Maar overtuigen, ontroeren deed zij bijna steeds.
Haar accompagnatrice zou ik gaarne met name bedenken, wanneer ik haar naam
slechts verstaan had. Ik moet mij dus wel bepalen tot een geneutraliseerde waardering:
dit accompagnement was in alle opzichten goed: muzikaal, uitnemend ensemble,
fraai van toon, van techniek. Wel wat ongelijk geschakeerd, doch zij zal niet thuis
geweest zijn op de vleugel, vermoed ik.
De orkestwerken van de avond waren: Beethovens Zevende, Rapsodie espagnole
van Ravel en een rapsodie van Liszt.
Op Ravel kom ik dinsdag terug, nadat men het werk op het Cyclusconcert gespeeld
heeft. Het is dan de derde uitvoering en ik mag aannemen dat die lezing de definitieve
zal zijn. Bovendien klonk het in het Gebouw-zaaltje wel wat al te apocalyptisch.
Slechts bejammer ik het dat de vier onderdelen in het programma niet genoemd
werden, ditmaal.
De Zevende van Beethoven denk ik mij gans anders dan Jan van Gilse, wat het
goed recht van zijn opvatting natuurlijk niet aantast. Maar ik betwijfel de
noodzakelijkheid om de behoedzame zestienden-figuren uit de inleiding zo geagiteerd,
in een zo onvast rubato te spelen. Ik meen ook dat het tempo van de Finale (allegro
con brio) niet elke figuratie onverstaanbaar moet maken. Wagner heeft de symfonie
indertijd ‘de apotheose van de dans’ genoemd en dat was een - geniale - vergissing,
gelijk de Bayreuther meester er zoveel beging. Ik droom mij het werk gespeeld op
een ander plan, bezonkener, rustiger. Mahler schrijft zijn partituren vol met
‘Zeitlassen’ en ‘ohne Hast’. Wanneer Beethoven onze hedendaagse muziekcultuur
gekend had, wanneer hij had kunnen vermoeden hoeveel filosofemen, hoeveel
tendensen op zijn werk geplakt zouden worden, ik geloof, hij had zich de moeite
getroost al zijn rubato's te noteren. Speel een symfonie van Beethoven als een
pretentieloos stuk, leid alle modificaties af uit de simpele noten en de uitvoering zal
het volmaakte naderen.
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Cyclusconcert206
17 februari 1920 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Dvořák: Ouverture In der Natur
Lalo: Symphonie espagnole (solist: Francis Koene)
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Ravel: Rapsodie espagnole
Chabrier: España
De violist Francis Koene,207 die de Symphonie espagnole van Eduard Lalo speelde,
was tot dusverre de ontdekking in deze vrij tamme reeks. Hij heeft een voortreffelijk
mezza-voce, een uitmuntend rubato, een goed forte. Hij voelt de welving der
melodieën zeer nerveus en zeer juist, hij vertoont zin voor schakeringen - doch op
dit laatste punt is hij nog niet uitgestudeerd. Zijn stokvoering is wat academisch, zijn
linkerhandtechniek daarentegen is zeer gaaf. Alles in alles: een violist met waarlijk
violistische disposities, een viooltalent dat nog van zich zal laten spreken.
Het accompagnement van dit verrukkelijke concert behoorde tot die prestaties die
ik met Plasschaert ‘ternauwernood’ zou willen noemen.208 De heer Van Gilse was in
de Finale steeds achter Koenes tempo, volgde in het Andante de rubato's van de
violist ‘ternauwernood’, speelde het tweede deel uit elkaar door een overmatig
aanzetten der continue rinforzando's. Verder had men het slotakkoord van het derde
deel even extra moeten repeteren; de solist houdt daar een flageolet uit (die,
automatisch, laag is); wanneer men nu de terts normaal, hoog intoneert, ontstaat er
een onaangenaam hinderlijke, een overbodige zweving. Zulke dingen zijn
kleinigheden, doch deze kleinigheden blijken achteraf het geheim te zijn ener
geacheveerde, absoluut bevredigende interpretatie. En daarom dienen zij niet
verwaarloosd te worden.

206

207

208

In dit artikel zijn twee zetfouten gecorrigeerd, die Pijper verbeterde in een postscriptum van
19 februari 1920: ‘P.S. Ook het Noodlot bedrijft soms kostelijke ironieën. Ik maakte in mijn
kritiek over het Cyclusconcert een aanmerking op een paar drukfouten: de jaartalletjes van
Lalo, die niet tegelijk met Beethoven leefde, en van Dresden, die niet geboren werd en stierf
met Wagner. Doch het noodlot heeft de zetfoutendemon op mijzelf losgelaten en mij
schijnbaar laten schrijven over een “geadverteerde” uitvoering. Wat een erg raar ding moet
zijn, stel ik me voor. De goedgunstige lezer, zoals Hoffmann u zou aanspreken, zal dit, hoop
ik, in geacheveerd veranderd hebben. En verderop was het niet mijn bedoeling om gedrukt
te zien dat een bepaald tempo het stuk van Ravel deed vervelen, doch wel vervalen. De
zetfoutendemonen zijn waarlijk bloeddorstig!’
Francis Koene (1899-1935), leerling van Louis Zimmermann, was vanaf het seizoen
1920-1921 als concertmeester aan het U.S.O. verbonden, als opvolger van Meyer Drukker,
die zich volledig ging bezighouden met de administratie van het orkest. In 1926 werd Koene
violist in het operaorkest in Dresden. Later was Koene verloofd met Henriëtte Bosmans; ze
speelden de solopartijen in Bergs Kammerkonzert bij de Nederlandse première in 1934.
Albert Plasschaert (1874-1941), kunstcriticus en dichter, maakte naam door zijn bijdragen
aan tijdschriften als het Maandblad voor Beeldende Kunsten en De Nieuwe Gids. Hij was
jarenlang als kunstcriticus verbonden aan De Groene Amsterdammer en Het Vaderland.
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Nog zo een ‘kleinigheid’ was dat het programma vermeldde: ‘Ed. Lalo 1770-1827’.
Lalo leefde van 1823 tot 1892 - de gedrukte jaartallen zijn Beethovens geboorte- en
sterftejaren. En ook Sem Dresden, die zijn eigen werk zou leiden, werd niet tegelijk
met Wagner geboren en begraven (1813-1883) - zijn geboortejaar was 1881 - blijve
zijn sterfjaar nog lang verwijderd!
Het zijn futiliteiten, doch het komt mij voor dat men, vooral op programma's van
concerten die didactische tendensen hebben, dergelijke zetfouten dient te corrigeren.
Beter geen jaartalletjes dan foute of, gelijk in het laatste geval, belachelijke.
Dresden was ziek, had afgezegd, en zo speelde men in plaats van zijn Thema met
variaties209 de Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy. Dit werk en de Rapsodie
espagnole van Maurice Ravel zou ik gezamenlijk kunnen bespreken onder het hoofd
‘hoe de dirigent van het U.S.O. op de Franse mentaliteit reageert’. Dat zou tenminste
interessanter zijn dan een vergelijkende vaststelling van ‘de wijze waarop de Franse
mentaliteit op de voorstelling Spanje reageert’, een stokpaardje dat de heer Van Gilse
bereed in een zijner oudere programma's en dat hij ook ditmaal weer te voorschijn
had gehaald.210 Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat zo een vergelijkende vaststelling
de bezoekers der Cyclusconcerten hevig zou interesseren - misschien de lezers van
een muziekperiodiekje. Doch, zonder wrange ironie: ik zou thans een bespreking
over Van Gilses Debussy- en Ravel-spel niet weer eens willen ondernemen. Ik heb
te vaak moeten constateren dat de dirigent van het U.S.O. geen verschil aanvoelbaar
weet te maken tussen de accenten der moderne Fransen en die van bijvoorbeeld
Wagner. En dit deprimeert mij telkenmale opnieuw. Wanneer Ravels Feria inzet,
riekt het naar een Tanz der Lehrbuben.211 Speel dan liever Wagner. De constructie,
structuur der Rapsodie, ze blijft een chaos. Het werk is cyclisch - bijna zo cyclisch
als een symfonie van Franck of een werk van Vincent d'Indy. Doch men wordt de
citaten niet gewaar als noodzakelijkheden, als een overwogen, geraffineerd herhaald
vaststellen van het nachtelijke plan waarop de ganse Rapsodie speelt - node herkent
men de terugkeren, de lispelende bezinningen op het aanvangsfrasetje. Ik wil
vaststellen dat mijn grote bezwaren nu niet meer gericht zijn tegen het orkest, dat
het werk na ten minste twee uitvoeringen achter de rug te hebben, zeer letterlijk
speelt. Doch de emoties hebben óf geen tijd tot uitklinken - het onrustige tempo van
het eerste deel - óf ze worden zó uitgerekt, door de positief te slepende bewegingen
van II, III en IV, dat zij vervalen, vergrauwen tot dissonante notenformules in een
onpersoonlijke kleur.
Ik wenste dat ik de resultaten van Jan van Gilses goede bedoelingen - hij toch
speelt, zonder andere dan negatieve resultaten, de muzieken der moderne Fransen
met bewonderenswaardige, haast propagandistische overtuiging - ik wenste dat ik

209
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Zie voetnoot 199 bij de recensie van 12 februari 1920.
Van Gilse schrijft in de programmatoelichting van die avond: ‘Bij gelegenheid van een der
concerten van de nationaliteitencyclus die verleden jaar werd gegeven, werd in de korte
inleiding geopperd dat het interessant zou zijn eens vergelijkend vast te stellen hoe de Franse
mentaliteit op de voorstelling “Spanje” reageert. Het programma hedenavond zou een poging
in die richting zijn, die een enigszins volledig beeld gaf, indien niet Debussy's meesterlijke
Ibéria ontbrak.’
Zie voetnoot 81 bij de recensie van 11 december 1919.
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die resultaten slechts waarderen kon. Maar het is mij onmogelijk. Mijn artistieke
geweten verbiedt mij het zwijgen, het verbloemen, waar ik de accenten ener school
waarover ik meen te kunnen meespreken, hoor weergeven op een wijze die mij doet
twijfelen aan de schoonheid der subliemste verrukkingen. Wanneer ik moet kiezen
tussen Ravel en Van Gilse, dan prefereer ik Ravel.

Tivoli-concert
19 februari 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Fidelio
Beethoven: Ouverture en Turkse Mars uit Die Ruinen von Athen
Beethoven: Ouverture Die Geschöpfe des Prometheus
Glazoenov: Zesde symfonie
De Zesde symfonie van Glazoenov, moet men die uitsluitend beschouwen als reflex
op anderer emoties, als epigonenarbeid? Technisch is het werk zeer zeker
onzelfstandig, samengeraapt in de onderscheidenste hoeken en gaten der
muziekcultuur. Wagner domineert de Finale, met zijn ‘Meistersinger-Fest-Motiv’
(dat woord is tenminste origineel), Tsjaikovski, de getourmenteerde, beheerst het
hoofddeel, Tsjaikovski, de salonfähig sentimentele, domineert het Intermezzo. De
motiefverwerking is die der Duitse neoromantici, de instrumentatie eveneens. Men
zou kunnen vaststellen dat het gemakkelijke, vlotte air dat de symfonie overal
vertoont, voornamelijk voortspruit uit een gewiekst assimileren aan de erkende
meesterwerken. Persoonlijke technische vondsten, om van raffinementen nu maar
te zwijgen, vertoont het werk nergens.
Doch de psyche der symfonie is minder alledaags dan de uiterlijke
verschijningsvorm. Want het is na Glazoenovs geboortejaar traditioneler geworden
om, symfonieën componerende, ‘Mal-Gegenstände’212 te verklanken, met de muts te
werpen naar filosofemen,213 naar optimistische of pessimistische
levensaanschouwingen,214 dan eenvoudigweg een half uur muziek te maken. Zeer tot
schade der kunst overigens en tot bevordering van het dilettantisme. Stukken muziek,
schoon in zichzelf, bevrediging schenkende zonder filosofische gymnastiek en
intellectuele ‘Trugschlüsse’,215 ze waren zeldzaam in Glazoenovs periode!
Alle vondsten, alle langdradigheidjes zijn in deze symfonie het werk van een
rasmuzikant en daarom zal het stuk, dunkt mij, gewaardeerd worden zolang de
Musizierseligkeit (dat woord is van een poëtische Schubert-biograaf!) bestaat.

212
213
214

215

Schildersobjecten verklanken: programmamuziek schrijven.
Denk daarbij vooral aan Strauss' Also sprach Zarathustra, naar Nietzsche.
Een door Richard Specht en anderen gevoerde discussie naar aanleiding van Mahlers muziek
ging over de vraag of die optimistisch dan wel pessimistisch was (zie ook de recensie van
17 mei 1920).
‘Misleidend slot’. De luisteraar wordt op het verkeerde been gezet omdat een andere dan de
verwachte harmonie optreedt.
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De uitvoering van dit werk kan ik zonder voorbehoud prijzen. Het koper was vaak
ruw, doch dit verstoort in dergelijke stukken de totaalindruk slechts voor een klein
deel.
Minder gelukkig was de reproductie der drie ouvertures van Beethoven vóór de
pauze: Prometheus werd hier en daar onduidelijk; de blazersepisode uit Die Ruinen
von Athen schommelde; Fidelio vertoonde enkele momenten van onvastheid. Beter
was de Türkische Marsch, uitnemend van ritme en dynamiek; beter waren ook de
balletmuziekjes uit Prometheus, evenzoveel (overbodige) bewijzen dat meester
Ludwig van Beethoven te universeel was om zich uitsluitend te bepalen tot het
pathetische, tragische genre, deel van zijn zelf dat na Hans von Bülow zo dwaas en
zo hardnekkig als zijn enig belangrijke wezenseigenaardigheid wordt uitgekreten.
Géén waarlijk groot mens is uitsluitend Titan of onophoudelijk verheven. De Grieken
wisten al beter en zij lieten hun goden zeer menselijke en zeer vrolijke dwaasheden
begaan. Waarom zouden wij het genie Beethoven uitsluitend vereren als de
hoogverhevene, vrezen als de ruiter in een vurige wagen, aanbidden als de profeet,
bewonderen als de onversaagde held? Beethoven was meer: hij was soms een
onvermoede schoonheidsvinder in het alledaagse, soms een lustige dansvedelaar.
Wij moesten zo eerlijk zijn om te erkennen dat een springend, wervelend allegro uit
een ballet even genietbaar, even heilrijk is als het Scherzo uit de Eroica, uit de Vijfde,
de Zevende.
Jan van Gilse deed er goed aan deze stukjes weer eens uit de bibliotheek te halen.

Opera - De dode ogen216
21 februari 1920 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Albert van Raalte
D'Albert: De dode ogen
Hanns Heinz Ewers, de dichter van dit libretto, is de auteur van een serie
griezelverhalen, die in ijselijkheid vrijwel alles overtreffen. Ewers is een meesterlijk
vakman: zijn werken zijn uitmuntend geconstrueerd, zijn taal is suggestief, de
gebeurtenissen, de ‘Vorgänge’ uit zijn boeken, spelen zich in de hersens zijner lezers
af met een spookachtige, adembeklemmende zekerheid. Maar Hanns Heinz Ewers
is cultuurverschijnsel, meer dan hij kunstenaar is. In geen andere tijd, in geen andere
omgeving dan in het Duitsland van vóór 1914 is zulk werk bestaanbaar. Gustav
Meyrink, die overigens ook de meest onvermoede gruwelijkheden hanteert, doch die
ik voor een beter artiest, een scherper intellect, een groter mens houd dan Ewers,
heeft in een zijner novellen (ik meen Die Mondbrüder een gedachte uitgewerkt: de
mensheid
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Opera van Eugen d'Albert (1864-1932) op een libretto van Hanns Heinz Ewers. Tiefland,
een andere opera van d'Albert, werd in die tijd veel vaker opgevoerd.
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wordt geregeerd door haar machines - het mechanisme beheerst de wereld.217 Zonder
nu op deze gedachte dieper in te gaan (het zou de strekking van een dagbladartikel
overschrijden!), moet mij toch van het hart dat ik gisteravond in de opera méér dan
een kern van waarheid in die bewering vond.
De mensheid, de literatuur- en muziekproducerende mensheid, is wezenlozer
geworden dan ooit. Slechts op de allerhevigste prikkels reageerde men nog. En hoe
reageert men? Lees een kritiek over Ewers' Der gekreuzigte Tannhäuser uit het
Berliner Tageblatt: ‘[dies] bietet er uns mit einer Kunst, dass uns der Atem vergeht,
dass uns die Haare zu Berge stehen, dass es uns kalt überläuft, dass uns das schönste
Alpdrücken befällt’.
Zoiets is typisch voor de mentaliteit van Ewers' bewonderaars. Effect, effect, steeds
grover prikkels, steeds mooiere ‘Alpdrücken’. Maar dit grenst voor mijn (misschien
te) nuchtere verstand aan waanzin. Men vraagt niet naar subtiele emoties - o, gouden
tijd der violonisten du Roy! - men verlangt geen schoonheid, geen harmonie, geen
inzicht. Neen! Sensatie, effect, bioscoopdrama's van een kilometer met zegge zoveel
moorden: revues, in plaats van de oude, beminnelijke operetterevues met laat ons
zeggen honderd lief dansende juffertjes, met pastichemuzieken en decors welke
Parsifal naar de kroon steken. Shakespeare? Hij is object geworden om, met of zonder
kennis van zaken, te divageren over de rechtmatigheid van sommige opvattingen,
van bepaalde coupures. Beethoven? Zijn symfonieën zijn het experimenteermateriaal
geworden voor ‘alle dirigenten’, die om beurten nu dit, dan dat erbij uitvinden.
Haydn? Werd reeds door een genie als Berlioz naar de kinderkamer verwezen.218
Wagner? Slechts de uitvinder der orkesttechnieken, welke de epigonen als d'Albert
nodig hadden om hun telegramtragedies voldoende uit te monsteren.
Neen. Ik ontken het goed recht van zulke muziek, van zulke literatuur; ik beweer
dat wij onze ‘eigen’ kunst elders te zoeken hebben, ik meen dat voor de psyche der
menigte een stuk als De dode ogen verderfelijker is ‘dan de cholera’.219
De muziek der moderne Fransen, Spanjaarden, Italianen, ze heet mét de kunst der
dichters van die tijd ‘decadent’. Dat wil dus zeggen: in neergang, tenminste op de
weg naar het verderf. Ik heb daar altijd tegen geprotesteerd. Een kunst wier
wezenlijkste eigenschap berust in het verfijnen der accenten is niet, letterlijk,
‘decadent’. De fijnste twijgjes, de bloesemende, naalddunne takjes van een edele
boom vergaan niet door de tijd. Ze groeien, worden stevig, ze dragen in het volgende
seizoen weer nieuwe bloeiende loten, ze worden hoofdtakken op den duur. Maar de
blinde, giftige zwam-
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Het verhaal heet Die vier Mondbrüder. Meyrink (1913-1917), deel VI, 161-192. Zie voetnoot
78 bij de recensie van 14 januari 1918.
Berlioz liet zich in zijn gesprekken met Mendelssohn negatief uit over Haydn. Mendelssohn
schreef aan zijn moeder (29 maart 1831): ‘tegelijkertijd is hij vol van grenzeloze ijdelheid
en kijkt hij minzaam neer op Mozart en Haydn, zodat al zijn enthousiasme mij zeer
twijfelachtig voorkomt.’
‘Jenever, erger dan de cholera’ heette een brochure tegen drankmisbruik uit 1838, geschreven
door de predikant Otto Gerhard Heldring (1804-1876). Hildebrand steekt er in zijn Camera
Obscura (De familie Stastok) de draak mee door een fles jenever een fles ‘erger dan de
cholera’ te noemen. Pijper heeft de uitdrukking ongetwijfeld uit de Camera Obscura.
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men welke aan de voet der bomen vegeteren, zij prijken één dag met ongelooflijke
kleurentovers, zij komen voort uit een onontwarbaar mycelium, zij verrotten na één
dag, zij verschroeien door de heldere zonnestralen. En die schone gifzwammen
kunnen, wanneer men ze niet met wijs beleid uitroeit, de grond waarin de heilige
boom groeit, verzuren, verderven. Zij verkonden de winter, zij groeien slechts daar
waar ‘Verwesung’ heerst. Deze kunst is letterlijk ‘decadent’: een ‘samenkliering’,
zoals Brandts Buys eens schreef,220 van allerlei ondefinieerbare, halfverwelkte
elementen.
Zó is de kunst van Hanns Heinz Ewers: oogverblindend van kleur, bedwelmend
van zoetgiftige rook. Zó is de muziek van Eugen d'Albert: oorverkwikkend bij het
eerste horen (al voelt men als vakman onmiddellijk de voze plekken), verbijsterend
van uitwerking. Maar oneigen. Parasitisch. Zijn muziek is een woekerplant, zuigt de
sappen uit ander, levend werk. Het is schijnlevend, schijnhartstochtelijk,
schijngevoelig.
Het libretto is beter, poëtischer dan bijna alles wat er na Wagner voor het toneel
geschreven is. En de vertaling (van Herman Rutters, van het Handelsblad) is verreweg
de beste welke de Nationale Opera nog bezit. Maar waar is de schoonheid in dit
werk? Strauss' Salome, Elektra vertonen verrukkelijke schoonheden naast de
bestialiteiten die in gedachte en inderdaad bedreven worden. Doch dit hier - waartoe?
Om een waan van Myrtocle die, blind, haar uiterlijk afschrikwekkende man voor
een Adonis houdt, zijn al deze ijselijkheden. En wij zijn waarlijk te sceptisch om alle
symboliek daar rond omheen - de goedkope en verwerpelijke speculaties op de
gelijkenis van de Goede Herder, die blijkens het elfde toneel Jezus van Nazareth zelf
verpersoonlijkt - nog in ernst te nemen. De wezenlijkste bedoeling dezer opera is
effect. Het is alles adembeklemmend: de bedreigingen door de fanatieke joden van
de heidense Griekin, die zeer erge dingen laten verwachten; de angst van de lelijke
Arcesius; de vergissing van Myrtocle, wanneer zij Galba voor haar man aanziet - het
is alles: ‘Es wird Schreckliches geschehen’,221 maar dan in het kwadraat. En de
daadwerkelijke afgrijselijkheden: de moord op Galba (de hele vaderlandse pers heeft
opgemerkt dat dit weer een worgmoord is ‘juist als in Tiefland’. Maar dat is eenvoudig
omdat een Program-Musiker een worgmoord het effectvolst kan illustreren: prachtige
opgave! Stel u voor dat de gasverstikking, de cyaankalivergiftigingen ook definitief
op het toneel doordrongen! Wat moesten de componisten dan beginnen?) - de andere
afschuwelijkheid: het doodbranden door de zon van Myrtocles pas ziende ogen: ‘stil
spel’, zoals de partituur aangeeft, ‘onderdrukking van hevige pijn, maar tevens
uitdrukking van toewijdende liefde’.
Jawel. ‘Das schönste Alpdrücken befällt uns’. Maar wanneer wij nu nog te gezond
zijn om naar dat morfinespuitje te grijpen, wanneer zulk een ‘schone’ nachtmerrie
nu nog geen divertissement voor ons is, wat moeten wij dan met Hanns Heinz Ewers,
wat met Eugen d'Albert, de componist, beginnen?
Deze kritiek zal wellicht ten gevolge hebben dat de opera bij een eventuele reprise
van het werk een nog voller zaal kan boeken. En wanneer mijn diepste wezen zich
niet onophoudelijk stiet aan de geestelijke en muzikale aperçu's van dit werk, dan
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Dit citaat is niet getraceerd.
Woorden van Herodes aan het slot van Salome.
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zou het mij zelfs verheugen, want voor de prestatie der [Nationale] Opera heb ik
slechts waardering. Het decor der één-akter was zeer fraai222 (dat van het Voorspel
allesbehalve!); het spel van het orkest, de zang der solisten, de leiding van Albert
van Raalte - het was alles zeer goed. Met name noemen wil ik de beide vrouwelijke
hoofdrollen: mevrouw Van Raalte-Horneman en Greta Santhagens-Manders. En de
mannenrollen van Arcesius, Galba en de Herder (Blok, Van Schaik en Van Tulder).
De Oude Jood van Van Bijlevelt was bespottelijk en de kwakzalver Ktesiphar van
Schulze viel eveneens uit het karakter.
Doch hoe jammer dat al deze zorg niet besteed was aan een Tristan, een Don Juan,
een Hans Heiling,223 een Pelléas et Mélisande - aan een werk dat
schoonheidsontroering schenkt!

Muziekkroniek II - Mahlers Vijfde
22 februari 1920 (UD)
Na de eerste uitvoering dezer symfonie rijpte bij mij het plan om over het werk eens
wat uitgebreider te schrijven dan dit in een muziekkritiek mogelijk is. Tijdens of na
het Mahlerfeest te Amsterdam, in de lente, zal het werk door mij in zijn verband
besproken kunnen worden, hoop ik. Doch: men verzocht mij nu reeds van zovele
zijden om een korte beschouwing; Jan van Gilse zal het, naar ik vermoed, wel niet
bij de gegeven twee uitvoeringen laten; alles in alles schijnt mij een beknopte kroniek
op dit ogenblik geenszins misplaatst.
Mahlers levenswerk, de negen (tien) symfonieën, kan men verdelen in drie
perioden. De eerste periode, beginnende bij de Eerste symfonie, na de oudste liederen
en de operaopzetten, bestaat uit de symfonieën I-IV. De derde periode: Das Lied von
der Erde en de Negende symfonie. Deze laatste periode intoneert een ‘Übermusik’
- wanneer men mij dit Nietzschianisme een ogenblik toestaat - die pas over tien,
vijftien jaren, wanneer men meer werken in deze taal geschreven heeft, tot de ziel
der mensheid zal gaan spreken. Mahler bereikt hier, ná Beethoven, het allerhoogste.
De tweede, middelste periode omvat de triptiek der symfonieën V-VII en de
Achtste.
Algemene kenmerken dezer werken zijn: voorliefde voor het gigantische,
verwijding zijner eigen constructieformules, een instrumentatie berekend op de
allergrootste ruimten. Thematiek: nog eenvoudiger, ‘schlichter’ dan die der oudere
werken; harmoniek integendeel steeds ultraïstischer, optreden van kwartakkoorden
(Schönberg) in de Zevende, gebruikmaking van de duale toonladder224 in de Zesde;
contrapunt: het uiterste van geraffineerde techniek, van magistraal tezamen horen
der verschillendste lijnen. De geest dezer triptiek: fanatieker dan ooit, duister,
hartstochtelijk, gekweld, bezeten, smekend en krampachtig afgewend van het
ontstellendste noodlot.
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Deze zin is gereconstrueerd; de tekst in het UD is onleesbaar.
Onduidelijk is hoe Pijper deze opera van Heinrich Marschner kende: de laatste uitvoering
in Nederland dateert van 24 oktober 1899. Op 19 maart en 8 oktober 1921 noemt Pijper de
opera nogmaals.
Zie voetnoot 277 bij de toelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.
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Dit alles zijn kenmerken der ganse cyclus, doch ge vindt ze terug in elk der drie
symfonische drama's. Dus óók in de Vijfde; doch alles is hier nog minder grandioos,
minder verpletterend, minder positief dan in de twee latere werken. De Vijfde intoneert
hartvermurwende smekingen, verscheurende dodenmarsen, overprikkelde
vrolijkheden. Doch de hele Zesde is een titanischer dodenstoet, de nachtmuzieken
der Zevende betokkelen nog gans andere, sonoorder snaren in onze zielen, de
krankzinnige plezierigheden van de Finale van diezelfde Zevende zijn tienmaal
suggestiever, twintigmaal definitiever dan hier.
De Vijfde symfonie is het bewuste beginnen ener nieuwe reeks; het vaststellen
van nieuwe waarden. En de Vijfde is, soms, een geresigneerd terugblikken op de
voorgoed verloren schoonheden, de verlaten vertrouwdheden der afgelopen periode.
De componist Mahler, die zich met saamgeklemde tanden in dit moordende werk
stort, is een groter meester dan de musicus, die hij hiermee voor altijd achter zich
laat. De mens Mahler van die jaren is zo mogelijk nog strakker gespannen, doch hij
mist de inspirerende zwevingen, verwisselingen, vergissingen, beperktheden zelfs,
die meesterwerken deden ontstaan als de Vierde, de Derde.
Gustav Mahler was, toen hij door deze symfonieën gehanteerd werd,225 zover als
August Strindberg, toen deze zijn Inferno schreef.226 Hij was, zoals Strindberg dit
uitdrukt, blootgesteld aan de giftigste stromen; hij had afgedaan met het steungevende
verleden; hij stond eenzaam ‘in het land dat Swedenborg “Verödung” noemt’. Slechts
de allergrootsten kunnen hun wezen blijven handhaven - Mahler wás een dier
grootsten, hij heeft zich doorgezet, hij heeft in de volgende periode de eilanden der
zaligen voorvoeld.
Ik heb vroeger eens gezegd dat ik in de Vijfde het minst van al zijn symfonieën
kon genieten.227 Het is ook voor de hand liggend dat hij in zijn nieuwe verbanningsoord
geen schone bloemen, paarlemoeren schelpen wist te verzamelen, gelijk in het
vertrouwde oude land, waar de blauwe bloemen van Schuberts romantiek nog
bloeiden, waar de krachtige piëtistische moraal van een Bach een schijn van zekerheid
aan alles gaf, waar ‘Lieb und Leid, Welt und Traum’228 hem goed waren. Hij vond
in zijn nieuwe zielenstaat voorlopig slechts mineralen, bouwstoffen in plaats van
volmaaktheden, hij versiert zijn kale, witte wanden wel met de lieve bloemen van
vroeger, doch nu zijn ze verdord, ze ritselen in de ijzige wind.
Het werk is niet schoon, doch wij mogen het daarom niet haten. Mahler heeft zijn
vereenzaming voor de ganse mensheid doorgemaakt en wij moeten hem en onszelf
gelukkig achten dat hij er niet aan te gronde ging.
Iemand vroeg mij: ‘wat bedoelt hij met die symfonie?’ Ik hoop dat ik met het
bovenstaande duidelijk gemaakt heb dat Mahler niets met zijn werk ‘bedoelt’.

225
226
227
228

Deze formulering geeft aan hoe Pijpers denkt over de relatie tussen de componist en de
muziek die hij schrijft.
Inferno (1897) is een van de autobiografische, novellistische werken van Strindberg waarin
hij schrijft over zijn grote (huwelijks)crisis.
Zie de recensie van 18 december 1919.
Slotregels van Die zwei blauen Augen von meinem Schatz, het vierde van de Lieder eines
fahrenden Gesellen van Mahler.
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Men bedoelt niets als men componeert, men fixeert slechts zijn eigen innigste
gevoelens. Elk gaaf, compleet stuk werk is dus niets dan een brok autobiografie, in
hoogste instantie. Mahler moest zijn angsten, zijn dreigingen, zijn dagelijkse
zelfvernietigingen noteren. Hij mocht zichzelf en ons niets sparen, zelfs de ijdelste
hoop niet. Géén teleurstelling, géén bedrieglijke glimlach ontging hem en ontgaat
ons, die in zijn partituren lezen als in het eigen binnenste. Zo ergens, dan is op zijn
werk Beethovens woord van toepassing: ‘Meinen Sie, dass ich Musik zu meinem
Vergnügen höre?’229
Men kan aan de muziek welke men in zichzelf hoort, die zich aan ons wezen het
innigst aansluit, andere eisen stellen. Ik persoonlijk vind meer van mijn verste dromen
gerealiseerd door Berlioz, door Mozart, door de componisten welke een Franse
muziekgeleerde ‘les musiciens pur-sang’ noemt - reeks waarbij men ook Debussy,
ook Saint-Saëns (soms en in enkele opzichten), ook Couperin, ook Moesorgski kan
tellen.
Doch dit verzwakt geenszins de emotie welke men ondergaat in de meesterwerken
van Gustav Mahler, arbeid van een denker, van een strijder, een reus. Werken van
een der allergrootsten welke onze eeuw heeft gekend.
De Vijfde symfonie zet in met een Treurmars, op de dreuningen waarvan Vader Pan
(de oermacht der Derde symfonie) schijnt te worden weggedragen. Deze stemming
vervoert mij altijd schrikkelijk; ik heb in mijn eigen symfonie, welke ik in 1917
schreef, vóór ik Mahlers Vijfde kende, gepoogd eenzelfde gevoelen te uiten. Had ik
toen deze symfonie gekend, mijn werk zou ongeschreven zijn gebleven. Want alles
wat mij toen bestormde, wordt hier door Mahler met een ongeëvenaard meesterschap
geuit. Het is als het fladderen van rouwzwarte vaandels, het zijn Van Eedens
kentauren, die zich de flanken met de vuisten slaan ‘dat het klinkt als trommen’.230
Het is een ongewoon woest stuk; nimmer tevoren was Mahlers coloriet dusdanig
doordrenkt met de felle roden ener razende vertwijfeling, nooit vroeger waren de
fluister-smekende antistrofen231 zo geknakt, nooit prevelde de kinderlijke droefenis
aandoenlijker dan in deze sextenwijsjes.
Het eerste deel is voor mijn gevoelen het hoogtepunt van het werk.
Het tweede deel mag men met Richard Specht voor de doorvoering der thema's
in I houden, doch deze kwalificatie spreekt bitter weinig duidelijk tot ons hart. Laten
wij het doorleven als een vermalen der oude liefden, wreed als het noodlot; laten wij
het meevoelen als het verstrooien door de blinde wind van de as van het eens
hoogbrandende vuur. De ‘Lebensmühle’ (denk aan Mahlers lied van het ‘Irdische
Leben’ uit dezelfde tijd, waarin ook de molen maalt, maalt, doch altijd overbodig),232
de molen van het alledaagse verwrijft in dit stuk alle zachte gevoelens, de molen
draait
229
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Dit citaat is niet getraceerd.
Het volledige citaat luidt: ‘Een drom ernstige kentauren reed achteraan, kop op de borst,
stom en sleepvoetend, nu en dan met de grove vuisten hun tronk en flanken slaande, dat het
klonk als trommen.’ De kleine Johannes, deel II, 212.
Zie voetnoot 22 bij de recensie van 6 november 1919.
Pijper refereert aan het slot van Das irdische Leben waar de tekst luidt: Und als das Korn
gedroschen war, / rief das Kind noch immerdar: / ‘Mutter, ach Mutter! es hungert mich, /
gib mir Brot, sonst sterbe ich.’ / ‘Warte nur, mein liebes Kind, / morgen wollen wir backen
geschwind.’ / Und als das Brot gebacken war, / lag das Kind auf der Totenbahr.
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de zielen tot stof, de wind blaast het weg. Zó eindigt dat stuk: alles verstuift en wat
Mahler ons laat, is de leegte.
Dit ledig moet nu gevuld worden, nietwaar? - gevuld - met nieuwe vrolijkheid,
met een voorgenomen ‘terugkeer tot een vredevol, vreugdevol leven’, gelijk iemand
eens veronderstelde? Nee toch, dit ware het karakter van het voorafgegane gruwelijke
hopeloos miskennen. In de leegten schimmen op: de Vreugde (Scherzo), de Liefde
(Adagietto), de Levensmoed (Rondo). Doch zij verschijnen niet wezenlijk meer.
Daarvoor was de vernietiging te definitief. En tegen een zo primitieve opvatting
spreekt ook het tweede drama uit de trilogie: de Zesde symfonie, die de
verschrikkingen van het Laatste Oordeel wakker roept, die het ‘alles is gewogen en
alles is onwaardig bevonden’ over de mensheid uitschreeuwt. Neen. Het Scherzo der
Vijfde is slechts de herinnering aan de walsen van eens - een herinnering immers
kan veel suggestiever zijn dan de zogenaamde werkelijkheid. Het Adagietto bemijmert
de zoete overblijfselen van het ‘hemelse leven’, dat de synthese was van de Eerste
Mahler. De Finale wil bevrediging geven door de oude voldoening schenkende Kunst
te voeren op zeer hoge trap. Doch de simpele blijmoedigheid van geest is de meester
‘abhanden gekommen’. Hem ontbreekt slechts één ding om met het ingewikkelde
spel tevreden te kunnen zijn: de bekrompenheid van voelen. Kleinere, minder
kosmische naturen dan Mahler, rasmuzikanten overigens, kunnen zich geheel
uitzeggen met een zo ingewikkeld tonenspel. Max Reger bijvoorbeeld, die ik met
Teirlinck ‘een gothieker’ zou willen noemen.233 De Finale van Mahlers Vijfde is,
compositorisch-technisch beschouwd, enorm knap. Maar vergeleken met een pakket
Variaties-en-fuga van Reger is het kinderspel. Iedereen voelt evenwel Mahlers
superioriteit als mens, als metafysicus, als profeet. Dit leidt men af - hoe paradoxaal
het ook klinke - uit hetgeen hij in dit stuk niet zegt.
Ziehier enkele gedachten over het werk. Over interpretatiemogelijkheden zal ik in
deze kroniek niet uitweiden; dit zou weer kritiek worden. Doch zij die na een paar
symfonieën van Mahler gehoord te hebben, enig gevoel kregen van 's meesters
grootheid, wil ik nog één raad geven: ga naar het Mahlerfeest in Amsterdam, in mei.
Willem Mengelberg doorleeft zijn meesterwerken als geen ander. Volmaakter
reproducties van dit werk kan ik mij niet dromen. Men ga erheen en kome rijker
weer.

Toonkunst - Berlioz, Requiem
17 maart 1920 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
Berlioz: Requiem [Grande messe des morts] (solist: Louis van Tulder)
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Herman Teirlinck gebruikte het woord gothieker niet in verband met Reger, maar in verband
met zijn romanfiguur, de Brusselse schilder-fantast Johan Doxa (Johan Doxa - vier
herinneringen aan een Brabantschen gothieker).
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De eerste indruk die het werk maakt op de muziekgevoelige hoorder pleegt
overweldigend te zijn. Dat wil zeggen: wanneer deze muziekgevoelige toehoorder
niet grootgebracht is met Alpensymfonieën, Götterdämmerungen, Achtsten van
Mahler en Heldenlevens. Iemand die nog in deze gelukkige staat verkeert, wordt
door Berlioz' dodenmis betoverd, verrukt, vernietigd. Zó ging het mij vijf, zes jaren
geleden, op een generale repetitie van het meesterwerk. Berlioz rammelt de krachtigste
bedenkingen uit de hardste koppen en hij overwint. Overwint bij verrassing,
stormenderhand. Doch altijd maar één keer. De tweede maal, bereid zittend om
opnieuw verslagen te worden, bereid om ons te laten overweldigen door de grandioze
charges van zijn koper, winnen wij het, ongedacht en tegen onze wensen in. Dan
rijst de vraag: ‘is dat alles?’, dan komt het verlangen naar tweemaal stekender
fortissimo's. En dan vraagt ons hart, meer nog dan onze oren. En tevergeefs.
Aldus is de houding der muziekgevoelige mensheid op dit ogenblik tegenover het
Requiem van Berlioz. En dit komt niet slechts, omdat men het werk nog kende van
Wagenaars vorige uitvoering, het komt wel degelijk door de muziekcultuur der laatste
jaren. Onze oren zitten nu eenmaal vol Strauss en Mahler en dientengevolge overwint
Berlioz' fameuze geluidsexpansie niet meer, als vroeger, stormenderhand.
Het is nodig om dit eens voor al vast te stellen. Want men gaat zonder het te
vermoeden een werk als dit onderschatten. De houding van vele vooraanstaanden is
nadrukkelijk afwijzend geworden. Men signaleert het onvermogen van het niet
psychisch, doch slechts dynamisch geladen fortissimo. Men vreest niet meer voor
de explosies van Berlioz' buskruit, gewend als zij ons hebben aan het dynamiet en
hoe al die moderne springmiddelen mogen heten. Neen. Maar dit is Berlioz'
wezenlijkste waarde ook niet!
Nu wil ik toegeven dat de geniaalste bladzijden van deze meester elders staan dan
in dit Requiem. Iemand die schrijft (correspondentie met Humbert Ferrand): ‘moi je
ne crois plus à rien’, is niet de componist van wie men de innerlijkst doorvoelde
kerkmuziek te verwachten kon hebben, nietwaar? Wat was het katholieke, het
christelijke dogma voor deze zonderling? Niet meer dan een programma, niet meer
dan het Walhalla en de heilige graal waren voor Wagner. Of eigenlijk minder nog,
want Wagners Schauspielernatur suste zichzelf in slaap met zijn eigengemaakte
religieuze aperçu's (Parsifal!) en de keiharde spotter Berlioz miste zelfs deze waan,
dit totemisme. Bewijzen? Ziehier het plan dat hij eens ontwierp voor een groot
oratorio, een plan dat in het brein van een Wagner, een Richard Strauss nooit ontstaan
kon zijn.
Le dernier jour du monde:
Un tyran tout-puissant sur la terre; la civilisation et la corruption au dernier
degré; une cour impie; un atome de peuple religieux, auquel le mépris de
souverain conserve l'existence et laisse la liberté. Guerre et victoire,
combats d'esclaves, femmes esclaves [...] qui résistent aux désirs du
vainqueur, atrocités.
Le chef du petit peuple religieux [...] reproche ces crimes au despote,
annonce que les prophéties vont s'accomplir et que la fin du monde est
proche. Le tyran, à peine courroucé par la hardiesse du prophète, le fait
assister de force, dans son palais, à une
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orgie épouvantable, à la suite de laquelle il s'écrit ironiquement qu'on va
voir la fin du monde. À l'aide de ses femmes et de ses eunuques, il
représente la vallée de Josaphat, une troupe d'enfants ailés sonne de petites
trompettes, de faux morts sortent du tombeau, le tyran représente
Jésus-Christ et s'apprête à juger les hommes... quand la terre tremble; de
véritables et terribles anges font entendre les trompettes foudroyantes; le
vrai Christ approche; et le vrai jugement dernier commence...
La pièce ne doit ni ne peut aller plus loin.
Berlioz wilde dit stuk uit doen voeren door een koor, solisten, een orkest van zestig
mensen in het theater en een tweede orkest van ongeveer driehonderd mensen achter
de scène (correspondentie met Humbert Ferrand).234
Aan deze opzet moest ik gisteravond onder het Requiem aldoor denken. Dit typeert
Berlioz, dit is hij. Berlioz kan nooit waarachtig vroom een ‘Sanctus, sanctus, Deus
Sabaoth’ intoneren. Niet ik, waarlijk, die dit als een verwijt bedoelen zou. Doch het
aanvaarden als een uiting van ziel tot ziel kan ik ook niet.
Hierboven noemde ik hem een ongelovig spotter en ik dacht daarbij aan bepaalde
bladzijden uit zijn memoires. Meer nog is hij een ontkenner, hartstochtelijk in zijn
godsnegaties als slechts weinigen.
Ik wilde dat hij géén Requiem geschreven had, al kan ik de beweegredenen welke
hem deze tekst deden kiezen, meer dan raden. Ik wilde dit, omdat ik in Berlioz geloof,
even hartstochtelijk als mijn meester Johan Wagenaar. Doch ik ben niet genoeg
‘Nur-Musiker’ meer om een dusdanig werk te aanvaarden als een mooi stuk muziek.
Voorwaar, er staan wondermooie frasen in... Roméo, nietwaar? Roméo seul en Scène
d'amour. Doch hoeveel virginaler klinkt het daar niet, gezongen door vibrerende
violen, edele violoncellen, dan hier, gezongen door een koor dat, hoe schoon het ook
zij, ‘immer ein Erdenrest zu tragen peinlich bleibt...’235
Ik schreef hierboven dat ik, helaas, begon te bemerken hoe men Berlioz gaat
afvallen, de laatste tijd. En ik herhaal: ten onrechte. Berlioz is een der geniaalste
meesters en ik snak naar een uitvoering der Fantastique, van de Roméo, Harold,
Faust, Les Troyens om dit weer eens naar aanleiding van een gespeeld werk te kunnen
constateren. Doch uit het Requiem hoor ik nu eenmaal in de eerste plaats dat Berlioz,
toen hij het werk schreef, allerminst een christen en zeker geen goed christen was.
Berlioz' schoonste trekken zijn: zijn pantheïsme (Menuet des follets), zijn heroïek
(Roméo), zijn diaboliek als ge wilt (Faust). En zijn zwakste zijde: effectbejag - is
helaas manifest genoeg in dit Requiem. Hij schrijft aan zijn vader (brief van het jaar
1846), na de tweede uitvoering van het werk, over de geest, over de ontroering, denkt
ge? Neen, over het succes dat hij ermee inoogstte, over de stampvolle kerk, over de
ruzietjes welke de uitvoering hem gekost had. Eén zin over een detail: ‘L'impression
produite par le Dies irae a été extraordinaire, surtout au verset Judex ergo cum
sedebit.’
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Brief aan Ferrand, 8 januari 1832. Correspondance générale, deel I, 520. Ook in Lettres
intimes (Parijs 1882).
Deze zin, die Pijper vaker citeert (29 april 1920, 14 mei 1920 en 15 december 1922), komt
uit Goethes Faust II en is door Mahler verwerkt in zijn Achtste symfonie.
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Doch deze ‘impression extraordinaire’ vergaat. Deze snede heeft Tijd afgevreten.
Moet ik schrijven: helaas? Neen, want wat wezenlijk van waarde is, blijft. Ik geloof,
de Fantastique, Les Troyens zal ik altijd nog kunnen genieten, hoe ver ook verreisd
van dit oude land.
Ik hoop op Les Troyens, het volgend jaar.
De uitvoering. Hierover kan ik kort zijn. Er zweefde over alle koren, alle orkestrale
ritornels iets mats. Het orkest speelde bepaald met minder energie en met minder
verve dan anders en Wagenaar dirigeerde zeker en animerend als steeds, doch zonder
de heroïeke opvlammingen waardoor zijn Berlioz soms tot iets universeels kan
worden (Faust, onlangs!). En die ongedachte momenten van inzinking deprimeerden
ongehoord; het was als streed men voor een verloren zaak. Maar Berlioz' zaak is nog
geenszins verloren, goddank!
Louis van Tulder had de welwillendheid des publieks voor zijn stem doen inroepen.
Wagenaar vond dit, geloof ik, overbodig. En ik meen het ganse publiek eveneens!
Hij heeft zeer enthousiast gezongen.

Tivoli - Cyclus
18 maart 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 86 in D
Saint-Saëns: Tweede pianoconcert (soliste: Lisette van Gils-Schultz)
Chopin: Polonaise in As (soliste: Lisette van Gils-Schultz)
Liszt: Étude de concert (soliste: Lisette van Gils-Schultz)
Wagner: Voorspel en slotscène uit Tristan und Isolde
Op deze zevende Cyclus-avond debuteerde Lisette van Gils-Schultz en ook dit debuut
accentueerde het minder dan middelmatige dezer concertenreeks eens te meer.
Mevrouw Lisette van Gils speelt piano, doch zij moest dat toch eigenlijk liever niet
in het publiek doen. Het gelukt haar niet om een betrekkelijk eenvoudig concert als
dit van Saint-Saëns te beheersen en bovendien blijkt ook zij een der vele
beklagenswaardige slachtoffers der speel-uit-het-hoofd-manie.
Men gaat, op den duur, naar deze concerten met zeer kritisch gespitste oren. Want
ook dit bleek weer een der onvoldoende avonden. We hebben nu ten minste vier
pianisten gehad wier prestaties door de meest alledaagse beugel niet heen konden
en de enige oase in deze woestijn der tot dusverre zeven avonden was het concert
van de violist Francis Koene.
Wat toch is de bedoeling dezer Cyclusconcerten? Hutschenruyter gaf indertijd een
Beethoven-cyclus, een serie avonden waarin men ons een résumé gaf van het
symfonische werk van Beethoven. Van Gilse organiseerde een ‘Van Bach tot en met
Mahler’-cyclus, toen een Nationaliteitencyclus. Altemaal ondernemingen met pedago-
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gische strekking: men kreeg voor luttele centen een blik op het werk van een bepaalde
meester, een min of meer systematisch overzicht van de orkestliteratuur van zekere
perioden. Maar tegenwoordig? Wat kan de achtergrond zijn van een cyclus (dat wil
zeggen serie concerten) waarop te hot en te haar worden uitgevoerd: paradepaardjes
van grote, grootste en extra-allergrootste virtuozen, bereden door zondagsruiters van
het podium - of: stukken waarvan de voosheid, de holheid niemand ontgaat? (Piet
de Waardt, onlangs,236 met die variaties van Kronke, vreemder nagedachtenisse). Wat
is het bestaansrecht, vraag ik mij af, van deze Cyclus van Tien Concerten (waarvan
er één, dat van Jeanne Ruijgrok, ‘spurlos versenkt’ is)?
Het lijkt wel of men dit cyclusje organiseerde om onbekende solisten een kans te
geven. Hier is in principe niet veel tegen, doch in deze praktijk wél. Wanneer men
het beschouwt als een volksconcert met solist, dan is het logisch dat men de entreeprijs
iets hoger stelt dan die der volksconcerten, en dan is het slechts te bejammeren dat
het publiek ook hier niet meer belangstelling toont voor de prestaties van ons pas
geredde orkest. Maar de werkelijkheid slaat aan de bovenstaande redenatie de bodem
in. Want Van Gilse geeft óók Volksconcerten-met-solisten, waar het vaste
volksconcertenpubliek pleegt te komen. Wij zitten dus met onze Cyclusconcerten in
de handen zonder daar veel weg mee te weten. Volksconcerten heten het niet te zijn;
een pedagogisch doel bestreven zij niet. En men zendt ons solisten op de hals die
hun partij niet beheersen, die eruit raken, die, in de regel, van het optreden nog geen
kaas aten. Het heeft onvriendelijk veel van een experiment op het lankmoedige
publiek: het is minder erg om eruit te raken op een Cyclusavond dan op het
Stadsconcert, lijkt het wel. Neen. Men geve, dit is een eis van onze democratische
tijd, de bezoekers der billijke concerten óók het allerbeste. Dus: óf géén solisten van
de eerste rang, wanneer hun salariëring de financiële draagkracht van het instituut
zou overschrijden, óf: wél medewerking van uitnemende solisten, wanneer zij pro
deo willen spelen omdat het populaire concerten zijn, óf: men trachte een fondsje te
stichten waaruit de onkosten bestreden kunnen worden. Maar de nog onmondige
pianisten en zangeressen met solistische neigingen behoren onverbiddelijk naar
Arnhem of Groningen verwezen te worden. Wanneer het de bedoeling is om ons
muziekleven uit de provinciale sfeer op te heffen tot iets van meer dan lokaal belang,
dan moet men beginnen daarvoor zijn mensen te kiezen.
Het is minstens even erg om er op een Cyclusavond uit te raken als op een ‘duur’
concert! En ik kan er slechts één raad voor geven: speel, in der muzen naam, van
muziek!
Ik zou mevrouw Van Gils nog moeten verwijten dat zij zo onnoembaar veel
slordigheden, in passages, in toon, in expressie, in dynamiek, in frasering,
slordigheden van het hoofd, van de handen en van de voeten liet passeren. Pianospelen
culmineert voor haar blijkbaar nog in ‘vingervaardigheid’! En ziehier het
tragikomische verschil van opvatting waardoor zij nooit zal kunnen aanvoelen wat
ik in haar spel anders zou wensen, ik op mijn beurt nimmer: wat haar ertoe drijft om
piano te spelen.
Het accompagnement van haar concert en de reproductie van Haydns symfonie
stonden ver beneden pari. Ja, ik moet zeggen dat ik in het hele seizoen zulk een matte,
expansieloze, futloze avond van het U.S.O. nog niet registreerde.
236

Zie de recensie van 4 december 1919.
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Gebouw - Muziekvereeniging237
18 maart 1920 (UD)
Hendrik Rijnbergen (viool) en Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Pianowerken van Lully, Bach, Scarlatti, Rameau en Couperin
Beethoven: Vioolsonate, op. 30 [welke van de drie is onbekend]
Franck: Vioolsonate
In het Gebouw hoorde ik van Hendrik Rijnbergen en mevrouw Van Lunteren Francks
Sonate. En dat was een gewaarwording alsof men vanuit een ziekenkameratmosfeer,
met koortslucht (podiumkoorts?), trad in een bol-waaiende voorjaarsmorgen. De
plaats ontbreekt mij om over het gouden werk nog te schrijven en de overbodigheid
om over een reproductie door twee zo uitnemende partners uit te wijden, ligt voor
de hand. Ik had graag de pianosoli vóór de pauze gehoord
(Lully-Bach-Scarlatti-Rameau-Couperin). Maar toen waren we bezig, in Tivoli, aan
de Finale van Haydn. Ik had ook gaarne Beethovens opus 30 meegenoten. Maar toen
registreerde ik mevrouw van Gils' gedachteslippertjes.238 Wat ik gehoord heb, geeft
mij het recht om vast te stellen dat Hendrik Rijnbergen Franck speelde in een serene
rust, magistraal als steeds. En dat mevrouw Van Lunteren accompagneerde met een
soepele zekerheid die het geheel maakte tot een ongestoord genot.

Stadsconcert
22 maart 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 86 in D
Bach: Vioolconcert in E, BWV 1042 (solist: Carl Flesch)
Brahms: Vioolconcert (solist: Carl Flesch)
Hector Berlioz, de fameuze muziekcriticus, had zijn eigenaardigheden. Hij kon
bijvoorbeeld geen symfonie van Haydn horen zonder honger te krijgen. Volgens
hem was het tafelmuziek, gecomponeerd door de lakei Haydn, tot veraangenaming
der conversatie en bevordering der digestie van zijn broodheren. Het Allegro was
voor de soep, het Andante voor de vis, het Menuetto voor het wild, de Finale
accompagneerde het dessert.
Zaterdagavond, op het Stadsconcert, moest ik aldoor aan deze onvriendelijke
geestigheid denken. Ook ik kreeg onder de symfonie honger, zij het dan ook
geestelijke eetlust. Ja, Haydn heeft menig kostelijk stuk geschreven, doch dit werk,
met dat eindeloze Largo, is toch wel heel sterk een van de honderd-en-zoveel
symfonieën. En
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Voor de Utrechtsche Muziekvereeniging zie voetnoot 100 bij de recensie van 30 januari
1918.
Verwijzing naar de volgende recensie.
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daarbij komt dat Van Gilse dat tweede deel laat spelen in een ongelooflijk
trekvoetende gang, wat dat hoofdthema, die uit elkaar geplooide drieklank, een zot
air van stupide plechtstatigheid geeft. Bach heeft soms ook zulke primitieve
hoofdthema's die het tempo, hierboven genoemd, wél verdragen - om een voor het
grijpen liggend voorbeeld te kiezen: het Adagio uit het zaterdag gespeelde
vioolconcert. Maar Haydns motievenbouw, zijn constructies, zijn verlopingen en
tegenstellingen, de hele geest zijner muziek, dit alles is van een zo andere wereld dat
men het eenvoudig niet noemen kan in één adem. Laat staan spelen met eenzelfde
expressie.
Het spelen van minder bekende uit de honderd-en-zoveel symfonieën en
symfonietjes van Haydn is natuurlijk hoogst aantrekkelijk. Maar er zijn er zoveel
die voor een uitvoering in aanmerking behoorden te komen vóór deze nr. 86. Nu ja,
de Symfonie nr. 13 (Breitkopf en Härtel),239 nu ja, de Symfonie Mit dem
Paukenschlag.240 Doch waar blijft de Oxford-symfonie, wáár de Symfonie La reine
met dat prachtige romancetje, waar de lyrische Maria Theresia; wáár de pathetische
Abschied-symfonie; wáár de ironische Schulmeister?241 Allemaal vragen waarop het
volgende concertseizoen antwoord moge geven.
De uitvoering was beter dan onlangs in Tivoli, doch nog lang niet wat ze had
kunnen (en moeten!) zijn. Het accompagnement van de beide concerten welke Flesch
speelde (Brahms en Bachs Concert in E), geeft evenmin aanleiding tot bijzondere
opmerkingen. En betrekkelijk belangrijke notaties neer te schrijven betreffende het
spel van Carl Flesch - ik vrees, het zou mij ook ditmaal niet lukken. Flesch is een
der meest bewuste grote violisten en de enige aanmerking welke men indertijd op
zijn spel wist te maken, was dat het misschien wat koel, wat onaandoenlijk leek. Die
koele beheersing is tegenwoordig minder manifest dan vroeger, ofschoon niemand
nog zou kunnen beweren dat Flesch thans een onzer temperamentvolste violisten is.
Zijn Brahms beviel mij alles in alles beter dan zijn Bach; in Brahms had Flesch
ogenblikken van klemmende spanning, momenten welke wij bij Bach node misten.

Mengelberg-concert
23 maart 1920 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Debussy: Ibéria
Strauss: Ein Heldenleben
Het trekt mij aan om te beginnen, ditmaal, met de dames en heren aan deze zijde van
het heraldieke podiumafsluitinkje. Ik vraag mij af wat het gevolg zou zijn van een
maatregel welke ik de concertdirecties hierbij in overweging geef: met de concerten
te beginnen 's

239
240
241

Volgens de huidige nummering Symfonie nr. 88 in G.
Dit is Symfonie nr. 94 in G.
Respectievelijk nr. 92 in G (Oxford); nr. 85 in Bes (La reine); nr. 48 in C (Maria Theresia);
nr. 45 in fis (Abschied); nr. 55 in Es (Der Schulmeister).
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middags om vijf uur, of om negen uur, half tien 's avonds. Zij die dan komen zouden,
demonstreerden daarmee dat zij wat voor het bijwonen der muziek overhadden: een
maaltijd of een deel der nachtrust. Want begin een concert ‘normaal’, om acht uur de mensen organiseren van half tien tot het einde een heimelijke exodus. Begin het
concert om zeven uur en de exodus bovengenoemd vangt een uur eerder aan.
Zij verwonderen mij ook, de reacties van Koning Publiek op Debussy's Ibéria en
op Strauss' Heldenleben. Te ‘begrijpen’ valt er aan Strauss' werk meer dan aan Ibéria
en bepaald ingesteld is men hier in Utrecht zomin op het een als op het ander. Waarom
dan dat overweldigende succes van Ein Heldenleben bij hetzelfde publiek dat Ibéria
opnam met een bijna nors stilzwijgen? Ibéria gaat harmonisch volstrekt niet verder
dan bijvoorbeeld Van Goudoevers Fête bleue, een werkje dat met ovaties ontvangen
werd.242 Wat meent men toch niet te kunnen vatten in deze muziek? Er valt niets bij
te ‘denken’ - men heeft het slechts te savoureren, juist op dezelfde wijze als men
Bizets Arlésienne savoureert. Men heeft niet anders te doen dan te genieten van de
duizendkleurige klanktovers welke uit het apparaat stromen. Ik weet één verklaring:
men durft niet meer ‘domweg’, ongestoord genieten. Jaren van eenzijdige
muziekcultuur hebben ons geleerd elk muziekstuk, elk in zichzelf compleet geheel,
te omhangen met literaire, met picturale aperçu's. Men zal onverwijld moeten gaan
herleren om muziek te horen, wil men niet nog verder in de achterhoede raken.
Een klein, grimmig vermaak gaf mij de geërgerde verwondering waarmee men
Debussy's meesterwerk opnam toch ook. (Men ziet, ik ben eerlijk genoeg om het in
de krant te zetten!) Ziehier immers Mengelberg: de muziekautoriteit van het land,
die Debussy reproduceert met een vehementie, een verve, als men slechts verwacht
bij de grote klassieken. Tot dusverre kon men zich troosten met het feit dat ‘de
moderne Fransen’ slechts gepropageerd werden door ons, de heethoofdige jongeren.
Maar, nu Mengelberg hem ook speelt - ja, ‘dan is 't misschien toch wél wat’ - en
men ziet elkander aan en men schudt het hoofd gelijk held Strauss' Widersacher:
‘Uijeh, der Straaausz!’ Ach ja, het is niet plezierig wanneer men ontdekt dat men zal
moeten ‘umlernen’ om mee te kunnen komen. Doch men trooste zich, het is zeer
gemakkelijk. Shaw zou zeggen: ‘'t is zo gemakkelijk als liegen’...243
(Overigens sterke men alvast zijn hart, zijn ziel en zijn zenuwen! Want Schönberg,
woensdagavond, zal u nog gans andere noten te horen geven, lieve lezer!)244
Moeten wij nog releveren hoe men gemusiceerd heeft, gisteravond? Ik hoorde het
Concertgebouworkest nimmer gaver van klank, nooit subliemer van melodiewelving,
242
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Zie de recensie van 25 april 1918.
Pijper refereert aan Shaws The Perfect Wagnerite: a Commentary on the Niblung's Ring,
waarvan in zijn tijd ook al Duitse vertalingen bestonden. In zijn bespreking van de tweede
scène van Das Rheingold benadrukt Shaw de rol van de Leugen (Loge), voor Wotan een
belangrijk middel om zijn macht te consolideren.
In het UD van 23 maart 1920, volgend op deze recensie van Pijper, stond een waarschijnlijk
door hem geschreven vooraankondiging voor dit concert: ‘Arnold Schönberg, de beroemdste
levende Duitse componist, zal zijn werk voor strijkorkest Verklärte Nacht zelf dirigeren op
het Mengelberg-concert van woensdag aanstaande. Schönberg is geboren in 1874 en hij geldt
voor de grootste en geniaalste Duitse nieuwlichter; zijn werken zijn ultramodern. Behalve
auteur van vele en velerlei composities is hij een dirigent van naam. Dit optreden belooft het
laatste Mengelberg-concert te maken tot de grootste gebeurtenis van vele seizoenen.’
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nooit nerveuzer reagerend op de fijnste nuances. En nog nooit dirigeerde Mengelberg
elektriserender, levenskrachtiger, magistraler. En dat nog wel terwijl hij voor zijn
gevoel sterk gehandicapt moest zijn door een reumatische arm. Indisposities erkent
deze mens niet! Voor zulk een concentratie, voor zo een opgehoopte energie moet
men het diepste respect hebben.
Over Debussy's Ibéria schrijf ik binnenkort in een Muziekkroniek.245
Over het Heldenleben iets nieuws te zeggen, wil mij niet lukken. Ik ben het vrijwel
volkomen oneens met hetgeen Romain Rolland (van de Jean-Christophe) in 1899
over het toen pas voltooide werk schreef - Ein Heldenleben is van 1898! - doch
Rollands conclusie wil ik u niet onthouden:
Si le bon Oulibicheff prétendait reconnaître dans un accord dissonant de
la première Héroïque (de Beethoven) l'incendie de Moscou, que
trouverait-il donc ici? Que de villes brûlées! Que de champs de bataille!
Puis, il y a dans Heldenleben un mépris cinglant, un mauvais rire qui n'est
jamais chez Beethoven. Peu de bonté. C'est l'oeuvre du dédain héroïque.246
Dit schreef de Fransman Romain Rolland, groot Strauss-vereerder, in het jaar 1899.
Met hoe vreemd gemengde gevoelens lezen wij het thans, twintig jaren later! Zouden
we thans Richard Strauss' zielenstaat van dit ogenblik (de laatst verschenen liederen
lijken mij even zoveel bewijzen voor deze veronderstelling) niet kunnen aanduiden
met de woorden van dat schitterende oude lied van hem:
Diese Zeiten sind gewaltig.
Bringen Herz und Hirn in Not Ruhe, ruhe meine Seele.
Und vergiss, was dich bedroht.247

Mengelberg-concert
25 maart 1920 (UD)
Tivoli
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Schönberg: Fünf Orchesterstücke nr. 1 en 2 (o.l.v. de componist)
Schönberg: Verklärte Nacht (o.l.v. de componist)
Mahler: Vierde symfonie (soliste: Riek Frank)
Dem Andenken Gustav Mahlers ist dieses Buch geweiht. Die Widmung
wollte ihm eine kleine Freude bereiten, als er noch lebte. [...] Ich hätte
mich damit begnügt, ihm eine Freude zu bereiten. Aber heute, so er tot
ist, wünsche ich dass mein Buch mir Achtung
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Daar is niet van gekomen.
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einbringe, damit niemand mehr daran vorübergehen könne, wenn ich sage:
‘Das ist ein Ganz-Grosser gewesen.’
Hiermee begint Arnold Schönberg zijn Harmonielehre.248 En Arnold Schönberg moet
gisteravond, in de Utrechtse Tivoli-zaal, de emoties hervoeld hebben welke hem
deze opdracht dicteerden. Waarlijk, Mahler is groot en Mengelberg is meer dan zijn
profeet. De wijze waarop Willem Mengelberg gisteravond de Vierde speelde, overtreft
zo volstrekt alles wat met woorden geapprecieerd, bewonderd kan worden, dat elke
literaire waardering hopeloos banaal klinkt. Wij kunnen Mengelberg danken dat hij
ons verzoek (een verzoek uit veler naam!) om een symfonie van Mahler heeft
ingewilligd. Hoe grandioos, geraffineerd en allen overtuigend hij gisteravond de
Vierde dirigeerde, behoef ik niet meer te vermelden. En hoe enthousiast het publiek
was, hoe men zich uitte in een voor Utrecht ongehoord enthousiasme al evenmin.
Men heeft gisteravond tenminste weer eens ondubbelzinnig laten blijken dat men
Mengelberg niet slechts niet missen wil, doch ook dat men hem waard is.
Een deel van de opgetogenheid gold ook Riek Frank, die de aards-hemelse
zaligheden niet alleen hoogst bekwaam uitzong, doch ook, nadat de eerste
belemmerdheidjes verdwenen waren, ontroering schonk van ziel tot ziel. (‘Kein
Musik ist ja nicht auf Erden, die unsrer verglichen kann werden’).249
En een ander deel van het enthousiasme gold de onvolprezen Zimmermann, die
de ‘Geiger Tod’250 al even suggestief, even voornaam speelde als maandag ‘des
Helden Gefährtin’.251
En ten slotte zou ik, om volledig te zijn, de artiesten van het Concertgebouworkest
man voor man moeten prijzen om hun vaardigheid, hun sensibiliteit, hun
kunstenaarschap. Doch dit zou te ver voeren.
Te ver van de geniaalste componist die er op het ogenblik in Europa leeft, te ver
van Arnold Schönberg.252 Heeft men zich wel gerealiseerd wat het beduidt voor
Holland, voor Utrecht, om deze meester enige ogenblikken in zijn midden gehad te
248
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De complete opdracht, die vanaf de derde druk in 1922 is weggelaten, luidt: ‘Dem Andenken
Gustav Mahlers ist dieses Buch geweiht. Die Widmung wollte ihm eine kleine Freude bereiten,
als er noch lebte. Und seinem Werk, seinen unsterblichen Kompositionen wollte es die
Verehrung ausdrücken und bezeugen, dass, woran die gebildeten Musiker mit überlegenem
Achselzucken, ja mit Verachtung vorübergehen, dass dieses Werk von einem, der vielleicht
auch etwas versteht, angebetet wird. Gustav Mahler hat auf grössere Freuden verzichten
müssen, als die gewesen wäre, die die Widmung ihm bereiten wollte. Dieser Märtyrer, dieser
Heilige musste gehen, ehe er sein Werk auch nur so weit gefördert hatte, dass er es ruhig
seinen Freunden überlassen konnte. Ich hätte mich damit begnügt, ihm eine Freude zu bereiten.
Aber heute, so er tot ist, wünsche ich dass mein Buch mir Achtung einbringe, damit niemand
mehr daran vorübergehen könne, wenn ich sage: “Das ist ein Ganz-Grosser gewesen”.’
Uit de tekst van de Finale van de Vierde symfonie.
De vioolsolo met verstemde viool in het Scherzo van de Vierde symfonie staat symbool voor
de tot dans oproepende dood.
Dit verwijst naar de solovioolpartij in Ein Heldenleben, dat eerder die week werd uitgevoerd
(zie de recensie van 23 maart 1920).
Tot nu toe heeft Pijper de naam Schönberg in zijn teksten alleen maar genoemd, als een
voorbeeld van modern componeren. In deze recensie laat hij zich voor het eerst expliciet uit
over Schönbergs muziek, en dat doet hij opvallend positief vergeleken met latere teksten.
De volgende recensie over Schönberg in het UD van 18 november 1920 is al een stuk
kritischer.
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serende enthousiasten), zegt niets. Evenmin het feit dat hij, gelijk het programma
vermeldde, ‘school maakt’, een groot aantal van de belangrijkste koppen om zich
heen verzamelt. Arnold Schönberg onderscheidt zich door zijn composities van alle
hedendaagse Duitse en Oostenrijkse meesters. Hij is de enige mij van noten bekende
Duitse componist die ik geniaal durf te noemen. Zijn partituren bestuderende, de
Orkeststukken opus 16, het declamatorium Pierrot lunaire, wordt men onmiddellijk
gefascineerd door de angstaanjagende zekerheid waarmee deze mens zijn
vierdemachtsdissonanten noteert; ge denkt aan Mahlers woorden, die van sommige
zijner eigen werken verklaarde: hij had ze neergeschreven ‘alsof het hem gedicteerd’
werd. Zó doet Schönbergs muziek aan. Er pulseert een onontkoombare
noodzakelijkheid door deze scheppingen. Er is geen sprake van ‘gecomponeerd zijn
ter wille van de schone klank’ en nog minder van een ‘componeren ter wille van de
onschone klank’ (denk aan de futuristische schilder die wel wou schilderen: ‘als 't
in 's hemelsnaam maar niet mooi gevonden werd!’253)
Schönbergs Confiteor staat ergens in de lange Harmonieleer: ‘Der Künstler tut
nichts was andere für schön halten, sondern nur was ihm notwendig ist.’254
Verklärte Nacht, het voor strijkorkest bewerkte Sextet opus 4 (1899), is in
vergelijking met de Orkeststukken nog tamelijk onvrij. Men wil er Wagner uit horen.
Misschien. Maar toch nog eerder Berlioz (Roméo!). En dat is véél voor een Duits
werk van rond 1900.
Voor ons, Hollanders van het jaar 1920, staat de mogelijkheid om deze tekst te
vermusiceren zeer, zéér verre! Wij zijn Dehmels Zwei Menschen-periode zeer lang
en zeer radicaal ontgroeid. Gans andere problemen hebben onze belangstelling en
het soort erotiek dat de Roman in Romanzen255 doorwalmt, is ons, zacht gezegd, niet
juist aangenaam meer. Deze overtuiging en haar veralgemening interesseert ons
minder nog dan het achtenveertigste hoofdstuk uit de profetieën van Ezechiël. En
alle muziek welke daarrond geschreven werd, moet noodwendig mee verfletsen.
Verklärte Nacht blijft aldus over als een fameus stuk muziek dat schitterend klinkt
en dat door een geserreerder uitvoering (iets minder brede tempi) nog weldoender
zou werken dan het reeds deed.
De Orkeststukken (jammer dat wij het zeldzaam iriserende derde stuk, het
noodlotsdreunende vierde, het als epiloog verruisende vijfde stuk misten!) zijn ronduit
meesterwerken. In dit juist tien jaren later geschreven werk hebben Schönbergs
zogezegd revolutionaire overtuigingen zich geconsolideerd, is hij van de diatonische
muziek vrijgekomen, heeft hij de gigantische afstand die bestond tussen ‘de tonaliteit’,
het oude dwangbuis waarin veel talent gesmoord is, en het schijnbaar onbegrensde
(‘aufgehobene Tonalität’) uitgewist. Schönberg heeft ontzaglijk veel gedaan voor
de vrijmaking onzer zwevende kunst.
253

Deze woorden zijn van Erich Wichmann, die van zijn schilderijen zei: ‘Ze mogen zo slecht
zijn als het maar kan, als Zullie ze maar niet mooi vinden.’ Dat blijkt uit het essay ‘Darius
Milhaud’ dat Pijper schreef voor Groot Nederland van maart 1924 (zie HPG 2, 10). De
benaming futurist is hier op zijn plaats: Wichmann (1890-1992) stond al tijdens de Eerste
Wereldoorlog in contact met de Italiaanse futuristen (zie voetnoot 11 bij de
programmatoelichting van 5 november 1919).
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Schönberg (19223), 498.
Verklärte Nacht is gebaseerd op een gedicht uit Zwei Menschen. Roman in Romanzen (1903)
van Richard Dehmel.
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Ik ken weinig moderne werken, behalve van Satie, behalve van Darius Milhaud en
(soms) van Maurice Ravel waarin de inwendig gehoorde klank directer, concieser,
onomwondener is gefixeerd dan in deze Orchesterstücke.
Zó doelbewust schrijft slechts een Meester!
Wij hebben nu in één week tijds, dankzij Mengelberg, een overzicht gekregen van
de stand der muziek op het ogenblik: Strauss, Mahler, Debussy en Schönberg.
Voorwaar, deze week beduidt winst!

Tivoli-concert
1 april 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Coriolan
Mahler: Vijfde symfonie
Het concert begon met de Ouverture Coriolanus van Beethoven en wij moeten de
heer Van Gilse dankbaar zijn dat hij de muziekkritiek van 22 januari liet voor wat
ze (volgens hem) waard was,256 doch één advies daarin gegeven tenminste opvolgde.
Het stemt hoopvol, die ontdekking dat Van Gilse de muziekkritieken niet houdt voor
een vox clamantis en het Dagblad niet voor een woestijn.
De uitvoering dezer ouverture verliep overigens niet zonder een teveel aan
sostenuto's en een tekort aan dramatiek. Het begintempo liet alle mogelijkheden
open: de lyrieken hadden kunnen smeken; de peripetie zou worgend geweest zijn,
de terugblik tranenomfloersd. Doch al deze schone mogelijkheden stonden na het
slotakkoord nog even nodend open: het stuk was gespeeld zonder enige andere
modificatie dan een verlangzaming van het tempo bij het tweede thema.
De reproductie van Mahlers Vijfde. Nieuws daarover te schrijven valt er niet. Ik
wilde dat ik in verband met het eerste hoofddeel kon herhalen wat ik 22 januari
schreef. Doch wanneer ik mijzelf wilde kopiëren, zou ik moeten herhalen wat ik
schreef na de eerste reproductie. Want alles wat Van Gilse met zijn tweede uitvoering
had gewonnen, bleek nu met de derde weer verloren. Waar was het gaande,
statig-rouwende tempo van het eerste deel? Waar de heroïek van het eerste
trompetthema? Waar bleef de moede glimlach van het sextenwijsje? Waarom hoorden
wij, wanneer de trompet blies, niet anders dan de trompet? (Er staan waarlijk vele
trompetnoten bij Mahler!) Waarom stemden de pauken, die cis, cis, cis, e te slaan
hebben, op as, as, as, c?
Verder was de vehementie van het tweede deel uitermate verzwakt sinds de laatste
keer. Neen. Deze reproductie stond lager dan de vorige, stond zelfs beneden de
première. Wij vragen ons af: waarom, waardoor? Berijdt men dan altijd weer dat
oude stokpaardje ‘beperkte repetitietijd’? Wanneer men dan die uitvoering in
Rotterdam, morgenavond, eens had beschouwd als generale repetitie en ons, de
stadsgenoten, het
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werk op een der volgende concerten had gespeeld? Het zou tenminste beter geklopt
hebben, stel ik mij voor. Waarom niet op het laatste concert, bij wijze van afscheid
aan de Tivoli-leden? Dan lag er meteen wat meer tijd tussen het Mahler-spelen van
het Concertgebouworkest en dat van het U.S.O. Een punt overigens waarvan ik de
importantie minder voel dan de opsteller van de laatste concertaankondiging.257 Wat
kan het schelen dat Mengelberg verleden week de Vierde speelde - niemand gaat
vergelijken. Men vergelijkt de geniale dirigent Mengelberg niet met Van Gilse en
men vergelijkt niet het Mahler-spel van het Concertgebouworkest, getraind gedurende
lange jaren op deze muziek (en hoe getraind!) met de op zichzelf kranige prestatie
van ons orkest, dat te hooi en te gras de Eerste, Vierde en Vijfde, één of twee keer,
onder Wagenaar, de Tweede en Derde speelde.
Het is ook volstrekt geen geringer daad om klassiek werk, Beethoven of Mozart,
of Berlioz, of Haydn, volmaakt te spelen dan Mahler, Debussy of Schönberg!

Derde Schäfer-concert
6 april 1920 (UD)
Tivoli
Dirk Schäfer (piano)
Werken van Franck (Prélude, chorale et fugue), Debussy, Ravel (Gaspard
de la nuit), Chopin en Liszt (Valse impromptu; Hongaarse rapsodie nr.
13)
Debussy, Ravel, Schönberg, Reger waren ons beloofd. De twee eersten hebben wij
gekregen, in de plaats van Reger en Schönberg traden Chopin en Liszt. Wat zowel
uit een historisch oogpunt als uit een pianistisch volkomen aanvaardbaar was. Maar
toch... Ja, ge kunt u bijna geen cyclusje van historische pianoavonden denken zonder
Liszt en zeer stellig geen zonder Chopin. Doch hoe vreemd wordt een terughoren op
Chopin, op Liszt, met de weelderig-zoete of ironisch-vlijmende ‘dissonanten’ in de
oren!
Men kan ook een aantal historische pianoavonden samenstellen volgens het
uitmuntende recept dat Schäfer voor zijn eerste avond gebruikte. En dus laten gelden:
de affiniteiten der gespeelde meesterwerken. Dit zou mij liever geweest zijn, want
wij hadden dan de Liszt gemist en ook deze Chopin. Men vindt aanknopingspunten
tussen Chopin en Debussy (sommige Nocturnes en enkele Préludes of Estampes van
Debussy). Men ontmoet ook verwantschappen tussen Chopin en Liszt (de
zaterdagavond gespeelde Fantaisie en Liszts Liebesträume). Doch een samenhang
te vinden tussen Franz Liszt en Claude Debussy - het wil mij niet lukken.
Ik ben waarschijnlijk niet genoeg ‘pianist’ om Liszt te kunnen bewonderen, of
zelfs maar appreciëren, of zelfs maar dulden. Want een stuk als de Valse impromptu
(dat geen slot kan vinden) of de XIIIe Rhapsodie (die schijnbaar geen begin kan
maken) staat voor mijn gevoel volstrekt niet boven La pluie de perles258 en verre
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beneden een G'schichten aus dem Wiener Wald.259 Liszt was zonder twijfel een
meester, doch het komt mij voor dat men hem persoonlijk gekend zal moeten hebben
om zijn werk, met behulp van talrijke persoonlijke herinneringen, associaties, te
kunnen genieten (beklapten wij zelfs dat kleine draakje, dat Teresita-walsje niet,
wanneer Teresa Carreño het als traditioneel toetje speelde?).260 Wij, Hollanders van
deze tijd, zijn het waarschijnlijk te grimmig eens met die fraaie ‘Streifzug’ van de
heiden Nietzsche: ‘Liszt?: die Schule der Geläufigkeit - nach Weibern!’
(Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert.)261
Schäfer speelt zijn Liszt natuurlijk voortreffelijk, doch hem redden kon hij niet.
Na de pauze evenwel werd de geest van de eerste avond weer vaardig over Schäfer
en ons. Franck, Debussy, Ravel, het was een óverstromende weelde. Niets grandiozer
dan het klokkenluidende slot van Francks Fuga, niets fascinerender dan de spanning
van Ravels spookstuk Le gibet, niets intiemer dan de tertsen van The little shepherd
uit Debussy's Childrens corner, dat Schäfer na het schier eindeloze applaus toespeelde,
geaccompagneerd door open-dicht-open-klappende deuren en haastig
binnenschuifelende enthousiasten.
Het belangrijkste was wel de noviteit Gaspard de la nuit van Maurice Ravel, dat
Schäfer, bedrieg ik mij niet, het eerst in Holland speelt. Het is slechts te bejammeren
dat de drie gedichten in proza van Aloysius Bertrand niet in het programma afgedrukt
waren. Vooral onder het beklemmende tweede stuk dreigde de spanning van het
publiek vaak teloor te gaan. Doch wat een stuk, welk een chef d'oeuvre is dat! De
als een doodsklok luidende bes doorlijnt de hele compositie met een krankzinnig
makende hardnekkigheid; de schrijnende akkoorden hangen daaronder, daarrond als
terechtgestelden. Ik kan het niet nalaten de laatste strofe van Aloysius Bertrand te
citeren die, ik herhaal het, waarlijk in het programma gedrukt had moeten staan.
‘C'est la cloche qui tinte aux murs d'une ville sous l'horizon, et la carcasse d'un
pendu que rougit le soleil couchant.’
Ook het eerste der drie poèmes is een ongelooflijk schoon stuk. Het evoqueert
bijna dezelfde onwezenlijke cascaden als het bekende Jeux d'eau, doch zonder de
lichtspikkels, zonder de iriserende waterglanzen op de bronzen huid van De Régniers
onsterfelijke watergod. Het is spookachtiger, er is geen zonneglans in dit werk, doch
betoverend, koud maanlicht.
Wanneer men meer te weten wil komen over deze werken en over de (ten onrechte)
vaak als Debussy-epigoon gedoodverfde meester, dan kan ik iedereen aanraden om
het werkje van Ravels leerling Roland-Manuel: Maurice Ravel et son oeuvre (1914)
te raadplegen. Het wordt tijd dat men op de accenten der moderne Franse meesters
wat minder bevooroordeeld gaat reageren. Want ik merkte tot mijn verbazing dat er
onder Ravels werk ongeveer tien bezoekers meer verkouden waren en noodzakelijk
kuchen en niezen moesten dan onder Chopin en Liszt. Het was ook wel veel kouder
zaterdag, ja. Doch de verkoudheden waren onder Franck weer geweken. Waaruit
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men zou mogen afleiden dat men Francks muziek zou kunnen voorschrijven in plaats
van aspirine. In sommige gevallen tenminste.
Zonder dwaasheden. De Prélude, choral et fugue van Franck is een der sterkste,
verrukkelijkste werken van de meester. En Schäfer speelde het in waarheid heroïsch.
Zó muziek maken is meer dan pianospelen! Ja waarlijk, Schäfer is wel een onzer
grootste mannen. Wij hopen op het volgende seizoen; wij hebben thans ondervonden
dat een wintercampagne zonder hem incompleet is.

Cyclusconcert
8 april 1920 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 95 in c
Mozart: Pianoconcert in c, KV 491 (soliste: Elisabeth Ewings)
Dresden: Tema met veranderingen
Franck: Variations symphoniques (soliste: Elisabeth Ewings)
Ook mejuffrouw Elisabeth Ewings bezorgde ons in deze aan pianisten zo rijke
concertenreeks geen gul[d]en avond. Haar spel mist persoonlijkheid, mist atmosfeer,
mist charme. Haar muzikaliteit belet haar niet om in het Larghetto van Mozarts
concerto ten minste vier verschillende tempi te entameren (de expositie van het
hoofdthemaatje: larghetto - de eerste herhaling: andante moderato - de tweede:
allegretto - het slot: andantino). Dat zij meer dynamische kleuren in haar spel heeft
dan een hard, droog fortissimo en een droog, hard forte kunnen wij na gisteravond
nog pas hopen. En dat zij van de pedalisatie van haar Mozart en haar Franck studie
maakte, zou ik pas durven vaststellen nadat ik haar had horen spelen op een vleugel
die haar beter ter wille was dan deze.262
Mozarts Pianoconcert in c, dat men gisteravond speelde, is toch waarlijk een
juweeltje. Men moest het veel vaker horen en ik acht het ronduit een dwaling van
de grote pianisten dat zij Mozarts concerten laten liggen ten behoeve van Grieg,
Tsjaikovski, Brahms, Saint-Saëns en het Vierde en Vijfde van Beethoven. In één
solo van een eerste deeltje van Mozart bloeit meer poëzie, zingt meer muziek dan
[...] Rachmaninov of Liszt. Maar Mozart wordt door een deel (niet het beste!) van
de extra-allergrootste wereldvirtuozen ‘te gemakkelijk’ gevonden.
Wat er aan de reproductie der soli ontbrak, ditmaal, zei ik hierboven reeds. Op de
accompagnementen plakten de oude fouten. Van Gilse heeft niet het instinct van de
begeleider, hij is bijna altijd te laat met zijn attaques en een concert met
orkestbegeleiding valt bij hem altijd vol gaten (bijvoorbeeld na de cadens in het
eerste deel van Mozart). Wanneer een solist een min of meer persoonlijk tempo
rubato heeft (ik denk nu niet aan gisteravond natuurlijk), dan wordt het pacifiekste
concert niet meer
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of minder dan het veld van een ononderbroken toernooi tussen beider disposities.
En gisteravond kwam mij onwillekeurig die predikatie van de oude Leopold Mozart
(vader van de grote Wolfgang) in de zin, die over het begeleiden zegt: ‘Ein geschickter
Accompagnist muss also einen Conzertisten beurteilen können. Einem rechtschaffenen
Virtuosen darf er gewiss nicht nachgeben; denn er würde ihm sonst sein Tempo
rubato verderben. Was aber das “gestohlene Tempo” (Tempo rubato) ist, kann mehr
gezeigt als beschrieben werden.’263
Inderdaad. ‘Kann mehr gezeigt als beschrieben werden’. Maar zo gaat het met alle
muzikale zaken.
Haydns Symfonie in c264 speelde men beter dan onlangs op het Stadsconcert de
Symfonie in D (de zogenaamde nr. 86). Het werk is ook ontroerender. Ik ken weinig
menuetto's van Haydn die zo innig, zo gracieus zijn als dit middenstuk, met de
solovioloncello (die Ferree zeer fraai speelde). En ook de weergave van Dresdens
Variaties was beter, zekerder dan de eerste keer. Het is toch een sterk werk, dat stuk
van Dresden. Niet slechts technisch, al is de contrapuntische kunst die eraan besteed
is niet gering - maar de variaties hangen buitengemeen goed in evenwicht, er is
stuwing en bezinning in.

Tivoli-concert
15 april 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bach: Suite in b, BWV 1067
Haydn: Symfonie nr. 45 in fis (Abschied)
Wagner: fragmenten uit Lohengrin
Wagner: Voorspel en slotscène uit Tristan und Isolde265
Er bestaat een historietje in verband met een van Haydns zelden gespeelde
symfonieën, Abschiedssymphonie genaamd. En gisteravond, terwijl het ‘afscheid’
van Johan Rasch in de lucht hing,266 moest ik aldoor aan dat historietje denken. Men
263
264
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Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule (1756).
Volgens het programma werd die avond een Symfonie in D gespeeld. De toevoeging ‘nr. 9
uit de oude uitgave van Breitkopf und Härtel’ en Pijpers opmerking over Ferrees solo in het
Menuetto duiden erop dat het Haydns Symfonie nr. 95 in c betrof.
Op het programma na de pauze stond Sindings Vioolconcert, op. 45 en Voorspel en
slotscène uit Tristan und Isolde. Omdat Rasch ervan afzag de solopartij te spelen moest
het programma worden gewijzigd. In plaats van het vioolconcert werden fragmenten
uit Wagners Lohengrin gespeeld. Het is onduidelijk of daarna ook nog het Voorspel
en de slotscène uit Tristan und Isolde zijn uitgevoerd.
Johan Rasch (1882-1941) was na het vertrek van Gerard Veerman in 1916, dus kort voor de
komst van Jan van Gilse, concertmeester van het U.S.O. geworden. Van Gilse schrijft in zijn
memoires dat hij al bij zijn aantreden grote moeite had met Rasch op deze positie. Hij grijpt
in als Hendrik Rijnbergen aangeeft onder bepaalde voorwaarden concertmeester van het
U.S.O. te willen worden. Op de bestuursvergadering van 23 januari 1920 wordt op aandrang
van Van Gilse besloten Rasch te verzoeken ontslag te nemen. Rasch zou afscheid nemen
met een solistisch optreden op 14 april, maar daags daarvoor liet hij in het UD weten voor
de eer te bedanken en van het optreden als solist af te zien. De programmawijziging die
hiervan het gevolg was, is om welke reden dan ook niet aan het publiek meegedeeld. Koren
op de molen van Pijper, die uiteraard wel wist wat er gespeeld ging worden en ook goed op
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verhaalt dan dat Haydns broodheer, de vorst Esterházy, op een kwade dag de inval
kreeg om zijn huisorkest te ontbinden en aldus zijn violisten en blazers, mitsgaders
zijn kapelmeester Joseph Haydn, op straat te zetten. De componist heeft met zijn
dusgenaamde ‘afscheids’symfonie het dreigende bezwaar weten af te wenden: hij
schreef een finaletje dat ‘langzamerhand uitstierf’, gelijk een van Haydns biografen
dat noemt. Wanneer de hoboïst de laatste maten van zijn partij gespeeld had, moest
hij volgens afspraak zijn muziek nemen, zijn kaars uitblazen en stilletjes verdwijnen.
En zo handelde ieder der musici, zodat de muziekzaal aan het slot der symfonie kil,
verlaten, donker achterbleef. Het moet heel ontroerend geweest zijn en Haydn heeft
met die sterke speelscène dan ook bereikt dat de prins Esterházy, tot tranen toe
bewogen, van zijn plan afzag en ‘de contracten hernieuwde’, zoals we dat
tegenwoordig zouden noemen.267
Wat een tijd was dat! En wat een moraliteit! En dan smaalt men heden op het
pruikje, op het kamerdienaarschap, op de mensen die nog geëmotioneerd konden
worden. Op de mensen die zich door de Muziek vermochten te laten ontroeren.
Ontroering? Grootheid van voelen? Kennen wij dat nog? Doet de muziek ons iets?
Nonsens. Wij leveren muziek op contract, men levert ons gedoseerde exaltatie,
dewelke men gelieve te slikken voor extase. Men heeft een fris of een verlegen
partijtje altijd courante virtuositeit ‘af te geven’. De kunst is vertrust, de muziek is
verpolitiekt. Zij die het binnenste der Muziek zoeken ter wille van de Schoonheid
alleen, heten dwazen, ijlhoofden. De officiële muziek gaat ten onder aan de
Realpolitik. En ik vraag mij af: verdient zij beter? De toekomst moge richten.
Hoe een ‘Abschied’ onder het regime van een vorst Esterházy verliep en welk een
verblijdend slot een ernstig lijkend conflict in die dagen kon hebben, beschreef ik
hierboven. Hoe een ‘Abschied’, zij het dan nog pas van de Vorgeiger onder het
huidige regime, in het jaar 1920 in de goede stad Utrecht, pleegt te verlopen, heeft
men gisteravond kunnen bijwonen.
En de coïncidenties waren te zonderling dan dat ik ze niet in dit kroniekje meen
te moeten vasthouden.
Dat Johan Rasch gemeend heeft niet meer als solist te moeten optreden, is zijn
zaak en dat hij dit voornemen publiceerde is zijn goed recht.268 Doch het schijnt mij
geen bewijs van goed beleid dat van een hieruit resulterende programmaverandering
eenvoudig geen kennis wordt gegeven. De heer Van Gilse had ten minste kunnen

267

268

de hoogte moet zijn geweest van de achtergronden van het conflict. Van Dijk (1979), 154
en 160-163 en Van Gilse (2003), 255 e.v.
Er zijn ook andere verklaringen voor het ontstaan van deze symfonie. Een ervan is dat de
musici, die tijdens de zomer zonder vrouw en kinderen op Schloss Esterházy verbleven, in
het najaar van 1772 eindelijk wel eens naar huis wilden. Haydn zou de Abschiedssymphonie
geschreven hebben om dit verlangen aan zijn vorst kenbaar te maken.
In het UD van 13 april 1920 lezen we: ‘De feiten, ons door de heer Rasch ter kennis gebracht,
zijn: 1o De heer Rasch werd door de heer Van Gilse in overweging gegeven zijn ontslag in
te dienen, op grond van gebrek aan waardering bij het Utrechtse publiek, hetgeen volgens
de heer Van Gilse o.a. gebleken is uit door hem ontvangen anonieme brieven. 2o De heer
Van Gilse stelde de heer Rasch voor een “fait accompli” door de mededeling dat hij het
bestuur van het U.S.O. reeds over de zaak gesproken had en dat, in geval van niet aanvragen,
ontslag volgen zou. De heer Rasch acht het overbodig bovengenoemde handelwijze van de
heer Van Gilse te kwalificeren en geeft de feiten zonder commentaar ter beoordeling van het
concertbezoekend publiek.’
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bekendmaken dat hij Wagners Lohengrin-muziek ging spelen. En Rasch' boodschap
kwam vroeg genoeg dat een programmaverandering in de krant had kunnen staan.
De muziekkritiek is niet de plaats waarop men het conflict tussen Rasch en Van Gilse
kan gaan bespreken. Doch het gevolg van deze interne onaangenaamheid, het concert
van gisteravond, was dwaas genoeg. Er hing een krans aan Rasch' lessenaar en terwijl
hij bezig was de juiste a rond te delen, kwamen er nog twee. Applaus.
Na de pauze nog iets zotter. Er komt een mandje bloemen voor Rasch, die, gelijk
men elkaar vertelt, niet zal spelen. Daverend applaus. Buigingen. Weer applaus.
Stilte. Twee, drie minuten.
Van Gilse verschijnt niet. In de zaal begint men zachtjes te stampen en te fluiten.
Het rumoer houdt aan en men denkt dat men op een volksvoorstelling in de
Plantageschouwburg zit. Eindelijk verschijnt Van Gilse en begint het
Lohengrin-voorspel. Nu is men er dan zeker van dat het programma gejokt heeft en
dat Rasch niet spelen zal en langzamerhand, wanneer de Heilige Graal op aarde
neergedaald is, blijkt de conversatie hierover uitgeput.
Ik vraag mij af: kan men op zulk een concert schoonheidsontroering genieten?
Kan de Muziek leven in de atmosfeer van ‘het Schandaaltjen’? Is het de kunst dienen,
de schoonheid bevorderen, zulke muziekmakerij? Want de hele avond leed onder
deze koortsatmosfeer. De suite van Bach, die in b-klein, werd vlak, onrustig,
schommelend opgezegd. De symfonie van Haydn was gejaagd. De snaren van Ferree
waren ook al behekst, piepten en floten als een broedsel spreeuwen. Het
Lohengrin-voorspel was vals. Vals. Niet onzuiver stemmend (de vioolflageoletten
waarmee Wagner begint en eindigt, plegen te laag te zijn en slechts een zeer
geraffineerde uitvoering effaceert dat), maar de trompetten en bazuinen stemden niet.
De tweede bekkenslag kwam een achtste te vroeg. Enzovoort.
Nee. Met zo onvoldoende uitvoeringen bereidt men het orkest een slechte dienst.
Het is in een hoofdartikel in ditzelfde blad eens zo juist gezegd: de belangstelling
voor ons eigen Utrechtse orkest moet in de eerste plaats van de zijde van het publiek
komen.269 Het voornaamste is niet de kostelijke zeventigduizend gulden subsidie, het
voornaamste is de belangstelling van het publiek in de prestaties van het ensemble.
Doch voor middelmatige avonden als deze toont het publiek, dat hier ter stede
precieuzer is dan waar ook, geen interesse. Het orkest kan veel beter spelen, de
programma's moeten belangrijker zijn, de uitvoeringen mogen niet in de lucht zweven.
Dit alles zijn vervulbare eisen en ik ben er zeker van dat het Utrechtse publiek, dat
precieus is, doch dat toch ook sterk lokaal-patriottisch voelt, naar eersteklas
uitvoeringen van het U.S.O. zou stromen. Doch neem dan maatregelen om het
noodwendige detoneren van instrumenten, die zó uit de koude gangen in de
broeiwarme zaal kwamen, tegen te gaan. En speel niet de ene maal een Andante van
Haydn twintig metronoomgraden sneller dan de andere keer (Cyclusavond, onlangs,
en dit concert).

269

Dr. P.H. Ritter, hoofdredacteur van het UD, schreef in zijn redactioneel van zondag 14
december (‘De orkestkwestie’): ‘De eigenlijke schuld van alle moeilijkheden ligt ons inziens
in de Utrechtse laksheid, het gemis aan begrip onder onze burgerij omtrent de eisen waaraan
een stad als Utrecht heeft te voldoen.’ De slotzin luidde: ‘De oplossing van de moeilijkheid
ligt in laatste instantie bij ons, het Utrechtse publiek.’
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Sven Scholander
17 april 1920 (UD)
Een muziekkritiekje schrijven over een avond van Sven Scholander? Niet wel doenlijk.
Want Scholander overtuigt zijn publiek (en hij weet nog altijd zijn auditorium te
vermaken!) met voor negen tiende niet-muzikale middelen. Geen verwijt is het dat
ik hiermee bedoel! Doch men verwachte van zijn muziekcriticus geen beschouwing
over Scholanders kuifje, over zijn mimiek, over de handige en amusante manier
waarop hij zijn rekwisieten - het tafeltje, het stoeltje - hanteert. Een divagatie over
zijn luitspel? Maar de luit is niet slechts zijn begeleidingsinstrument, doch ook een
voorwerp om daarmee het zwemmen van de dappere cabinboy en duizend andere
kleinigheden te illustreren. Neen. Een muziekkritiek over de ‘liederenavond’ zou
wrang uitvallen. Men zou moeten constateren dat Scholanders stem hem lelijk begeeft,
dat zijn luitspel zeer middelmatig is. Men zou Scholander moeten verwijten dat tegen
de toon aanzingen nooit ofte nimmer een expressiemiddel mag worden. Doch
dergelijke aanmerkingen hebben in dit speciale geval weinig zin. Want Scholander
bereikt altijd precies wat hij wil - met voor negen tiende onmuzikale en met voor ten
minste de helft onartistieke middelen. Fiat. We amuseren ons met zijn polyglotte Jan
Hinnerk up de Lammerstraat, wij maken ons vrolijk over zijn Dumme Liese en zijn
Tod von Basel. En slechts een historische nurks zou op Scholanders avondjes een
zuur gezicht snijden. Laten wij liever tevreden zijn dat wij op een concert vrolijk en
hardop mochten lachen, lachen over Scholanders horlepiep, zijn schaapachtige mimiek
(die boer die na zijn eerste, oude vrouw begraven te hebben, door zijn tweede, jonge
vrouw gepantoffeld werd), zijn hevig valse tonen. Hij had gelijk: ‘den ollen
Scholander hör'n und nicht zuschaun, das ist garnix!’ Heus, de concerten waarop we
mogen lachen zijn - helaas! - al te zeldzaam!

‘Moderne muziek’
20 april 1920 (De Telegraaf)270
Concertgebouw Amsterdam, Kleine Zaal
Nederlandsche Vereeniging tot Ontwikkeling der Moderne Scheppende
Toonkunst
Leden van het Hollandsch Strijkkwartet, Evert Cornelis (piano) en Berthe
Seroen (zang)
Dusch: Hymne voor viool en piano
Voormolen: Sicilienne en Rigaudon voor viool en piano
Zagwijn: twee liederen
Pothast: Adagio voor strijkkwartet
Ruyneman: L'absolu
Vermeulen: Sonate voor violoncel en piano

270

Deze eenmalige bijdrage is geschreven op verzoek van Matthijs Vermeulen, de vaste
muziekcriticus van De Telegraaf. Hij vroeg Pijper, met wie hij toen regelmatig contact had,
in zijn plaats een kritiek te schrijven over het concert van 18 april 1920 waarop Vermeulens
eigen Sonate voor violoncel en piano in première ging. Braas (1997), 204-205.
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I
Deze Nederlandsche Vereeniging tot Ontwikkeling der Moderne Scheppende
Toonkunst is er in de paar jaren van haar bestaan werkelijk voorbeeldig in geslaagd
om haar faam van impopulariteit te blijven verdienen.271 Voor één componist op een
stokje kan het zijn eigenaardige voordelen hebben om niet bewonderd, gewaardeerd
te worden dan door een klein kuddeke bevoegden; voor een organisatie van
grotendeels jonge componisten is dit gebrek aan belangstelling, hoe welverdiend
ook, funest. Deze vereniging verheugt zich in de schouderophalende onverschilligheid
van de collega's die het beter verstaan een muziek te propageren; de vereniging
bereikt geen enkel publiek; de vereniging geniet van de algemeen geërgerde scepsis
van de pers, die ook waarlijk anders en beter te doen heeft dan concerten van
onmondigheden, als zaterdagavond, te kritiseren. De vereniging heeft slechts aan
zichzelf, aan haar eigen organisatie, dit fiasco te danken; een programma waarop,
Vermeulens Sonate uitgezonderd, louter nulliteiten voorkwamen, is slechts geschikt
om haar het laatste restje van gezag te ontnemen. Een gezag dat ze overigens slechts
ontleent aan de naam van Sem Dresden - van wie geen werk gespeeld of gezongen
werd op dit concert!
Het is nodig en nuttig om dit meedogenloos te constateren: de vereniging heeft
nog altijd nagelaten om haar goed recht van bestaan in deze vorm aan te tonen. Een
kring van moderne componisten is aantrekkelijk, is misschien noodzakelijk - ik weet
dat niet. Maar géén genootschapje dat niet anders doet dan concerten geven, waarop
gespeeld worden: louter nieuwe werken, ja! Doch bijna nooit werken die het waard
zijn om in een zichzelf boven de middelmaat stellend milieu te worden uitgevoerd.

II
‘Moderne muziek’? Een Hymne voor viool en piano van Alphons Dusch,
organistenmuziek van het genre Guilmant, op maten van Franck, cadensen van
Mahler. Een muziekstuk dat geen spoor van inwendige constructie vertoont, dat een
obsessie is van harmonische formules, van zinledige contrapunten. Dat geen stijgingen
vertoont, geen hoogtepunten, dat geen uiting is van een geestesgesteldheid, tenzij
van de impotentie.
‘Moderne muziek’? De vioolstukjes van Alex Voormolen of die beide Moralités
naar Charles Perrault?272 De moderniteit daarvan ontgaat mij. Doch het is typisch
voor het programma dat de werkjes van Voormolen, goedklinkend altijd, soms
geestig, doch meestal te goedkoop, tot het beste behoorden dat men uitvoerde.
271
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De Nederlandsche Vereeniging tot Ontwikkeling der Moderne Scheppende Toonkunst was
in 1918 opgericht door Dresden, Ruyneman, Van den Sigtenhorst Meyer, Voormolen en
Zagwijn. Op de concerten zouden alleen nieuwe werken gespeeld worden van Nederlandse
componisten. Tijdens het eerste concert van ‘de vereniging met de lange naam’ (Pijper) op
14 december 1918 werd onder andere Pijpers Eerste pianosonatine gespeeld. Zie Braas
(1997), 176-179.
Charles Perrault is de schrijver van Histoires, ou Contes du temps passé, avec des Moralitez.
Contes de ma mère l'Oye.
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Moderne muziek? Twee Duitse liederen van Zagwijn273 in het troebele, donkere
psychische timbre, waarin hij zich zo tevreden beweegt. Zagwijn is een ernstig man
en een buitengemeen consciëntieus denker. Doch hij is dat tot schade van zijn muziek.
Het ware te wensen dat Zagwijn zich voorgoed afwendde van deze mystiek, die al
zijn muziek kil, stroef en anemisch maakt. Wat te beginnen met
middeleeuws-religieuze extase, waaraan alle lyriek, alle felheid van een Hadewijch
vreemd is? Wanneer het werk al geen ontroering geeft, hoe zal het dan ooit stijgen
tot de extase?
Moderne muziek! Een Adagio voor strijkorkest van E. Pothast. Doch met de beste
wil en het grootste respect voor Pothasts energie kan men dit notenbeeld nog geen
muziek noemen. Het Adagio klinkt niet, kan nooit klinken - en wat zullen wij met
een muziek beginnen die nooit klinken kan? Hopeloos is dit geval echter niet, want
de fouten die Pothast begaat, zijn manifeste beginnelingonhandigheden. Wanneer
Pothast na de uitvoering van zijn Adagio beseft dat het een groter kunst en een
subliemer expressiemiddel is om driestemmig te schrijven, in plaats van, gelijk nu
nog, zeven-achtstemmig in de regel, wanneer het hem duidelijk is geworden dat men
geen tien minuten muziek in hetzelfde dynamisch gemiddelde behoort te schrijven
en zeker niet in het stompzinnige mezzoforte, dan heeft deze avond hem winst
gebracht. Pothast bedenke ook dat de harmoniek van het jaar 1920 over meer
mogelijkheden beschikt dan de tonica en de dominant.
Het is ook de vraag of wij Ruynemans L'absolu moderne muziek mogen heten.
Modieus is het wel, want het volgt de en vogue zijnde geestesstromingen zeer op de
voet. Doch ik betwijfel of de metafysica van Pétronio's L'absolu ooit een muziek zal
kunnen wakker roepen in het hart van een musicus.274 Ik betwijfel dus ook of men
de verklanking door Ruyneman muziek mag noemen - hoe aantrekkelijk de schijnbare
concentratie die elk gedacht, misschien innerlijk gehoord complex reduceert tot een
simpel kwartenakkoord, ook moge zijn. De artistieke waarde van zulk een muziek
lijkt mij minstens illusoir.

III
Al deze ‘moderne muziek’, waarbij mij ten dele het adjectief, ten dele het substantief
onjuist voorkwam, ging vooraf aan de Sonate voor violoncello en piano van Matthijs
Vermeulen. Deze sonate, die modern is, want nergens gekluisterd aan overgeleverde
constructies, nooit beheerst door tonica's, dominanten en ‘plaatsvervangers’, nimmer
verbogen door formalistische draaiommetjes - die muziek is, want: de stemmingen,
de sensaties kunnen door geen andere kunst geuit worden; de geest van het werk is
273
274

O Nacht op tekst van Christian Morgenstern en Rosenkreuz op tekst van Manfred Kyber.
Ruyneman schreef zijn lied L'absolu (1919) op tekst van Arthur Pétronio; het is uitgegeven
door Chester te Londen. Met ‘de en vogue zijnde geestesstromingen’ doelt Pijper wellicht
specifiek op het zogenaamde Universalisme, dat op 15 september 1919 in een der bovenzalen
van Américain werd gelanceerd. Oprichter Pétronio sprak op deze avond en Ruyneman
leverde een muzikale bijdrage. Matthijs Vermeulen deed er ironisch verslag van in De
Telegraaf. Zie Braas (1997), 193-194. Pétronio (1897-1983) was een avantgardistisch
kunstenaar die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam ophield.
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noch literair, noch picturaal, noch ook kinesthetisch, doch muzikaal - deze sonate
redde de avond.
De componist Vermeulen begint langzamerhand andere en betere dan anekdotische
betekenis te krijgen. Men herinnert zich zijn debuut in Arnhem, met een symfonie.275
Die symfonie werd indertijd hevig besproken, fel veroordeeld (natuurlijk!)276, en
misschien de vaagste, doch een strikt eerlijke opinie erover gaf de man die het ‘werk’
noemde ‘van een zeer belangrijk iemand’.277 Dat debuut stond mij trouwens maar
zeer matig aan: het stuk vertoont lang niet de concentratie, noch de doortekening van
de Violoncellosonate en de reproductie door het Arnhemse orkestje in zakformaat
was eenvoudig een karikatuur, door scheve verhoudingen, door onbestudeerd
passagespel, door malle catastrofen, die op elke bladzijde plaatsgrepen.
Later heeft men Vermeulen beter leren kennen. Mevrouw Seroen zong
achtereenvolgens La veille en Les filles du roi d'Espagne. Deze veel gaver reproducties
gaven onmiddellijk een juister kijk op de psychische en technische kwaliteiten en
tegenheden van de componist. Men mocht hem in Les filles du roi d'Espagne mét
zijn dichter Paul Fort breedsprakigheid verwijten.
De sonate roept deze bedenking niet op. Vermeulen schreef haar in een gamma
dat sommiger oren martelt - reactionaire musici zult ge nooit aan het verstand brengen
dat een begeleidingsformule van louter kleine seconden (bij dat thema in halve noten
en triolen in het eerste deel) hier iets anders is dan een goedkoop coloristisch effect,
zoals parallelle tertsen, sexten of kwinten. De gegrondheid van sommige harmonische
voortschrijdingen in het tweede deel kan men nog niet dadelijk beoordelen. Doch
boeien, meeslepen doet het werk onophoudelijk, het grandioze lopen van de
apocalyptische mars, het snerpende inslaan van die akkoorden waarmee het tweede
deel begint, het wegroezen van de grote harmonische tumulten in beide delen, het
opzweven van het altijd ver weg blijvende hoofdthema, het slot van het werk, vooral,
en de corresponderende plaats in het eerste deel... Het is een zeer sterk werk, deze
sonate.
De sonate van Vermeulen gaf betekenis aan de avond, gaf ook hoop op de toekomst
der Nederlandse muziek. Omdat het werk niet is louter destructief (L'absolu); omdat
het gecomponeerd is en niet handig en vaardig geassimileerd (Voormolen), noch
slecht geassimileerd (Dusch, Pothast). Omdat het groeide uit het brein van een musicus
en niet uit het getourmenteerde bewustzijn van een die zijn Levensheiliging zoekt,
hartstochtelijk, fanatiek als géén - doch die zijn eigen nirwana's onophoudelijk
verstoort. Vermeulen verstaat het, in deze sonate, om de Stilte te laten spreken.

275
276
277

De première van Vermeulens Eerste symfonie vond plaats op 12 maart 1919 in Arnhem door
de Arnhemsche Orkest Vereeniging onder leiding van Richard Heuckeroth.
De symfonie werd met name ‘fel veroordeeld’ door J.S.B.B., in twee lange afscheidsartikelen
in het UD van 3 en 6 augustus 1919.
Pijper doelt hier op Cornelis Dopper. Na bestudering van de partituur van Vermeulens Eerste
symfonie, schrijft deze de componist in een brief van 27 september 1915: ‘Ik vind het een
werk van een zeer begaafd iemand.’ Braas (1997), 101-102.
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Evert Cornelis speelde de zeer zware pianopartij van Vermeulens sonate fameus.
Mevrouw Seroen zong vooral Voormolens zedenpreekjes met verbluffend juiste
intenties: het Hollandsch Strijkkwartet speelde Pothasts werk ietwat mat,
ongedifferentieerd, Leydensdorff excelleerde in Voormolens stukjes en redde van
Dusch' Hymne wat hij kon. Thomas Canivez speelde Vermeulens sonate met een
uiterste van concentratie en een verrukkelijke toon - wat niet belette dat enkele
onmenselijk zware passages niet juist van intonatie bleken. Maar men zou zich moeten
afvragen of Vermeulens bedoelingen dáár, op de bovenste etage van de violoncel,
met die noten realiseerbaar zijn!

Tivoli-concert
22 april 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mendelssohn: Ouverture Die Hebriden
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Tsjaikovski: Eerste pianoconcert (solist: Barend Renden)
Barend Renden278 speelde het concert van Tsjaikovski; Barend Rendens reproductie
werd evenwel zwaar gehandicapt, door de onzuivere stemming van het orkest ten
eerste, en ten tweede door de zandzware begeleiding. Na het pakket akkoorden
waarmee het concert begint, was de vleugel al vals geslagen - en hoe zou Barend
Renden met een cantilene vermogen te ontroeren, wanneer een willekeurige cis het
timbre vertoont van een gebarsten theekopje?
De ‘meer dan solide begeleiding’ noodzaakte Barend Renden ook om zijn eerste
melodische frase uit het tweede deel met overbelaste kleppen te spelen - dat het
timbre van zijn piano cantabile daardoor te reëel en te spits werd, is dus volstrekt
zijn schuld niet. Wanneer hij naar weker, virginaler intonaties gestreefd had, hadden
wij niets gehoord!
Maar Renden heeft het er, alles in alles, kranig afgebracht. Tsjaikovski's concert
ligt hem, dunkt mij, goed. Enkele misgrepen zal hij een volgende keer retoucheren
- niet ik, waarlijk, die het scherpschutterstalent in een pianist als hoogste eis zou
stellen! Renden entameerde in de Finale andere tempi dan Van Gilse, maar ik geloof
dat hij gelijk had. Het ‘con fuoco’ was bij de begeleiding in de regel zoek.
Beter was het orkest in de reproductie van Schuberts onvoltooide symfonie. Voor
de retouches van de dirigent (ritenuto's bij de drie slotakkoorden - driemaal gelijk
en gelijkvormig) voel ik geen zier. Wanneer men een symfoniedeel in een tempo
rubato wenst en durft te spelen, dan moet men zich ook niet beperken tot een inhouden
van het tempo bij het slot der expositie, plus: bij het da capo, plus: bij de terugkeer.
Dit
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Barend Renden was de tweede fluitist van het U.S.O., maar trad bij de uitvoering van
pianoconcerten soms op als solist.
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is de inventie die elke onbezoldigde dorpsorganist vertoont: ‘het slot van het naspel
een beetje langzamer’. Voor des dirigenten andere retouche voel ik nog iets minder.
Die zware akkoorden -; - heeft Schubert zó genoteerd dat de tweede tel het
accent krijgt. Hieruit volgt, en bovendien uit de stip boven het eerste akkoord, dat
dit eerste akkoord losgelaten, kort moet gespeeld worden. Maar men mag daaruit
nog niet afleiden dat dit eerste akkoord de waarde van een zestiende (met drie
zestienden rust) zou krijgen. Schuberts goddelijke ritme op deze plaats ter wille van
een inval van een dirigent te profaneren tot een hippig café-chantant-ritme is voor
mijn gevoel een betreurenswaardige stijlloosheid, een vergrijp tegen de geest der
klassieke Muziek. En dus onvergeeflijk.
Mendelssohns beminnelijke, Ossiaanse Hebriden-ouverture279 begon plusminus
de helft te langzaam, verderop was het tempo beter. Zó langzaam wiegt, rimpelt geen
water; stroop, of dikke olie misschien. Maar het slot van de ouverture was frisser,
daar kwam ook atmosfeer. Ik wilde dat men de hele avond in dit gemiddelde had
gemusiceerd.

Muziekvereeniging
24 april 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Orkestklas van Gerard Veerman
m.m.v. Kees Hartvelt, Jan van Leeuwen en L. Julius (viool) en E. Kluit
(zang)
Werken van o.a. Mozart, Vivaldi, Brahms, Mahler
De instrumentale prestaties gaven gisteravond het meest te genieten. Veerman speelde
met zijn orkestklasse een divertimento van Mozart voor strijkorkest en hoorns - een
dier verrukkelijke werkjes die men veel te zelden hoort - en een concert van Vivaldi.
Wat ik van het Divertimento hoorde, gaf mij de mening dat de reproductie daarvan
het beste deel van de avond beduidde; in Vivaldi waren nog wel momenten van niet
heel zuiver passagespel (violoncellen!). De drie solovioolpartijen, gespeeld door
mejuffrouw Julius en de heren Hartvelt280 en Van Leeuwen klonken heel wel, goed
gestudeerd en evenwichtig. Nog wat schools, natuurlijk - doch dat is hier waarlijk
geen nadeel. Het was alleen jammer dat men niet over wat meer contrabassen had
kunnen beschikken; een muziek als die van Vivaldi, waarin veel ‘Fundamentalschritte’
voorkomen, verdraagt solieder balklaag.

279

280

Ossian is de verteller in een gedichtencyclus van James Macpherson (1736-1796) die beweerde
dat hijzelf slechts de bezorger was en Ossian de auteur van dit epische werk. Het genoot al
spoedig een grote populariteit en werd in verscheidene talen uitgebracht. Herder, Goethe en
Napoleon behoorden tot de bewonderaars, evenals toondichters als Schubert, Mendelssohn
en Gade.
In het UD staat Hartveld. Uit de recensie van 5 mei 1920 blijkt dat het gaat om altviolist
Kees Hartvelt en violist Jan van Leeuwen.
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De zang van mejuffrouw Kluit, die behalve een aria van Mozart, tien bekende liederen
zong, moest eigenlijk nog niet in de krant besproken worden. Het is nog zeer, zéér
onrijp: mejuffrouw Kluit beheerst haar stem voorlopig zomin als haar teksten; zij
zingt alles met dezelfde expressie van tomeloze haast (óók Mahlers Ich ging mit Lust,
óók Brahms' Nachtwandler). Zij spreekt geen enkele consonant juist, dat wil zeggen
verstaanbaar uit - ik heb geen enkele zuivere s, n of r gehoord; niet één intonatie
stond vast. Wanneer mejuffrouw Kluit een forte bestreeft, intoneert zij te hoog, elke
noot die iets langer duurt dan twee andantino-tellen, zakt in (Brahms: ‘wem soll ich's
klagen’). Mejuffrouw Kluit maakt alle typische beginnelingsfouten en ze moest liever
nog niet in het publiek optreden. Van het metaal harer stem zal op den duur wel iets
te maken zijn; of haar muzikaliteit en vooral haar artisticiteit voldoende zullen blijken,
waag ik naar aanleiding van haar optreden gisteravond nog niet te beoordelen.

Cyclusconcert
27 april 1920 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Gluck: Ouverture Iphigénie en Aulide
Bach: Suite in b, BWV 1067
Händel: aria uit Josua (soliste: Jeanne Ruijgrok)
Bach: aria uit de Pfingstkantate, BWV 68 (soliste: Jeanne Ruijgrok)
Brahms: Variaties over een thema van Haydn
Weber: aria uit Der Freischütz (soliste: Jeanne Ruijgrok)
Weber: Ouverture Der Freischütz
Jeanne Ruijgrok had het zich technisch niet gemakkelijk gemaakt. Zij zong een drietal
aria's, van Bach, van Händel en van Weber, wier beheersing een fameuze
zangvaardigheid veronderstelt. En ik kan tot mijn genoegen vaststellen dat Jeanne
Ruijgrok in de vervulling van haar taak vrijwel overal is geslaagd. Nog niet alle oude
tekortkomingen zijn overwonnen; vaak lijkt nog het volume der stem wat groot, wat
volumineus voor de expressie - ik geloof dat wij Jeanne Ruijgrok het pianissimo
zingen, het mezza-voce nog steeds moeten voorhouden als een - bereikbaar! - ideaal.
Want de eerste regels van Webers recitatief: ‘Wie nahte mir der Schlummer bevor
ich ihn gesehn?’ waren én wat expressie én wat het timbre betreft het beste van de
avond. Ook bedenke Jeanne Ruijgrok dat haar lage register niet het betrouwbaarste
is. Beneden bes van het klein octaaf intoneerde zij een paar malen gevaarlijk! Doch
waren er zenuwen, was er een verkoudheid in het spel? Het instrument van een zanger
is pretentieuzer dan de mimosa pudica...281

281

Kruidje-roer-me-niet.
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Jeanne Ruijgrok beheerst haar crescendi volmaakt. Ik reken erop dat zij het
diminuendo een volgende keer even grondig bestudeerd heeft. Als laatste opmerking
kruipt een bedenking tegen haar consonanten uit mijn inktpot: ‘o wie hell die goldnen
Sterne’. Om met een loftuiting te eindigen: de welving van het tweede frasetje uit
Bachs Pfingstkantate ‘Frohlocke, sing, scherze’ was waarlijk zeer goed.282
De rest van de avond zou ik kunnen behandelen in de nieuwe rubriek De Utrechtse
Muziekmisère (gaven de muzen en de verantwoordelijke persoonlijkheden dat deze
rubriek, welker noodzakelijkheid een schande beduidt voor Utrecht als kunststad,
spoedig gesloten kon worden!). Want waarlijk - het is misère, niet slechts in de
muziekpolitiek, doch ook, wat erger is, in de muziekbeoefening. Ik heb nooit
wanklankiger reproductie van Bachs suite gehoord dan gisteravond. Het Fugato
rammelde, het Rondo was onrustig, de Sarabande was onrustiger en de Bourrée
rammelde. De Polonaise was onrustig, het Menuetto rammelde, de Badinerie viel
van alle trappen. Jan van Gilse dirigeert een Badinerie voor strijkorkest met een paar
fluiten ook met het Meistersinger-gebaar; hij animeert met de gebalde vuist
denkbeeldige bazuinen en biologeert ganse heirlegers van even denkbeeldige
Es-klarinetten, militaire trommen en schellenbomen. Ik meende altijd dat zo'n suite
van Bach meer had van de kamermuziek dan van een Wagner-opera... En dan toont
men zich verwonderd dat het publiek niet in extase geraakt over zulk een
overstromende vitaliteit. Ja, het is zeer juist om dit te definiëren als een ‘krachtiger
streven naar een ideale kunstreproductie’ (Utrechtsch Dagblad van 25 laatstleden).283
Het zit hem juist in die ‘kracht’ en in dat ‘streven’. Men sla in zijn bijbel de
hoofdstukken eens na die verhalen hoe de profeet Elia God zag. Niet in een donderbui,
niet in een stormwind, doch in het waaien van een zachte koelte.284 En wat zullen wij
met de roerigheden van de dirigent van het Utrechtse orkest beginnen, wanneer het
enige resultaat daarvan is een verflarden van lichte, schone muziek?
Variaties van Brahms over een tema zonder h van Haydn (ik ben nog steeds van
mening dat men de thèta niet behoort te vervangen door de tau, tenminste niet zolang
men van Choral St. Anthoni in plaats van Koraal spreekt.285 Doch sommige musici
282
283
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Het betreft de aria Mein gläubiges Herze.
Op 25 april 1920 stond een aantal ingezonden brieven van lezers in het UD onder het kopje
‘De Utrechtse muziekmisère’. Een ervan was geschreven door L.A. Jansen: ‘Mijnheer de
hoofdredacteur! In uw avondblad van woensdag schrijft de heer S.J. Teoel als ware het een
onbetwistbare waarheid: “de orkestleden speelden beter onder Hutschenruyter”. Ik ben zo
vrij deze bewering geheel onjuist te noemen en ze te taxeren als een persoonlijke mening
van de geachte schrijver. Ik vind dat het orkest onder Van Gilse beter speelt dan onder de
vorige dirigent, doordat zich bij Jan van Gilse een krachtiger streven naar een ideale
kunstreproductie openbaart dan bij zijn voorganger.’ In zijn memoires uit Van Gilse zijn
twijfels over het bestaan van deze heer S.J. Teoel (bij de burgerlijke stand kende men niemand
met deze naam); hij suggereert dat Pijper of een andere medewerker van het UD achter deze
naam schuilging. Van Gilse (2003), 268 e.v. S.J. Teoel bestond echter wel degelijk, maar
zijn naam was verkeerd in de krant terecht gekomen: het was de kunstschilder Simon Tevel,
die van 1912 tot 1931 in Zeist leefde, waar hij assistent was van de befaamde illustrator
Cornelis Jetses (Ot en Sien). Van 1916 tot 1918 woonde Tevel in bij het gezin Pijper aan de
Hogeweg in Zeist. Zie Rhoen (1991), 140).
Verwijzing naar 1 Koningen 19:11-13.
Brahms' Variaties op een thema van Haydn zijn gebaseerd op een hymne die gezongen wordt
op de feestdag van de heilige Antonius van Padua. De melodie, waarbij Brahms in de partituur
Chorale St. Antoni noteerde, werd destijds aan Haydn toegeschreven.
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vertonen onnaspeurbare kronkels in hun inzicht). Deze variaties werden plusminus
drie minuten ingespeeld. Ik zeg niet dat ze daar onschoner door werden, doch dit
tempo staat nergens aangegeven.

Laatste Tivoli-concert
29 april 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Weber: Ouverture Der Freischütz
Brahms: Vioolconcert (solist: Louis Zimmermann)
Beethoven: Vijfde symfonie
De herinnering aan het laatste concert van dit seizoen is in de eerste plaats een
herinnering aan de plaatselijke politiek, oftewel aan de rubriek De Utrechtse
Muziekmisère. De vraag ‘wat zal het worden?’ obsedeert meer dan de vraag ‘hoe
heeft men gemusiceerd?’ Het antwoord op de eerste, belangrijkste vraag kan uit de
aard der zaak niet in een muziekkritiek gegeven worden. Maar als ‘spiegel des
publieks’ - in het midden latende of nu deze spiegel een lach-, huil-, scheer- of
salonspiegel is - spreek ik de wens uit dat in de komende rustperiode de
conflictencyclus zodanig wordt afgewerkt dat wij in het seizoen '20-'21 het orkest
weer zullen horen in de Tivoli-zaal. In aller belang. In dat der musici, in dat van het
publiek.
Hoe men gemusiceerd heeft, gisteravond? Het orkest had zijn slechtste, en
Zimmermann had zijn beste avond niet. Zimmermanns vioolspel is altijd warm, altijd
spontaan en immer artistiek. Maar ik herinner mij avonden waarop hij
wonderbaarlijker accenten uit zijn g-snaar lostoverde. Avonden, waarop alle cantilenen
bezielden, hartstochtelijker smeekten. Deze Brahms ‘blieb ein Erdenrest zu tragen
peinlich’.286 ‘Ein Rest’ - meer niet! Want er waren verrukkelijke momenten: het
tweede thema uit het eerste deel; de inzet van het più mosso uit de Finale. Doch de
diepe, stille rust van de rankende lijnen werd te zelden benaderd. Fiat. Zimmermann
heeft mooi gespeeld, een volgende keer speelt hij nog weer mooier. Hij heeft hier in
Utrecht een gemeente waarop hij kan bouwen - men beseft algemeen zijn
buitengewone betekenis - en de ovatie welke hem ten deel viel, was even welgemeend
als verdiend.
De reproductie van Beethovens Vijfde en van Webers Freischütz-ouverture geeft
geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De kwetsbare plekken in Beethoven
waren wel zeer manifest: de opstormende bassen in het Trio van het Scherzo: ongelijk;
de begeleidende zestienden-triolen in het Andante: gejaagd. Doch er waren ook
momenten van evenwichtige klankverdeling, in het Andante bijvoorbeeld. En het
eerste deel, al werden daar sommige passages overhoop gelopen, was wel gespannen
genoeg.

286

Goethe; zie voetnoot 235 bij de recensie van 17 maart 1920.
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Ludwig Wüllner
1 mei 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Ludwig Wüllner (voordracht)
Teksten van Goethe
Johan Sebastiaan Brandts Buys schreef de laatste keer dat Wüllner hier als zanger
en als declamator optrad: ‘dat de verschijning Wüllner, het soort kunstenaar namelijk,
na het ineenstorten van het Germaanse imperium in de lucht was komen te hangen’
- ik citeer uit het hoofd en vraag de verre vriend287 om vergiffenis voor de stuntelige
reproductie van zijn mening!288 - Brandts Buys meende: zonder het aureool van
grondige Duitse cultuur, zonder het fascinerende machtsbesef dezer natie vooral,
was Wüllner nog altijd een representatieve persoonlijkheid - doch representerend
het voorbije: een aartsengel zonder bazuin, duivel zonder hoorns of bokspoten.
Gisteravond deed Wüllner ook een gemis voelen: een gemis aan muziek namelijk.
Hoor Goethes Fischer, Goethes ballade van de König in Thule zeggen en het is alsof
men Strauss' Domestica hoort spelen op een zendingsorgeltje - hoewel Wüllner deze
gedichten veel subliemer zegde dan men ze in de regel zingen hoort. Maar Der König
in Thule is niet meer uitsluitend van Goethe, het is meer van Schubert! (Vreemd
toch, die associaties! Want behalve Schubert componeerde het genie Berlioz, het
talent Gounod en dozijnen mediocren dezelfde tekst.) En Der Fischer - is die niet
meer van de veel te weinig bewonderde Carl Loewe dan van iemand anders?
O, ik voel wel dat dit hier bijna als profanatie klinkt. Vooral tegenwoordig, ná
Hugo Wolf, nu de teksten van veel onbelangrijke dichters met meer respect door de
componisten behandeld worden dan Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Schumann
ooit betoonden voor het werk van een Goethe of een Heine. Maar de klankwonderen
die de oudere genieën rond de gedichten van hun meesters toverden, zijn zó suggestief,
zijn zoveel meer van alle tijden (dus óók van de onze) dan de teksten en vooral dan
de vaak humanistische ofwel piëtistische tendensen daarvan, dat de gecomponeerde
liederen leven, de teksten alleen: kritisch geapprecieerd worden. Zelfs Goethe, zelfs
Heine en zeker Schiller. Het is waarlijk niet onze schuld dat wij bij een Fischer
halfverbaasd zitten te wachten of de wondere intonatie ‘sie sang zu ihm’ niet komt,
dat Der König in Thule zonder de kleine tertsen incompleet scheen. Neen. Ik begrijp
Wüllners artistieke overwegingen niet, die hem ertoe leidden deze ‘muziek’ te gaan
zeggen, en ik wil ze ook niet begrijpen.

287
288

Brandts Buys verbleef op dat moment in Nederlands-Indië om er onderzoek te doen naar de
inheemse muziek.
J.S.B.B. schreef in het UD van 29 april 1919: ‘Vóór de oorlog imponeerde hij mij wel. Dat
kwam, toen was hij een teken, een verschijnsel, het symbool ener gehele cultuur, die van het
Duitse nieuwe keizerrijk. En de verbijsterende suggestie, de druk die het Duitsland, dat men
grof vond, maar waar men niet tegenop kon, uitoefende, die suggestie kwam hem ten goede.
Maar nu dit Duitsland verslagen en dood is, nu schijnt Wüllners kunst een ding zonder
achtergrond en zin, dat vreemd in de lucht hangt.’
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De praktische reden meen ik wél te begrijpen, doch ik zal ze daarom nog niet in de
krant zetten...289
En zo gaf Wüllners voordrachtavond mij vooral onbevredigdheid. Men begrijpe
dit wel: ik apprecieer de Duitse klassieken - doch juist daarom hoor ik ze liever niet
achter elkaar zeggen. Tien Goethes is een heel brok...
Wüllner heeft ook hier in Utrecht zijn gemeente. Zijn wijze van zeggen blijft altijd
voortreffelijk beheerst en men zou bijna menen dat zijn voordracht aan pathos wint
wat zijn stem aan timbre verliest.

Nationale Opera - De dochter van Mme Angot290
4 mei 1920 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera
Lecocq: De dochter van Mme Angot
In het jaar 1856 schreef Jacques Offenbach, wel eens de vader der moderne,
kortgerokte muze genaamd, een operetteprijsvraag uit. Het is algemeen bekend dat
Offenbach een genie was en wie zal dus zeggen dat hij dit luidruchtig opgezette
concours slechts opende om de Parijzenaars en zijn theater aan een nieuwe operette
te helpen? De veronderstelling is niet gewaagd dat die wedstrijd, met haar jury,
waarin Auber en Halévy zaten, Ambroise Thomas,291 Gounod en Gevaert - namen
als kerkklokken! - ook een grimas beduidde tegen de regelmatige, hoogernstige
wedstrijden-in-het-maken-van-serieuze-muziek, symfonieën, cantaten, et cetera,
welke men in Brussel, in Parijs placht te organiseren.
De overwinnaars in dit vrolijke toernooi waren... Bizet en Lecocq. Bizet schijnt
in de bekroonde operette (Le docteur Miracle) een voortreffelijk ‘omelettenkwartet’
te hebben geschreven. Beroemd heeft het werk hem overigens niet gemaakt, zomin
als Lecocq. Bizets faam zweeft boven zijn Carmen - Lecocq is nog steeds bekend
door zijn operette La fille de madame Angot. Ouderen onder ons genoten van zijn
Giroflé-Girofla - zijn overige Parijse successtukken: Le petit duc, La princesse des
Canaries, La fleur de thé (dat klinkt Chinees!), Les cent vierges (dat ook!) zijn zover
ik weet nimmer hier opgevoerd.
Kan een Fille de madame Angot ons nog boeien, nog vermaken? Ik geloof het
stellig, maar dan zou men het eens moeten proberen met een andere vertaling ten
eerste, met een ander groepje solisten, met een andere kapelmeester, met een anders
getraind orkest, met een andere regie, met ‘nog nieuwere’ decors. De solisten van
gisteravond zijn stuk voor stuk onbekwaam om een operette te spelen - uitzondering
De la Rivaudière van Van Bijlevelt, die een beetje karakterkomisch deed, doch erin
slaagt om zijn grappen en fratsen over het voetlicht te krijgen. Johanna Zegers de
Beyl zingt in een operette precies zoals ze in een oratorium van Mendelssohn zou
zingen;
289
290
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Pijper suggereert dat de inmiddels 62-jarige Wüllner (1858-1938) niet meer tot zingen in
staat is.
Annalen 2496.
Pijper schrijft abusievelijk Albert Thomas.
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Rudolf van Schaik acteert als Lohengrin. De Pomponnet (van Besselink) verviel in
een ander uiterste en sprong als een kakkerlak - ik meen dat het operette spelen geen
stilstaan behoeft uit te sluiten.
De eerste en tweede akte speelden in een suf, slaapziek tempo en in een continu
mezzoforte (wanneer er muziek was), in een accent van ernstige ruzie, als er geen
muziek was. De aankleding van de operette was vooral niet minder dan kakelbont;
men had de freule Delaunay een paarse jurk aangetrokken, die alle overige fletse
kleuren bleek van schrik vloekte; men had in de salon van de negentiende-eeuwse
courtisane mademoiselle Lange een vier- of zespits elektrische lamp opgehangen.
De vertaling:
Dit briefje spreekt tot hart en zinnen
De stijl is keurig en vol zwier
Dat kan een dame slechts verzinnen
Ook parfum is op het papier.

is wel niet zo erg als de Walküre of Lohengrin, maar toch altijd nog erg genoeg.
Misschien zou de Nationale Opera met voorstellingen ener operette aan matige
eisen kunnen voldoen, wanneer men inzag dat het operette spelen een misschien
moeilijker en zeker onaanleerbaarder kunst is dan het geven van ‘dramatische kunst’.
Dode ogen, Laagland,292 Tannhäuser: men heeft daar meer ‘muzikale acteurs’ voor
nodig. Zangers, zelfs ten dele muzikale zangers, hééft de opera, acteurs vrijwel geen,
actrices slechts twee. Ik houd Greta Santhagens-Manders voor een goed actrice
(onlangs, in Die toten Augen, was zij bewonderenswaardig), doch van operette spelen
verstaat zij niets. De Scylla heette gisteravond ‘trivialiteit’, Charybdis: ‘sufheid’;
welk der beide zeemonsters de rijkste buit maakte, waag ik niet te beoordelen. Doch
met hun beiden verdelgden zij de ganse voorstelling, goed en definitief.

Concert
5 mei 1920 (UD)
Orkestklas van Gerard Veerman
m.m.v. Kees Hartvelt, Jan van Leeuwen en L. Julius (viool), Martine Dhont
(zang) en
Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Werken van Vivaldi, Mahler, Richard Strauss, Hahn, Humperdinck en
Mortelmans
ten voordele van twee talentvolle jongelui293
Bijster gelukkig gekozen lijkt mij het bovenstaande niet. En bijster gelukkig
gemusiceerd heeft men gisteravond al evenmin. Veermans orkestje, Veermans
leerlingen mejuffrouw Julius, Kees Hartvelt en Jan van Leeuwen speelden onlangs
hetzelfde
292
293

De opera's Die toten Augen en Tiefland van Eugene d'Albert werden hier rond 1920 vaak in
het Nederlands gezongen.
Het is niet duidelijk wat de achtergrond van dit concert was, noch wie de ‘twee talentvolle
jongelui’ zijn.
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programma voor de leden der Utrechtsche Muziekvereeniging stellig fortuinlijker.294
Mejuffrouw Dhont, als altijd even goed door mevrouw Van Lunteren
geaccompagneerd, zong na de pauze Mahlers Rheinlegendchen. Het ritenuto dat zij
maakte bij de woorden ‘Das Ringlein g'hört mein’ voel ik anders. Mahler noteert in
die vijf maten achtereenvolgens: molto ritenuto - a tempo - ritenuto - molto ritenuto.
De zin van dit hier niet overmatig heldere exposé is mijns inziens dat het
verlangzamen van het tempo op de woorden ‘das Ringlein’ niet meer mag zijn dan
even nodig is om de halfverbaasde, halfverheugde expressie van het meer dan trouwe
‘Schätzel’ te tekenen. Kleinigheid, natuurlijk - maar niet onbelangrijk. En mejuffrouw
Dhont nadert Mahlers geest te nabij dan dat ik het overbodig zou achten om haar op
een kleinigheid als deze te wijzen.
Zij zong ook nog Mahlers Hans und Grete en Scheiden und Meiden.295 En Richard
Strauss' zeer jong-Duitse, zeer extatische, zeer materialistische en zeer ‘freundliche’
Vision.296 Ik heb niets tegen het lied, doch veel tegen een geesteshouding die zich
aldus in dergelijke, bloedwarme, o ja - en geëmotioneerde - melodiek laat fixeren.
Doch het lied is ongetwijfeld hebbelijker, artistieker en muzikaler dan het laatste:
‘Kling... meine Seele gibt reinen Ton’.297 Martine Dhont zong daar gisteravond haar
mooiste tonen tegen aan gruizels.
Tot de beste momenten van de avond viel ook nog Hahns veelgezongen Prison te
rekenen. En tot de grootste successen, behalve Kling (ach, een duiveltje speelde me
gisteravond Bierbaums Brettl-Lieder298 in de vingers en nu completeer ik, tegen alle
moeiten in, onophoudelijk: ‘Kling-klang-kloribusch’299 - wat we allemaal erg ongepast
vinden), tot de grootste successen behoorden ook Humperdincks Wiegenlied glorieuze sentimentaliteit in de eeuwige lindeboom, canailleuze syncopen in de
linkerhand. En Mortelmans' Het jonge jaar (evocatie in de vorm van een dubbelslag,
een sprong en een valletje). Ik kan het niet helpen, doch ik beschouw dit lied als de
vulgarisatie van Gezelles intieme gevoeligheidje. En elke vulgarisatie is toch eigenlijk
ongepermitteerd. Tenzij in de operette of de cinema.

De Mahlerfeesten
11 mei 1920 (UD)
I
Men weet het, Mahlers negen symfonieën zijn de uitingen van drie leef- of
denkperioden, van drie zich steeds volmaakter realiserende technische disposities.
Misschien
294
295
296
297
298
299

Zie de recensie van 24 april 1920.
Twee liederen uit de Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit.
Het betreft het dikwijls door Pijper genoemde Freundliche Vision, op. 48.1.
Richard Strauss, Kling! op. 48.3 op tekst van Karl Henckell.
Otto Julius Bierbaum (1865-1910) schreef onder andere cabaretteksten en blijkbaar ook
teksten voor Brettl-Lieder.
Der lustige Ehemann, een van Bierbaums Brettl-Lieder, begint met de volgende strofe:
Ringelringelrosenkranz, / Ich tanz mit meine Frau, / Wir tanzen um den Rosenbusch /
Klingklanggloribusch, / Ich dreh mich wie ein Pfau. (Bierbaum (1919), 10)
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mag ik in dit verband verwijzen naar hetgeen ik onlangs in een Muziekkroniek schreef
naar aanleiding van een reproductie der Vijfde symfonie.300 De eerste periode omvat
de eerste vier symfonieën; de tweede periode, die men Inferno zou willen noemen,
de Vijfde, Zesde en Zevende. De laatste, derde periode: de Negende en Das Lied
von der Erde. De Achtste symfonie behoort mijns inziens psychisch tot de eerste
periode: veralgemening van de grondgedachte der Tweede symfonie - en staat
muzikaal-technisch tussen de tweede en derde periode in.
Dit Mahlerfeest houdt niet streng aan het hier aangegeven systeem vast. Men gaat
de cyclus besluiten met de Achtste, met de Sinfonie der Tausend, wat natuurlijk zeer
verklaarbaar is. En het vierde concert brengt de Vierde symfonie, hoogtepunt der
eerste periode, en de Vijfde, eerste avond der sombere trilogie. Ik zal in deze korte
kroniek de Amsterdamse avonden dus niet op de voet volgen. In het eerstvolgende
artikel wil ik trachten de eerste vier symfonieën te behandelen, terwijl ik mij voorstel
in een slotartikel de ‘vijf concerten van internationale moderne kamermuziek’, een
reeks die door de violist Alexander Schmuller wordt georganiseerd, te bespreken.301
Kritieken te schrijven over de uitvoeringen van Mahlers symfonieën zou een
overbodig werk zijn. Want men weet hoe Mengelberg dit werk speelt, men weet hoe
het schitterende Concertgebouworkest getraind is op deze ideale muziekmakerij. En
de solisten hebben voor het grootste deel een wereldreputatie; het Toonkunstkoor
zingt met een ongelooflijke zekerheid, een onfeilbare intonatie. Wij wisten dat deze
uitvoeringen dicht bij het volmaakte zouden komen; dat deze volmaaktheid van zó
nabij benaderd zou worden, konden wij niet vermoeden.
Mengelberg, die zichzelf steeds weer overtreft, dirigeerde donderdag en zaterdag
de Eerste en Tweede symfonie vehementer, enthousiaster, betoverender en volmaakter
dan ooit. En het orkest (men weet dat dit voor de Achtste symfonie op een sterkte
van 157 musici wordt gebracht!) speelde deze beide avonden zo geraffineerd, zo fris,
dat niemand zou geloven dat men reeds een wintercampagne van zegge zoveel
concerten achter de rug had. De solisten waren tot dusverre: Meta Reidel en Elise
Menagé-Challa in de Tweede - twee krachten waarop Mengelberg kan bouwen;
Gertrude Foerstel in Das klagende Lied; Sigrid Onegin, die het Urlicht uit de Tweede
symfonie zong - wat haar, dunkt mij, niet zeer gunstig ligt. En Urlus, wiens reproductie
der Lieder eines fahrenden Gesellen misschien wat uiterlijk-dramatisch was.

De Mahlerfeesten
14 mei 1920 (UD)
II
Toen Gustav Mahler Das klagende Lied begon (hij heeft het naderhand op vele punten
veranderd), stonden daar nog veel vraagtekens in zijn persoonlijkheid. Herman
300
301

Zie Muziekkroniek II van 22 februari 1920.
Ondanks dit voornemen is er geen recensie van Pijper verschenen over de ‘vijf concerten
van internationale moderne kamermuziek’. Tijdens het tweede concert, op 11 mei in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw, speelde Pijper met de celliste Judith Bokor (*1899)
zijn Eerste cellosonate.
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Rutters, van het Handelsblad, beweert: het werk hangt tussen de komedie en de
concertzaal in. Verscheidene effecten zijn inderdaad bepaald opera-achtig. Ge kunt
u sommige bladzijden als Verwandlungs-muziek denken, sommige hoogtepunten
als de onderstreping van sterke, dramatische speelscènes. Toch vraagt het werk niet
om een toneelverwezenlijking. En ik acht het volkomen juist van Mahler gezien dat
hij daarvan afgezien heeft. Liszts Legende von der heiligen Elisabeth is waarlijk veel
meer zo een ‘tussenstuk’ dan dit profane oratorium.
Doch Das klagende Lied geeft ons de Mahler nog niet zoals we hem kennen en
liefhebben. De thematiek is nog betrekkelijk onpersoonlijk: de ‘krachtige’,
hardvochtige marsmotieven durven nog niet zo recht; de andere kant van Mahlers
muzikantennatuur, de ‘Ländler’, is nog tamelijk onontgonnen. En het geheel ‘bleibt
ein Erdenrest zu tragen peinlich’.302 De magistrale techniek, de trefzekerheid, de rust,
de opzwepingen van de latere Mahler worden hier nog pas geannonceerd.

III
Mahlers eerste leven - 1884 tot 1900 - zou ik willen determineren met de woorden:
Lieder eines fahrenden Gesellen. De stemming van die liederen - misschien het
vermurwendste dat Mahler ooit schreef - beheerst niet slechts de Eerste symfonie,
de stemming domineert dit ganse leven. Mahler, de ‘fahrende Gesell’ zoekt en vindt
zichzelf in de wereldbestormende Eerste symfonie (Titan!); zoekt zijn God in de
Tweede symfonie, das Lied vom Tod und Jenseits: ‘O glaube: du warst nicht umsonst
geboren, hast nicht umsonst gelebt.’ Mahler zoekt de verklaring voor dit ‘nicht
umsonst’ in de zaligheden der Derde symfonie, die men met Nietzsche ‘Meine
fröhliche Wissenschaft’303 zou mogen noemen. Hij componeert daar (eerste deel):
‘Was mir das Felsgestein erzählt’,304 ([tweede], derde, vierde, vijfde en zesde deel):
‘Was mir die Blumen, das Tierleben, der Mensch, die Engel, die Liebe erzählen.’
En de Vierde symfonie, Das himmlische Leben, zou oorspronkelijk slechts het slot
van deze reeks zijn geworden onder de titel: ‘Was das Kind erzählt’.
Doch het kind, de Onbevangenheid, verhaalde Mahler wonder veel. Die Vierde
symfonie, niet ten onrechte het meest bemind, is de synthese van de fahrenden Gesell
geworden. De Vierde symfonie beduidde voor de meester het punt ‘wo seine Weisheit
zu träumen anfängt’.305 Het is een terugblik geworden, een afsluiting en een
hoogtepunt. Mahler wist daar eigenlijk alles reeds. De ganse symfonie speelt op een
zeer subliem, tijdeloos plan. Het Kind, de onbevangen fahrende Gesell is in zijn
Hemel en alles is hem schoon en goed. Niet slechts in de allesverzoetende Slaap,
gelijk de Lieder eines fahrenden Gesellen besluiten:
302
303
304

305

Goethe; zie voetnoot 235 bij de recensie van 17 maart 1920.
In Die fröhliche Wissenschaft (1882) stelt Nietzsche dat de ultieme gelukzaligheid ligt in de
‘vrolijke wetenschap’ dat alles al eens gedaan is.
Oorspronkelijk hadden de delen van de Derde symfonie titels: I Pan erwacht; der Sommer
marschiert 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. Pijpers ironie over het sprekende rotsgesteente wijst wellicht al op
enige distantie ten aanzien van Mahlers werkwijze.
Dit citaat is niet getraceerd.
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... war alles wieder gut
Lieb' und Leid
Und Welt, und Traum...

doch inderdaad. De toestand van het wensenloze geluk werd ná Mozart nooit
vollediger, nooit waarachtiger opgeroepen dan door deze mens in dit kleine,
glimlachende werk. Hoe zuiver is het ‘pijpen van de goede Dood’306 in dit Scherzo.
Hoe verstild is het Leven waardoor de zoetschrille tonen boren.
Wat zou ik muzikaal-technisch over deze meesterwerken moeten opmerken?
Mahler was tussen de jaren 1880 (Das klagende Lied) en 1884 (Lieder eines fahrenden
Gesellen) volstrekt zichzelf geworden. Hij beheerst het orkest, de koren dan reeds
als de grootste klassieke meester. Hij begint het gigantische apparaat, dat het orkest
voor zijn oren altijd was, accenten te ontlokken die nog niemand vóór hem hoorde.
Hij individualiseert het slagwerk, hij geeft aan de trompetten, de bazuinen, Wagners
Walhalla-stemmen, lijnen die week en sierlijk gebogen zijn als vioolmelismen of de
bloemige guirlanden van de oude Franse clavecinistes. Mahlers koper zingt en de
goudglans van zijn orkest - doch: hoe speelt men het hier in Amsterdam ook? - is
een ongekende weelde. Aan de andere kant laat hij de pastorale hobo, de idyllische
klarinet huiveringwekkende stemmingen intoneren, die alle demonische muzieken
van een Berlioz (Nuit de sabbath)307 verre overtreffen. De momenten in het Scherzo
der Tweede symfonie: Des Antonius von Padua Fischpredigt, dat het doelloze van
alle menselijke bestrevingen bespot, de momenten dat de kleine, giftige es-klarinet
vrolijk piept boven een triviaal walsritme, doen iemand het bloed in de aderen stollen.
Doch het leven van deze Mahler schrijdt vast door alle purgatoria tot het Hemelse
Leven. Omdat de liefde hem leidde, de liefde tot al het geschapene, de liefde tot de
hatelijke medemens, tot het zachte dier, tot de goede dood. En overal vond hij de
muziek; het rijkste evenwel in de Vierde. Zó zoet zingt het daar dat
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns'rer verglichen kann werden.308

De Mahlerfeesten
17 mei 1920 (UD)
IV
Gustav Mahler ná 1900 was een gans ander meester dan de componist der eerste vier
symfonieën. Ik trachtte zijn werk tot het begin dezer eeuw te kanttekenen met de
woorden ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’. De tweede Gustav Mahler, componist

306

307
308

‘Goede Dood, wiens zuiver pijpen / Door 't verstilde leven boort / Die tot glimlach van
begrijpen / Alle jong en schoon bekoort.’ Eerste strofe van Boutens' gedicht Goede Dood
(Stemmen, 1907).
Laatste deel van de Symphonie fantastique.
Tekst uit het slotdeel van de Vierde symfonie, naar Des Knaben Wunderhorn.
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der Vijfde, Zesde en Zevende symfonie (1900-1905), wordt gedetermineerd door
zijn andere groot orkestgezang: de Kindertotenlieder.
Het is opmerkelijk dat deze meester aan het begin van elk zijner drie stijlperioden
een groot vocaal werk schrijft, waarin - soms in kiem, soms zeer uitgegroeid - de
psychische waarden en de compositietechnieken der geïntoneerde werkenreeks
aanwezig zijn.
De sleutel tot de eerste Mahler zijn de woorden uit de Lieder eines fahrenden
Gesellen: ‘nun fängt auch mein Glück wohl an?’
De sleutel voor de Vijfde, Zesde en Zevende zou ik willen zoeken in de climax
der Kindertotenlieder: ‘In diesem Wetter, in diesem Graus, nie hätt’ ich gesendet die
Kinder hinaus! Man hat sie hinaus getragen, ich durfte nichts dazu sagen!’
Dit hier is mijn persoonlijke opinie en het is de overtuiging waartoe ik gekomen
ben na al Mahlers uitgegeven werken zeer herhaaldelijk te hebben gelezen, gespeeld
en gehoord. Na vrijwel alles gelezen te hebben wat men over Mahler goeds en kwaads
schreef; ná de uitlatingen van persoonlijke vrienden van de meester gehoord te hebben.
En ik kan, voor mezelf natuurlijk, voor die overtuiging instaan. Doch ik wil u, lezer,
niet verhelen dat dit hier niet de mening is van het merendeel der Mahler-biografen
en Mahler-commentatoren! Zie, men houdt de Vijfde symfonie, evenals de Zevende,
voor een evolutioneel epos. De Zevende - nietwaar? - begint somber, handenwringend,
met obsedante motieven, die zich tegen de luchten aftekenen als monsterlijke zwarte
vleermuisvlerken (‘ein riesiger Schatten breitet sich über die Erde aus’, zei Mahler
daar zelf van op een repetitie). Het tweede hoofddeel der symfonie wordt gevormd
door de beide Nachtmuzieken en het Scherzo - Kapellmeister-Kreisler-fantastiek309
in een huiveringwekkende vergroting aller dimensies. De Finale heeft Mahler ‘der
Tag’ genoemd; en men wil het beschouwd zien als de uiteindelijke overwinning van
het Leven op de Spooksels uit het Schimmenrijk, als de apotheose van de daad.
Op deze wijze kan men van de Zevende een evolutioneel epos maken, inderdaad.
En de Vijfde, de Utrechtenaren bekend door de uitvoeringen van het afgelopen
seizoen, kan men eveneens aankleden met een dergelijk optimistisch aperçu. Het
eerste en tweede deel, de Treurmars en de apocalyptische vernietigingsdrang van het
tweede deel ‘mit grösster Vehemenz’, zouden de zielenstaat uitbeelden van één die
tot in de fijnste vezelen zijner ziel gebrandmerkt is door het Noodlot. Het grootse
Scherzo, het al te tedere Adagietto trachtten hem de genezing te geven - en ten slotte
blijkt de held dezer symfonie, dezelfde onpersoonlijke Ikheid van Beethovens Eroica,
dan ook verzoend met zijn noodlot en hij werpt zich in de daagse genietingen welke
het Rondo-Finale bezingt.
Op deze wijze beschouwd schijnt ook de Vijfde een evolutioneel epos.
Maar wat zullen wij, naderen wij Mahler van deze kant, beginnen met de tragische
Zesde symfonie, het hoogtepunt der Drie Avonden? Wat zullen wij met de sombere
liederen uit die jaren aanvangen? En zouden wij ons dan absoluut vergissen, wanneer
wij uit de ‘bevredigende’ Finales der Vijfde en Zevende wonderveel horen, doch
alleen geen definitieve vreugde (integendeel!)?

309

De muziek van het Scherzo roept bij Pijper blijkbaar associaties op met E.T.A. Hoffmanns
potsierlijke Kapellmeister Kreisler uit diens Phantasiestücke in Callots Manier.
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En zou Mahler, voor wie het Leven van iedere Dag steeds een kwelling was geweest,
een kwelling, een belemmering, een gehate gedachte - zou Mahler ertoe kunnen
komen om dit Daagse leven te zetten als een kroon op zijn hartstochtelijkste, zijn
vermurwendste Nachtgedachten? In zijn Eerste symfonie moet de meester de
kwellingen van het Alledaagse ‘abreagieren’ door de typisch triviale canon ‘Bruder
Jacob, schläfst du noch’ te tourmenteren met de geraffineerdste contrapunten, de
moordendste instrumentaties. Zou de ‘Meistersinger-Frohsinn’ (dat woord is, meen
ik, van Richard Specht)310 de overhand behalen en niet de profetische blik op de
‘Jammer der Erde’?
Het schijnt mij onaannemelijk. En het lijkt mij onjuist om uit deze drie symfonieën
(of liever: uit Mahlers levenswerk) coûte que coûte een optimistische
wereldaanschouwing te willen destilleren. Specht constateert in zijn grote
Mahler-biografie zielstevreden (blz. 283) ‘Hat man es eigentlich bemerkt welch
unverbesserlicher Optimist Mahler ist? Dass alle seine Symphonien “gut ausgehen?”’
Ik vind dát meer een kwaliteit welke men bij een vervolgroman uit De Prins kan
waarderen.311 Want Mahler staat boven optimisme en pessimisme. De wereldwil - of
zo ge wilt: God - spreekt uit zijn meesterwerken voor de luisterende oren der mensheid
een zeer duidelijke taal... ‘Doch zij hebben oren en horen niet, ogen en zien niet’...
Wat zoudt ge van de man zeggen die uit de Openbaring van Johannes niet anders
wist af te leiden dan dat de apostel een onverbeterlijke optimist was? En het slot van
de bijbel is waarlijk nog verheffender, oneindig meer gedematerialiseerd dan het slot
van Mahlers Vijfde of Zevende.
Deze drie bij elkaar horende symfonieën vormen het gruwelijkste monument van
het begin dezer eeuw dat ooit geschapen kon worden. Geen artiest der laatste eeuwen
heeft het woord van de Prediker: ‘Ijdelheid der ijdelheden...’ nadrukkelijker,
vernietigender geïnterpreteerd. Mahler heeft, instinctief, gevoeld dat de eerste na
hem komende geslachten langs de visioenen welke hij in die symfonieën noteerde,
zouden heen denken: ‘Mijn Zesde zal nog lang te raden geven’, schreef hij eens. En
waarlijk: hoeveel fameuze musici, hoeveel muziekgevoeligen heb ik na de Zesde
gesproken die konden verklaren dat die symfonie hen ontroerd, vermorzeld had?
Twee of drie! Misschien moeten wij de mensen gelukkig prijzen voor wie dit Inferno
nog onbekend land is; misschien heeft Specht gelijk, wanneer hij zegt dat zulk een
werk in staat is om de levensmoed van niet ijzersterke naturen te knotten.312 Ik weet
dit niet, doch ik kan slechts verklaren dat ik de verrijking welke ik van deze werken
ontving, niet zou willen missen.
Niets is vervoerender dan de Tweede Nachtmusik uit de Zevende symfonie, waar
de soloviool, de solocello met een brede opmaat alle intieme verrukking van een
zomernachtelijke liefdesmuziek intoneren; waar de hoorn zingt, de harpen, de

310
311
312

In de recensie van 18 december 1919 is Pijper daarover stellig.
De Prins der geïllustreerde bladen was een kleinburgerlijk, populair weekblad (1901-1948).
Deze uitspraak van Specht werd door Pijper op 2 april 1919 al eens geciteerd: het einde van
de Zesde symfonie is volgens Specht ‘gemacht, den Lebensmut nicht ganz starker Menschen
auf lange hinaus zu lähmen’. Specht (1913), 255.
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mandolines313 en de gitaar hun tokkelingen in de lauwe wind laten verruisen; waar
de klarinetten en de fluiten met hun donkere melismen als bladeren fluisteren. Niets
is ook betoverender dan de Eerste nachtmuziek, die nu eens klinkt als een oude
soldatenballade uit Des Knaben Wunderhorn, waar de hoorns, de lage fagotten in
marsritmen spreken - en die dan weer aan andere, Oudduitse liefdesballaden doet
denken met refreinen die uit de nacht der eeuwen schijnen over te waaien. Dit zijn
momenten van stille, zelfvergeten ontroering. Doch ik weet ook in de hele literatuur
geen voorbeelden van een zo demonische muziek als Mahler durft te ontketenen in
de Scherzo's van de Zesde en de Zevende. Alle diaboliek uit de Eerste, Tweede,
Vierde symfonie lijkt kinderspel daartegenover. De kwade nachtmerries welke Mahler
hebben bezeten toen hij deze muzieken moest noteren,314 laten zich niet met woorden
omschrijven. Goya, de Helse Brueghel, Swedenborg zullen voor de ziel der menigte
wel altijd raadsels blijven en dat is misschien maar goed ook. Doch ik geloof dat
Mahler hier aan nog infernaler stromen heeft blootgestaan. En hij zal nog wel lang
‘raadsels blijven opgeven’.
Dit is de stemming, de waarneembare stemming van de beide Scherzi, waarvan
dat der Zevende u op het hoofd slaat als de waterdrup der middeneeuwse315 marteling
en ons bijwijlen om de oren giert als de oude kwelgodinnen. Terwijl het Scherzo der
Zesde symfonie onschuldiger lijkt met zijn bedachtzame ‘altväterische’ hobomotiefjes,
doch misschien werkelijk nog giftiger doorvoeringen vertoont, doorvoeringen waarin
de Strohfiedel316 jankt als een gemartelde en het col legno der violen knettert als een
brandstapel. Dit is de stemming en ook de uiterlijke verschijningsvorm der Scherzi.
Doch ik ben ervan doordrongen dat men slechts vanuit deze stemming de zogenaamde
lustigheid der Finales zal leren verstaan. Een zelfstandig meester, een genie als Mahler
citeert geen wals uit een mode-operette, geen Meistersinger-thema's, geen
Puccini-motiefjes ter wille van hun schone ogen - als expressiemiddel! Doch hij
stompt, uit instinct tot zelfbehoud hun kwade kanten af, door die citaten in zijn
gigantische muzieken op te nemen. Door hun trivialiteiten te tourmenteren, door ze
te passen op het procrustesbed van zijn feilloze contrapuntistenkunst. Hoe zou men,
als ‘estheticus’, die plaats in de Finale der Zevende willen ‘verklaren’, waar het
tragische hoofdmotief, dat in het eerste deel reeds opstormde, volkomen correct
313
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In dit vierde deel van de Zevende symfonie is slechts één mandoline voorgeschreven. In het
programmaboek van het Mahlerfeest staan echter drie mandolinespelers met naam genoemd.
Dat zou kunnen betekenen dat Mengelberg gewoon was de partij te verdriedubbelen.
Deze formulering geeft aan hoe Pijper denkt over de relatie tussen de componist en de muziek
die hij schrijft.
Pijper gebruikt vanaf dit moment een tijdje het woord middeneeuws in plaats van
middeleeuws. Wellicht nam hij deze variant over van Louis Couperus, die het consequent
gebruikt. In het essay ‘In den Musiceerenden Amerikaan’ (De Muziek, juli 1927) verwijst
Pijper met bewondering naar Van en over mijzelf en anderen, de reisnotities van Couperus
die verschenen tussen 1910 en 1917. Pijper gebruikt meer woorden die ook bij Couperus
voorkomen en die doen vermoeden dat hij deze auteur las: bijvoorbeeld affe (bijvoeglijk
naamwoord van af) en spanceren (wandelen).
De Strohfiedel was een soort xylofoon die aan het einde van de Middeleeuwen in Duitsland
ontstond. Het instrument werd zo genoemd omdat de houten staafjes met gedraaid stro op
een raamwerk waren bevestigd, waardoor ze beweeglijker waren. Het instrument werd met
de dood geassocieerd: de klank van de houten staafjes leek op het klapperen van menselijke
beenderen.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

wordt gepaard met één dier vriendelijke algemeenheden? De waardering der vroegere
esthetici heeft Beethoven

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

349
gemaakt tot een dogmatisch begrip, Bach tot een geloofs- en zedenleer op muziek.
Het ontbrak er maar aan dat men Mahler tot de zanger der Lebensbejahung
proclameert. Slechts als musicus, als muziekvoeler kan men deze meester verstaan.
Doch voor hem is de manifestatie der bovenzinnelijke wereld in deze Drie Avonden
misschien de meest grootse daad welke een kunstenaar in eeuwen heeft kunnen
volbrengen.

De Mahlerfeesten
21 mei 1920 (UD)
V
Toen Mahler zich had schoongeschreven van de vele middelmatige muzieken die
jarenlang zijn bewustzijn als dirigent waren doorgegaan - niet zonder hem te
achtervolgen, te kwellen, toen de Stilte voor Mahler meer was geworden dan de
noodzakelijke tegenstelling der meer of minder geruisvolle muziek, toen Mahler
niets meer bestreefde, geen antwoorden meer wilde afdwingen van de eeuwig
zwijgende godheid, noch hymnen intoneerde aan de creator spiritus - toen heeft
Gustav Mahler de ontroerendste klanken samengehoord waarvan alle groten die vóór
hem kwamen nog pas droomden. Toen schreef Mahler zijn Lied von der Erde en de
Negende symfonie.
Ik trachtte Mahlers vorige periode te karakteriseren met enkele woorden uit de
Kindertotenlieder, gelijk ik het werk van de eerste Mahler - tot 1900 - kanttekende
met een zin uit de Lieder eines fahrenden Gesellen. Deze, de laatste Mahler, zingt
het Lied vom Jammer der Erde: ‘Das Lied vom Kummer soll auflachend in die Seele
euch klingen... Dunkel ist das Leben, ist der Tod.’
Neen, Mahler was waarlijk geen ‘onverbeterlijk optimist’, zoals Specht meende.317
Waarom zou hij ons, zou hij zichzelf iets wijsmaken? Op ‘der Tag’ (Finale der
Zevende) volgt altijd weer een nieuwe spooknacht - waarom zou hij blijven staan
met het gelaat naar een zon gekeerd die onherroepelijk weer moet ondergaan...?
‘Mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold.’ Dit is de laatste
Wijsheid. Het geluk, op zichzelf, is goed genoeg. Doch hem, de Eeuwige Zoeker,
was het niet dierbaar. Een Claude Debussy, wien het Leven slechts schoonheid gaf
- omdat hij er niet anders van vroeg - kan gemakkelijk eindigen met dezelfde serene
glimlach waarmee hij leefde op zijn hoogste punten. Een Mozart, wien de gratie
parelde rond de vingertoppen - een Schubert, wien de zoetste muziek als een mantel
omgaf - zij kunnen eindigen zonder deze glimlachende resignatie. Doch Beethoven,
eruptief als Mahler, demonisch, bezeten, hartstochtelijk als hij; groter wellicht door
zijn arbeidswijzen, groter door zijn sterker godsvertrouwen - Beethoven eindigde
ook na de vehementste worstelingen met zijn geniaalste, gans verstilde laatste
strijkkwartetten. Ook Beethoven was het aards geluk niet de moeite waard.318
317
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Zie ook de recensie van 17 mei 1920.
Pijper parafraseert ‘mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold’ met: mij was het geluk
niet dierbaar, het geluk was me niet de moeite waard. De juiste vertaling is: het geluk was
mij niet genegen, welgezind.
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En Bruckner, Mahlers directe voorganger - o, men moest zijn negen symfonieën
kennen! Men moest deze meester toch eindelijk eens geven wat hem toekomt en men
moest door de praktijk der uitvoeringen bewijzen dat de kaste der muziekprofessoren
schromelijk dwaalt waar ze hem onevenwichtig, ongaaf, ongecomponeerd scheldt!
- Bruckner, beter christen dan Mahler, draagt zijn laatste symfonie met een kinderlijk
gebaar ‘aan God’ op. Wil dát iets anders zeggen dan Mahler, met de woorden van
zijn Chinese dichter, poëtischer uitdrukt? Immers neen. De waarachtig groten,
Beethoven, Bach, Mozart, Bruckner, Mahler, zij hebben altijd wel geweten dat het
echte ‘schijn’leven,319 het Spokenrijk, aan deze zijde van het graf lag.
Dood had voor Mahler zijn prikkelen verloren en de Hel had hij met zijn levenswerk
overwonnen. Deze laatste symfonieën zijn niet het afscheid van de doodmoede
Strijder, die in zijn Eerste symfonie (D-Dur) ter overwinning toog en in zijn Negende
(D-Dur) grafwaarts wordt gedragen. Neen. Deze symfonieën zijn ook niet slechts
brokken hartvermurwende autobiografie, die hoofdzakelijk waarde zouden hebben
als documenten voor Mahlers bewonderaars, die hem door alle fasen van de oudere
symfonieën gevolgd hebben, tot op de Sinaï vol donder en bliksem die de Achtste
symfonie heet. Nogmaals: neen. Das Lied von der Erde en de Negende symfonie
zijn slechts de ontroerende bekentenissen van een der allergrootsten, die zonder wrok,
stil en rustig, het getuigenis zijner menselijke onmacht, zijner menselijke
nietswaardigheid aflegt.
Doch, houd de mensen, de kunstenaars vóór dat de hoogste wijsheid dit ‘wij weten
niet’ is - en zij zullen hun gelaat afwenden. Daarom wordt de Negende zo hardnekkig
verkeerd begrepen en geïnterpreteerd met een maximum van technisch jargon en een
minimum van overtuiging (Das Lied von der Erde is zo boordevol van de
betoverendste muziek, dat men de geest van dit werk, dezelfde hartroerende negatie,
gemakkelijk kan vermijden). Doch ik moet zeggen: ik heb Mengelberg nooit
gehallucineerder door de toverzalen van een werk zien gaan dan hier, in deze Negende
symfonie. De uitvoering voor een paar jaren in Utrecht was misschien nóg nijpender
- het orkest had toen ook geen zeven avonden Mahler-spel achter de rug; en, vooral
wij waren in het begin van het seizoen opener, gereder tot het ontvangen van deze
meer dan vernietigende zoetheid.
Ik houd het ervoor dat de nieuwe kunst vooral zal gaan bloeien op deze bodem.
Het is geen afsluiting, het duldt geen krachteloos epigonenwerk na zich. ‘School
maken’, in de traditionele betekenis, kan Mahler met zijn laatste werk nooit. Want
de meesters die thans wellicht zullen komen, zullen zich niet, of zo goed als niet, op
die techniek te bezinnen320 hebben, doch wel op de geest dezer muzieken.
En deze geest zal nimmer gemeengoed worden.321

319
320
321

In het UD staat: echter ‘schijn’leven, maar waarschijnlijk is dit een zetfout.
In het UD staat beginnen; ook dit moet een zetfout zijn.
Deze tekst sluit af met ‘slot volgt’. Maar er staan geen andere recensies van Pijper meer in
het UD over het Mahlerfeest. Wel verschijnen er nog twee - niet door Pijper geschreven society-achtige verslagen over het slot der Mahlerfeesten op 22 en 26 mei 1920.
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Orgelconcert
26 mei 1920 (UD)
Nicolaïkerk
J.C. de Lange (orgel)
m.m.v. het J.S. Bach-koor en Jac. Ph. Caro (dirigent en solist)
Bach: Fantasie in G, BWV 571, Preludium in Es, BWV 552, Geistliche
Lieder, koralen
Het is nuttig, het is misschien nodig om na elk Bach-concert weer eens vast te stellen
dat deze oude meester, schepper van welhaast onvergankelijke monumenten der
toonkunst, een veel sensitiever, veelzijdiger, bezetener, genialer musicus was dan
door negenennegentig procent zijner vertolkers gepropageerd wordt. Toen De Lange
gisteravond Bachs grandioze Fantasie speelde, moest ik herhaaldelijk denken aan
het Voorwoord dat Griepenkerl voor de grote Peters-uitgave van 's meesters
orgelwerken schreef en waarin hij eigenlijk de lichtzinnigheden van de oude Bach
zachtmoedig vergoelijkt: u moet dat stuk (de Fantasie) nu niet beoordelen naar het
(briljante) slot of het begin - dat zijn maar tegenstellingen tot het vijfstemmige
middenstuk. Met andere woorden: Bachs manifeste italianismen, zijn geniaalste,
vuursproeiende passages moet ge maar op de koop toe nemen: Bach, onze Bach, de
Bach der organisten en theorieleraren is de man der vijf- of zesstemmige fuga's en
passacailles.
Schönberg zou vlijmend-sarcastisch opmerken: ‘Ja, want van deze Bach kunt ge
een legkaart maken!’322 En hij mocht zulke musici filisters schelden of Gralshüter
der traditie. (‘Tradition ist Schlamperei!’, zei Mahler.)323
Met het bovenstaande wil ik niet zeggen dat de heer De Lange zijn Bach
gisteravond volgens het Griepenkerls-farizeese recept gespeeld heeft. Allerminst.
Hij naderde zelfs de andere afgrond: een te wekelijke, gepolychromeerde, zoetelijke
reproductie, angstwekkend. Hij knutselde in de inleiding (très vitement) wat al te
veel met kleurtjes - ik had de helft minder registerwisselingen willen horen - terwijl
ook de zwelkast veel bijdroeg tot verzwakking van het geheel.
Zijn reproductie van het bekende Preludium in Es was wat onrustig, evenals het
middendeel der Fantasie. En ook de begeleiding van Caro's Geistliche Lieder verliep
niet zonder horten en stoten. Doch Caro's rubato's, die ik niet overal navoel, zijn niet
al te gemakkelijk te volgen.
Caro's Bach-koor, dat ik gisteravond voor het eerst hoorde, schijnt mij een
vereniging die op den duur tot de beste Utrechtse koren zal gaan behoren. Men zingt

322
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Dit citaat is niet getraceerd. Wellicht gaat het om een mondelinge mededeling. Schönberg
bevond zich ter gelegenheid van het Mahler-feest op dat moment in Amsterdam en gaf er
voordrachten.
Dit heeft Mahler juist niet gezegd. Volgens Kurt Blaukopf (Gustav Mahler oder Der
Zeitgenosse der Zukunft, München 1973) heeft Mahlers medewerker Alfred Roller
overgeleverd wat Mahler werkelijk heeft gezegd: ‘Was Ihr Teaterleute Tradition nennt, das
ist nichts anderes als Eure Bequemlichkeit und Schlamperei.’ Waarschijnlijk heeft Pijper het
(foutieve) citaat gelezen in Berckenhoffs Kunstwerken en kunstenaars, een boek dat hij zeker
kende, waar het voorkomt op p. 5.
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misschien nog wat gejaagd - Caro pakt elke fermate direct weer op, wat wél het
tempo, doch niet de rust der gezongen koralen ten goede komt - en de intonatie der
tenoren was niet overal onfeilbaar. Doch de toonkwaliteit van het ensemble is, op
een enkele toon boven de e der sopranen na, zeer goed.

Orgelconcert
18 juni 1920 (UD)
Buurkerk
Willem Petri (orgel)
m.m.v. Minny de Jonge (zang)
Werken van Bach, Reger, Franck, Boulay, Händel, Wolf
Wat ik vanaf mijn plaats buiten het middenschip niet mag vaststellen is: of de
akoestiek der Buurkerk, haar bruikbaarheid voor orgelbespelingen zoveel minder is
dan die van de Franse kerk, de Dom of de Nicolaaskerk. Wat ik wél mag vaststellen
na dit concert is: dat mij het orgel der Buurkerk minder gedifferentieerd, minder
goed uitgebalanceerd lijkt dan de andere Utrechtse orgels. Er is in het volle werk,
zoals de heer Petri dat gisteravond gebruikte, wat veel droesem der zestienvoeten,
wat weinig flitsing van tongwerken en zeker te min de blikkering der mixturen en
drievoeten.324 Het timbre van dit orgel is massaal, in verhouding. Ongetwijfeld. Doch
de kleur, ik herhaal het, lijkt mij te dof voor een hele avond solospel.
Deze eigenschappen van het orgel maakten, dunkt mij, Petri's Bach te monotoon
en zijn Reger te weinig gigantisch. Het gebrek aan zoeter timbres - ik herdenk hier
een paar registers van het orgel der Klaaskerk - deed Francks Cantabile wat te
schetsmatig blijven. Overigens was dit toch Petri's gelukkigste reproductie,
gisteravond.
De Fuga van J. Boulay - Riemanns Almanach de Gotha325 geeft geen gegevens kan slechts gewaardeerd worden als een verdienstelijk handwerk. Wat voor de één
veel, voor de ander weinig zegt. Het materiaal der fuga is werkelijk slecht, de
behandeling solide en het resultaat, de expressie van het werk, is natuurlijk tamelijk
onbeduidend.
Freule Minny de Jonge zong een aria uit Händels Judas Maccabaeus - welk stuk
vrij slecht gaat met orgel - en drie liederen van Hugo Wolf. Über Nacht lukt ‘met
orgel’ eveneens zeer middelmatig. Ik hoorde in freule De Jonges zang gisteravond
een paar zeer nasale intonaties (het middenstuk der aria, einde der eerste frase) welke
ik nog niet bij haar opmerkte. Doch - laat ons na een orgelconcert geen
zang-technische divagaties beginnen.

324
325

Drievoeten bestaan niet; het is waarschijnlijk een grapje van Pijper waarmee hij wil aangeven
hoe slecht het orgel is.
Pijper vergelijkt hier Riemanns naslagwerken met de Almanach de Gotha, een van 1763 tot
1944 bij Justus Perthes te Gotha verschenen adelboek, waarin gegevens over adel, hoge
ambtenaren, diplomaten en dergelijke kunnen worden nagezocht.
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Orgelconcert
23 juni 1920 (UD)
Domkerk
H.F. Bos (orgel) en Martine Dhont (zang)
Bach: Fantasie en fuga in g, BWV 542
Franck: Pièce héroïque
Rheinberger: Sonate nr. 13
Brahms: Ernste Gesänge nr. 2
Mahler: Um Mitternacht
Anoniem: Wiegenlied der Hirten
De heer Bos326 speelde zijn Franck gisteravond het best. Beter dan zijn Bach, beter
ook dan de Sonate van Rheinberger. Deze Sonate, de dertiende van twintig, is noch
interessanter, noch beduidender dan de overige. Ik weet het wel: de organisten
waarderen Rheinberger, zij hebben een grote, vakmatige belangstelling in zijn fuga's
(die bijna even gaaf als die van Bach zijn, ja); zij gouteren deze lyriek, deze romantiek
van verminderde septiemakkoorden en modulerende sequenzen. Maar, eilaas, het
mangelt mij volop aan deze interessen. De persoonlijkheid van deze musicus voel
ik als buitengewoon alledaags en zelfgenoegzaam. Het is ook onder geen enkele
omstandigheid zo gemakkelijk om een volslagen gebrek aan eigen compositorisch
inzicht, aan fantasie, aan ideeën te verbergen, als wanneer men voor het orgel
componeert. Want geen instrument legt zijn componisten dwingender beperkingen
op - geen muziekgenre is steviger geketend aan gemetselde tradities dan de
orgelmuziek - geen kaste der musici laat, geleid door temperament, opvoeding en
praktijk, de catechismus (‘der reine Satz’) zó gelden als de organisten.
Alle muziek welke ná Bach voor het orgel geschreven werd, staat als psychische
uiting, als kunstwerk en als bouwwerk verre beneden Bachs minst geïnspireerde
fuga. En het is dus rationeel dat de executanten die dagelijks met het orgel en met
de orgelmuziek omgaan, redeneren zullen: ‘Zo goed voor het orgel schrijven als
Bach kan niemand meer.’ Waaruit resulteert: ‘Niemand heeft ooit zó gecomponeerd
als Bach.’ En hieruit weer: ‘Alles wat niet van Bach is, is tweede klas.’ Zodat een
waarlijk goed organist, één die zijn instrument en zijn profeet liefheeft, als musicus
aan de uiterste rechterzijde moet staan en slechts beperkte belangstelling kan vertonen
voor de meesters van onze tijd.
Met het bovenstaande trachtte ik zeer in het kort aan te duiden hoe diep en hoe
periculeus de kloof moet zijn die daar ‘gaapt’ tussen de belangstelling der organisten
- in de regel de theoretisch verst ontwikkelden onder ons - en de ambities der moderne
componisten. Ik meen ‘modern’ genoeg te zijn om alle oude schoonheden te kunnen
genieten - mits het niet alleen oudheden, doch ook schoonheden zijn; Bachs en
Mendelssohns tijdgenoten maakten waarlijk met hun allen evenveel en even
jammerlijke croûten als de epigonen van Wagner of de nalopers van Debussy! Een
fuga

326

Zie voetnoot 12 bij de recensie van 23 november 1917.
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van Bach zal mij altijd hartig op de tong blijven en een fantasie die in suggestieve
kracht heel veel andere stukken overtreft. Doch nooit slechts omdat het een fabuleus
knap in elkaar gepuzzeld stuk werk is. De fuga waarmee Rheinberger zijn sonates
pleegt te bekronen is even hecht doortimmerd, even minutieus uitgebalanceerd. Maar
wat is dit thema hier dom.
Bos' accompagnement van de liederen heeft mij in het geheel geen vreugde
verschaft. Het moet wel de praktijk van het begeleiden der gemeente zijn die de
organisten tot zo onvolgzame begeleiders maakt. De organist van de zondagochtend
en -avond is vooraanloper, wegwijzer, gids langs de ongewende intervallen der
koraalmelodie. De organist die een solist te accompagneren krijgt, lijdt onder dit
ambt. Ik wil thans de oude Leopold Mozart niet citeren, de passus waar hij wenken
aan de ‘geschickten Accompagnateur’ geeft - ik heb dat van de winter al te
herhaaldelijk moeten doen.327 Maar vooruitraken is onder alle omstandigheden
ontoelaatbaar. En een logisch en bevredigend ritenuto zoals Martine Dhont op het
einde van Brahms' Ernstig gezang maakte (‘unter der Sonne geschieht’), zou geen
enkele routinier-begeleider door de vingers zijn geslipt. Mahlers Um Mitternacht
begon te vlug en de heer Bos vergiste zich door in de eerste frase een viervoetsregister
te nemen, zodat het perspectief van het hele lied werd veranderd.
De auteur van het Wiegenlied der Hirten, dat mejuffrouw Dhont nog zong - en
misschien het gaafst zong van alles - schijnt niet bekend te zijn.328 Ik houd het er
echter op dat één of ander musicus der Duits-romantische periode niet slechts debet
is aan de slechte begeleiding, vol nevendominanten, doch ook aan een paar
verslappende doorgangsnoten in de melodie, die het fraai gewelfde wijsje onnodig
kronkelig maken. Ik weet bij ondervinding hoe de tand der eeuwen (dat wil zeggen
de pen der restaurateurs) aan oude melodieën te prutsen pleegt. Melodieën, uit oude
handschriften ontcijferd, blijken soms enkele honderden jaren later bijna onkenbaar
verminkt als ‘nieuwe’ wijzen opgedoken te zijn. Dit wijsje houd ik voor oorspronkelijk
ouder dan 1791. Maar, hoe oud dan ook, het is fraai en expressief.

Orgelconcert
7 juli 1920 (UD)
Nicolaïkerk
H.G. van de Hoek (orgel) en Sophia Beyen (zang)
Werken van Händel, Bach, Schubert, Franck, Wolf en Karg-Elert
De organist der Janskerk, de heer Van de Hoek schijnt mij geenszins een onvolgzaam
begeleider, noch een oninventief registrator. Wolfs beide liederen329 - die ook
mejuffrouw Beyen het beste zong - werden door hem waarlijk zeer fraai
gepolychromeerd.

327
328
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In zijn kritieken op Van Gilse als begeleider van solisten.
Mogelijk is dit lied van de hand van Heinrich Reimann (1850-1906) die een populair
Wiegenlied schreef met de openingregel ‘Schlaf wohl, du Himmelsknabe du’.
Wo find' ich Trost en Neue Liebe.
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Doch er was te veel haast gisteravond. Er was te veel haast om direct na een
slotakkoord het nieuwe stuk open te slaan en zo gauw mogelijk door te werken. Er
was zóveel haast dat het jengelig bellende trammetje van Lijn Drie amper uit onze
oren was, toen Franck er al in moest. De heer Van de Hoek moge, om zich deze
zwakheid af te wennen, bedenken waarom een onzer grote levende meesters,
Malipiero, sommige zijner stukken ‘onderbrekingen van het Zwijgen’330 genoemd
zou hebben. De stilte is een macht waarvan de musici nog veel te weinig gebruik
durven te maken.
Er was ook in de stukken te veel haast; Bach werd er wat rommelig door. Een fuga
wordt een hinderlijk ding wanneer men na twintig, dertig maten de indruk krijgt dat
dux en comes of hoe men dan Bachs thema's wil noemen, achter de deur klaar staan
om, wanneer de wacht daar is, holderdebolder naar binnen te stormen. Neen, laten
wij ons wachten voor het streven naar te grote snelheid der vingeren, dewelke volgens
een bekend filosoof maar al te vaak een traagheid des geestes tracht te vermommen.331
De zang van Fietje Beyen besprak ik pas voor kort, na haar eigen concert. Haar
optreden van gisteravond geeft geen aanleiding tot nieuwe opmerkingen; vooral in
de beide liederen van Wolf had zij haar gelukkige ogenblikken. Zij bleef in Händels
Arioso wat continu tegen de toon aanzingen en ook Bach en Schubert waren niet
onophoudelijk zuiver. Schuberts Litanei332 moet ik haar voor orgelconcertgebruik
afraden; dat accompagnement is pianomuziek, zo manifest als Chopins Mazurka's
of Griegs Lyrische Stücke!

Orgelconcert
29 september 1920 (UD)
Buurkerk
Dirk Corn. van Eck (orgel)
m.m.v. [?] Schouten (viool) en Becca van Kreveld (zang)
Werken van Bach, Johann Wolfgang Franck en Hildach
Er zijn vele herinneringen, relikwieën in onze goede stad Utrecht. Er zijn weinig
overblijfselen uit de verdwenen eeuwen die mijn genegenheid méér hebben dan
Utrechts oude gebouwen, levend gedroomde kerken. En onder deze bezielde
bouwwerken is mij één het liefst: de Buurkerk, met haar ‘bekoegelde’ toren,333 waar
puingrasbaarden van afhangen. Het is ook een oude genegenheid van mij, die kerk.
De kloostergang was mij eertijds immer wat kil, de kathedraal van Sinte Katharijne
scheen ongenaakbaar, maar de Buur- en de Klaaskerk toonden zich mijn vertrouwde
en vertrouw-

330
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Gian Francesco Malipiero (1882-1973) schreef in 1917 een zevendelig orkestwerk met de
titel Pause del silenzio. In 1928 zal Pijper een artikel in De Muziek vernoemen naar dit stuk.
Dit citaat is niet getraceerd.
Litanei auf das Fest Allerseelen, D343 (1816). Uit het programma blijkt dat alleen het eerste
en het derde couplet gezongen werden.
In de toren van de Buurkerk zitten stenen kogels, die in 1577 vanaf het kasteel Vredenburg
op de rebellerende stad waren afgevuurd.
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bare vrienden, associaties met het aantrekkelijkste en innerlijkste deel van het begrip
Utrecht.
Niemand zal mij dus in ongunstige zin beïnvloed achten, wanneer ik, thans voor
de tweede maal binnen een paar maanden, moet vaststellen dat de Buurkerk,
aantrekkelijk gerimpeld gebouw, geen akoestiek en geen orgel heeft dat het geven
van orgelconcerten gewenst of zelfs maar mogelijk maakt. De onpenetrantheid der
mengstemmen maakt het volle werk dof en klef, glansloos, zonder nochtans te dreigen.
De betrekkelijke massaalheid der zachte registers beïnvloedt het accompagneren
ener zangeres in ongunstige zin.
Het spel van de organist der Buurkerk is uiteraard wel zeer op dit orgel afgestemd.
Minder vaardig technicus dan sommige zijner collega's, werden Bachs
koraalbewerkingen in zijn reproductie tamelijk rommelig; speciaal vertoont de heer
Van Eck te weinig zorgvuldigheid met het einde der frasen. Te vaak moesten wij
naar een slotnoot raden. Ik wil niet zeggen dat dit noodzakelijk een (corrigeerbaar)
gebrek aan accuratesse moet zijn - het is ook zeer wel mogelijk dat het solospelen
deze organist wat weinig vlot afgaat. Het begeleiden der gemeente, het zon-dagelijkse
werk dezer toonkunstenaren, kweekt nu eenmaal in de regel geen ideale begeleiders
of solisten. Terwijl de virtuoos-organisten op hun beurt er al te zelden in slagen om
het hun kerkenraad naar de zin te maken. Zie Joh. Seb. Bach.334
De boutade dat het solospelen op een viool of violoncello met orgelbegeleiding
een gebruik is waarvan het resultaat meestal ongunstig blijkt - de levende, gestreken
toon paart zich nimmer aan het steriele orgeltimbre - deze boutade is niet nieuw meer,
doch ik vrees dat ik haar nog vaker gedrukt zal moeten zien dan mij lief is. Wanneer
een violist violistisch absoluut zuiver speelt, dan blijft zich toch een dusdanige
incompatibilité d'humeur tussen zijn realisaties en die der organist-begeleider
manifesteren dat het resultaat altijd illusoir blijkt. Wanneer de violist evenwel onzuiver
- zonder uitzondering te laag - intoneert en bovendien slechts schijnt te beschikken
over een mager, zenuwachtig toontje, dan is het resultaat minder dan niets. Laat de
heer Schouten het eens proberen met een ander programma - geen Bach, die men
slechts realiseert vanuit de volheid eens gemoeds - en onder een andere constellatie
- geen orgelbegeleiding! - en het zal me een vreugde zijn het bovenstaande te kunnen
herroepen.
Mager en onvast zijn ook de epitheta waarmee men mejuffrouw Becca van Krevelds
zangkunst moet versieren. Hildachs Wo du hingehst behoort men niet meer te zingen,
tenzij op de bruiloft van het jongste achternichtje. Er is waarlijk nog wel zoiets als
veredeling der muzikale smaak, al zou men het soms betwijfelen. Het beste lukte
haar Bachs O Jesulein süss en Jesus neigt sein Haupt und stirbt van de oude Johann
Wolfgang Franck. Doch de beide aria's mislukten voor het grootste deel: haar geluid
draagt niet, flakkert in alle registers, geen intonatie stond vast, alle tonen boven de
gemakkelijkste van het medium forceert zij. Terwijl alle consonanten op de
orgelgaanderij bleven.

334

Zie de recensie van 2 december 1920, waar de anekdote over Bachs berisping door het
kerkbestuur nader aan de orde komt.
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Willem Pijper ca. 1920.

Matthijs Vermeulen in het redactielokaal van De Telegraaf, 1919.
(collectie Odilia Vermeulen)
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Dirk Schäfer - veelzijdig pianist en componist. Pijper over de Chopin-matinee van: ‘Laat ons
Schäfer danken voor de schone tijdeloosheden...’ (collectie Nederlands Muziek Instituut)
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Joseph Pembaur - pianist en groot Liszt-vertolker. Pijper citeerde dikwijls uit Pembaurs Von der
Poesie des Klavierspiels.
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Johan Wagenaar - componist, organist, dirigent en leraar. Pijpers vroegere mentor, sinds 1919
directeur van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, leidde in Utrecht uitvoeringen met het
USO en het Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.

Programmaboekje van het Amsterdamse Mahlerfeest van mei 1920.
(collectie Stadsarchief Amsterdam)
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30 september 1920
28 december 1921
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Tivoli-concert - Concertgebouw-sextet1
30 september 1920 (UD)
Mozart: Kwintet voor blazers en piano, KV 452
Schubert: Variaties op Trock'ne Blumen (Die schöne Müllerin) voor fluit
en piano
Dresden: Rameau-suite
Roussel: Divertissement
Samazeuilh: Esquisse d'Espagne
Saint-Saëns: Caprice sur des airs danois et russes
‘Het Concertgebouw-sextet’, zegt de Mij. Tivoli in haar concertenbrochure, ‘dankt
zijn ontstaan aan de behoefte die reeds lang in de muzikale kringen van ons land
gevoeld werd: om de meesterwerken voor blaasinstrumenten, welker uitvoering
zelden of nooit plaatsvond, ten gehore te brengen.’
Dit streven nu en de verwerkelijking ervan is geslaagder, gelukkig, dan de
hierboven aangehaalde zin, die J.S.B.B. ‘Germááns!’ zou schelden. Want de prestaties
der vereniging Het Concertgebouw-sextet zijn in de loop der jaren tot de
muziekhistorische feiten gaan behoren. Tivoli kon zijn leden geen aanlokkelijker
plaatsvervanging voor de gederfde Mengelberg-concerten aanbieden dan de beloofde
avonden met Schönbergs Kamersymfonie, een werk, visionair en beklemmend als
een hoofdstuk uit de Openbaring van Johannes; met werk van Stravinsky, de hier in
Utrecht volmaakt onbekende nieuwlichter.
Ik weet niet of iedereen er aldus over zal denken en ik heb een vrij helder
vermoeden dat men, zelfs met deze aanlokkelijke vooruitzichten, nóg zal mopperen:
‘En ik had tóch liever Mengelberg gehoord’. Deze mopperende ‘men’ zal dit dan
wijten aan de hier gevoerde muziekpolitiek. Ik zeg niet dat ik dit met de mopperaars
oneens ben, maar als ik het in de krant schrijf, komt er een kanonnade van ingezonden
stukken die willen beweren dat zoiets buiten de competentie der muziekkritiek valt.2
Jawel.
Dus: geen Mengelberg. En ook niet mopperen. En evenmin nadenken. Blij zijn,
en tevreden, met wát we krijgen: solisten in Tivoli (het klinkt daar tenminste overal
goed) en orkest in het gebouwtje voor kunsten en wetenschappen.3
Er waren evenwel ook geestverwante vrienden gisteravond die zich verblijd toonden
met de huidige stand van zaken. Die vonden: ‘Nu ja, het Concertgebouworkest
1

2
3

Het Concertgebouw-sextet, opgericht in 1909, bestond uit Evert Cornelis (piano), Nic. Klasen
(fluit), George Blanchard (hobo), Piet Swager (klarinet), J.S. de Groen (fagot) en Heike Tak
(hoorn). Het ensemble werd vaak uitgebreid met andere musici om ook grotere werken te
kunnen spelen. Tivoli organiseerde in het seizoen 1920-21 een serie concerten met het
Concertgebouw-sextet, ter vervanging van de weggevallen U.S.O.-concerten.
Verwijt dat Van Gilse Pijper maakte in zijn ingezonden brief van 12 februari 1920 (zie p.
296).
Pijper schrijft dat Tivoli met de concerten van het Concertgebouw-sextet een waardige
vervanging gevonden heeft voor die van het Concertgebouworkest. Tussen de regels door
kan men lezen dat een keuze tussen deze concerten en die van het U.S.O. in het slecht
klinkende ‘gebouwtje voor kunsten en wetenschappen’ (zonder hoofdletters!) snel gemaakt
is.
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is prachtig. Maar wat een káns hebben we dit jaar in Tivoli, om onze kennis uit te
breiden, om noviteiten te horen waar je anders niet aan komt! Mengelberg speelt in
een seizoen van, zeg vijf concerten ten minste één keer Wagner, Brahms en Strauss.
De avonden zoals de beide laatste concerten van het vorige seizoen zijn uitzonderingen
(Debussy, Schönberg, Mahler). En de programma's van het Sextet staan stijf van de
ongewone en verrassende nieuwigheden.’
Ook deze vrienden hebben gelijk. Wie het op den duur zal blijken te houden, mag
de toekomst uitmaken.
Voor het heden registreer ik een avond waarop het Sextet voortreffelijk - niet meer
en niet minder - heeft gemusiceerd. Mozarts Kwintet in Es is het prototype van een
volmaakt geëquilibreerd kamermuziekwerk met, óók voor toen, onalledaagse
kleurmengingen. Geen strijkersensemble, geen symfonieorkest realiseert zulke
kostelijke speelsheden zo direct en zo helder. Schuberts Variaties voor fluit en piano,
schitterend gespeeld door Klasen en Cornelis, zijn een muziekje dat voor onze
hedendaagse oren alweer bijna nieuw klinkt. Dresdens bewerking van vier stukken
van de grote Rameau, met de groots gewelfde Sarabande, klinkt voortreffelijk;
misschien ligt het eerste nummer der suite wat laag.
De modernere werken van de avond, het Divertissement van Roussel en
Samazeuilhs spaansigheid ontlokken gans andere klanktovers aan het apparaat
waarvoor de laatste mogelijkheid nog lang niet gevonden is en waarvoor - gelukkig
- de laatste noot voorlopig nog wel niet geschreven zal zijn. Over de kunstwaarde
van het effect der ver-affe hobo zou natuurlijk het een en ander te zeggen zijn. Maar
het is suggestief en dat is alles wat de componist bereiken wilde. Het slot van de
avond werd een stukje van Saint-Saëns, vaardig en goedkoop maakwerk op niet zeer
expressieve populaire thema's uit de landen der Russen en Denen.
De herinnering aan de eerste kamermuziekavond in Tivoli zal echter blijven die
aan Mozarts Kwintet en Dresdens meesterlijke Rameau-bewerkingen. En voor een
niet gering deel ook aan de sublieme Steinway-vleugel die Cornelis bespeelde. Ik
weet geen fabrikaat dat daarmee wedijveren kan; het heeft de sonoriteit der schoonste
vooroorlogse Bechsteins, doch het is nog tien malen gedifferentieerder. En de
pianissimo's - men denke aan Samazeuilhs Esquisse d'Espagne - klinken mij op geen
ander instrument zó irreëel en toverachtig. De Maatschappij Tivoli schijnt haar oude
Ibach afgeschaft te hebben. En ook dat is een vooruitgang.

Pensioenfondsconcert
1 oktober 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Coriolan
Beethoven: Vioolconcert (solist: Hendrik Rijnbergen)
Mahler: Vierde symfonie (soliste: Martine Dhont)
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Dit was nog het pensioenfondsconcert van het vorige seizoen, dat wegens
ongesteldheid van de dirigent, als ik mij niet bedrieg, uitgesteld werd. Het vond thans
plaats in de zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en men kan slechts
hopen dat het pensioenfonds der orkestleden, de zakelijk belanghebbende bij dit
concert, geen schade leed van de bruikbare-zitplaatsenvermindering die de modulatie
van Kruisstraat naar Mariaplaats meebracht.4
Over de praktijk van het orkestmuziek maken in dit zaaltje hoop ik binnenkort
wel te schrijven. Ik ga nimmer over het ijs van één nachtvorst en dus zal ik mijn
definitief oordeel pas geven nadat ik de akoestiek der bovenzijzalen heb kunnen
beoordelen. Wie weet klinkt het daar, waar men noch orkest noch dirigent ziet, niet
ongedacht gunstig.
Over het vioolspel van Hendrik Rijnbergen5 veel te zeggen, zou gelijkstaan met
uilen naar Athene of theerandjes naar Utrecht dragen.6 Ik houd Hendrik Rijnbergen
voor een onzer eerste violisten en in sommige frasen van Beethovens Adagio, ook
in de aanhef van het Rondo, riep hij de herinnering op aan een der allergrootsten,
aan Fritz Kreisler. Wat niet zeggen wil dat zijn geestelijke diapason met die van
Kreisler samenstemmen zou - integendeel. Doch in die beste momenten was daar de
eigenschap van alle meesters te herkennen, de rust van de soevereine beheerser.
Niet overal speelde Rijnbergens reproductie op het hoogste plan; er waren regels
waar de onrust der begeleiding ook hem hinderlijk beïnvloedde, bij de terugkeer van
het hoofdthema in het eerste deel bijvoorbeeld. Het accompagnement van het Rondo
was eveneens zeer onvast - geagiteerde attaques der tutti's. Doch de noodzakelijke
smetten en vlekken daargelaten, was het vioolspelconcert toch de gebeurtenis van
de avond.
Het andere verheugende feit van de avond was Martine Dhonts reproductie van
Mahlers Himmlische Leben.7 Ik heb deze solo reeds van vele zangeressen gehoord,
doch Martine Dhont zingt ‘Kein Musik ist ja nicht auf Erden’ niet meer als een
voortreffelijke zangeres, doch als een artieste. Zij behoorde de internationale soliste
van de Vierde te zijn, zoals Foerstel die der Achtste, Cahier die van het Lied von der
Erde schijnt te zijn.
Het heeft op dit ogenblik weinig zin om nog vele woorden te verschrijven over
de reproductie van de Vierde symfonie. Van Gilse en ik zijn het over essentiële pun4

5

6
7

Pijper wist heel goed dat het pensioenfondsconcert van 10 maart 1920 was geannuleerd,
omdat Van Gilse zich door een paar orkestleden (met name door Willem Hutschenruyter)
verraden voelde op een cruciaal moment in de strijd met Tivoli (zie EEN ANDER LICHT, LIV).
Van Gilse schreef aan de orkestleden: ‘Aangezien ik mijnerzijds niet mee wil werken dat
aan de goede naam van het orkest nog meerdere schade wordt gedaan, zal ik in de pers als
oorzaak van het uitvallen van het concert een indispositie aangeven; het is echter niet meer
te verhinderen dat de ware oorzaak reeds algemene bekendheid heeft.’ Van Gilse (2003),
245. Pijper suggereert hier dat het pensioenfonds door toedoen van Van Gilse inkomsten
derft, aangezien het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Mariaplaats) minder zitplaatsen
heeft dan Tivoli (Kruisstraat).
Hendrik Rijnbergen (1886-1964), zowel met Van Gilse als met Pijper bevriend, was met
ingang van het seizoen 1920-1921 als concertmeester verbonden aan het U.S.O. als opvolger
van Johan Rasch.
Een theerandje is een langwerpig, sterk gekruid beschuitje, dat vooral in Utrecht bij de thee
gegeten placht te worden.
Het vierde deel van Mahlers Vierde symfonie.
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ten dezer symfonie nooit eens geweest en wij zullen het voorlopig ook wel niet eens
worden, denk ik. Het zal mij nooit duidelijk zijn waarom iemand de doorwerking
van het eerste deel in een continu ademloos tempo doorstevent en evenmin: waarom
het Scherzo gehitst moet worden als een of andere jong-Duitse ‘Flagellantenzug’.
Dit zijn principiële verschillen van opvatting waaruit ik geen conclusies wil trekken.
Maar de agogische en dynamische fouten die er waren, dienen bij een eventuele
volgende uitvoering vermeden te worden. Bijvoorbeeld: de trompet die het tweede
Trio uit het Scherzo annonceert, behoort niet te pralen als begon er een operette. De
Engelse hoorn waarmee de symfonie uitklinkt, moet veel minder reëel klinken. Het
slot van het Adagio, fluiten en hoge violen, moet veel fluisterender - Mahler noteert
pppp en ‘gänzlich ersterbend’! - en het dient ten minste te stemmen.
Het concert begon met Beethovens Ouverture Coriolan. Het tempo was wel zeer
omzichtig en ongemodifieerd, doch wat de stemming en de helderheid der
contrapunten betreft, werd dit toch het fortuinlijkste der orkestreproducties.

Liederenmatinee - Susan Metcalfe8
4 oktober 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Susan Casals-Metcalfe (zang) en Louis Schnitzler (piano)
Werken van Gluck, Moór, Beethoven, Debussy e.a.
Men verhaalt dat Johannes Brahms, toen hij een tournee met de violist Joseph Joachim
maakte, in Göttingen het kunststukje uithaalde om Beethovens Kreutzersonate, die
in a geschreven is, in ais te spelen. De piano was te laag gestemd, plusminus een
halve toon, en Joachim, die beter dan welke violist ook wist hoezeer de toonkwaliteit
der viool lijdt onder een te lage stemming, bedankte er eenvoudig voor om zijn
diapason te gaan verlagen. Wanneer er meer tijd geweest was, had men de vleugel
eenvoudig op kunnen stemmen; het nageslacht had dan weliswaar de bovenvermelde
anekdote over Brahms' muzikantschap moeten derven, doch de oplossing was, dunkt
mij, wél zo eenvoudig geweest.
De Bechstein van de firma Wagenaar gistermiddag was voortreffelijk gestemd,
naar een verrukkelijk scherpe a. Doch het concert zou gelukkiger geslaagd zijn, de
herinnering aan mevrouw Casals' zang zou ongemengder blijven, wanneer Schnitzler
een belangrijk te laag gestemde vleugel te bespelen had gekregen. Mevrouw Casals'
diapason is te laag en zij schijnt niet in staat te zijn om die onverwachts te wijzigen.
Wat mij met een ongekende verwondering vervuld heeft. Ik meende: wanneer iemand
zijn intonaties ooit kan beheersen, dan zou dat een vocalist moeten zijn. Geef een
violist plotseling een groter of kleiner instrument te bespelen dan hij gewend is, en
het ligt voor de hand dat de moeilijkste grepen niet zuiver zullen zijn, te klein of te

8

Susan Metcalfe (1878-1959) was destijds gehuwd met Pablo Casals. In deze recensie gebruikt
Pijper de namen Casals en Metcalfe door elkaar heen.
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groot genomen gaan worden. Maar een zangeres - en nog wel iemand van Susan
Metcalfes reputatie - en van haar artisticiteit - het is ongelooflijk. Enfin, zij heeft
haar normaal-a slechts te kiezen en we kunnen Schnitzler dus geen ander advies
geven dan: begeleid haar op een te laag gestemde vleugel. Al te rein behoeft deze
vleugel óók al niet gestemd te zijn, want met vele intonaties neemt mevrouw Casals
het ook niet zeer nauw.
En toch hebben wij een groot kunstenares gehoord, zondagmiddag. Haar belcanto
is van een ongerepte schoonheid, veel op zichzelf gehoorde tonen van het
middenregister klinken mals en verrukkelijk.
Doch de herinnering aan deze liederenmatinee is rommelig en stijlloos, als haar
programma. Het is ongevoelig om een oud-Frans liedje van een onbekend auteur,
gracieus en glimlachend als de eeuw waarin het ontstond, te vermoorden door daar
Beethovens Neue Liebe, neues Leben - tautologie waaraan de wijze Goethe allerminst
schuld had9 - achteraan te zingen. Het is vrij algemeen bekend dat Beethoven een
minder dan middelmatig vocaal-componist was, en het gezongen lied bewijst dit
eens te meer.
Het is ook, op zijn minst, tamelijk overbodig om liederen van de volmaakt
onbeduidende Emanuel Moór10 te importeren en het is onvergeeflijk om, vlak daarna,
Debussy's Fantoches als slotnummer te kiezen. Zij zong bovendien dit lied veel te
binnensmonds, te romantisch, te gehaast, te weinig nerveus vooral, om daarmee meer
te kunnen oogsten dan een gemakkelijk en goedkoop succes voor haar zangkunst,
wat erg weinig is.
De belofte die haar reproductie van de eerste aria (uit Glucks Iphigénie) gaf, heeft
mevrouw Casals met haar hele programma niet kunnen vervullen. Maar ook slechts
een nog universeler talent dan zij zou met een zo bont programma zonder
illusieverstorende depressies kunnen werken. Ik vermoed echter dat een universeel
talent ook de zelfbeperking zal kennen. Groot leek Susan Metcalfe mij slechts in
sommige oud-Italiaanse aria's.

Kerkconcert - Dehé-trio
6 oktober 1920 (UD)
Alex de Jong (orgel), Willem Dehé (cello) en Willy van
Sonsbeeck-Hommes (zang)
Werken van Bach, Händel, Bruch, Grieg, Van Rennes, Tsjaikovski en
Reger
De heer Ernst Krauss, ‘Leider der Egmondse Kunstkring-concerten’, auteur bovendien
van niet weinig Duitse en Hollandse gedichtkens, annonceert dat hij ook als leider
optreedt van deze tournee van het Dehé-trio. Hij zal dus wel in zekere zin

9
10

Dit is het tweede lied uit Sechs Lieder, op. 75.
Het was zonder twijfel op instigatie van haar toenmalige echtgenoot Pablo Casals dat Susan
Metcalfe werk van Emanuel Moór (1863-1931) op haar programma had geplaatst. Die
vereerde de volgens hem geniale, maar onmogelijke Moór. Zie Casals & Kahn (1970). In
Nederland zette rond 1906 Willem Mengelberg zich in voor de muziek van Moór. Zwart
(1999), 156.
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verantwoordelijk zijn voor de reclameberichtjes in de pers, die we met zeer gemengde
gevoelens lazen.
Het was primo een onhandigheid om het Noordewier-Verhey-concert
(Noordewier-De Haan-Verhey,11 bitte!) te noemen in dit verband. Het was
onpsychologisch, want in plaats van een reclame wordt het een belemmering. Het
blijkt achteraf bijna irritant: alles wat Noordewier deed, was groots en artistiek; alles
wat mevrouw Van Sonsbeeck-Hommes trachtte te doen, kwam niet veel hoger dan
dilettantische probeerselen.
Ten tweede schijnt het, zacht gezegd, eigenaardig dat men onze belangstelling
inroept ‘al was het alleen reeds ter wille van de cellist Dehé, Nederlander, schitterende
positie Rusland, bolsjewiki, beroofd van alles behalve van talent, moederland,
enzovoort!’12 Vandaar dus blijkbaar dat ‘Trio’ - ad majorem Dehei gloriam - ‘trio’
slechts in Bachs Pfingstkantate - vroeger plachten wij dat een aria met obligaat cello
te noemen13 - en in het Largo van Händel, dat in een halfhonderd arrangementen
verscheen, vanaf ‘groot orkest’ tot en met twee ocarina's.
Neen. Men had, uit beter begrepen eigenbelang alreeds, Noordewier niet moeten
noemen in dit verband. Om van hogere, ideële motieven nu maar te zwijgen. Deze
‘gewijde muziek’ bijvoorbeeld bestond uit: Bach en Händel (natuurlijk), Bruch,
Grieg, Rennes, Tsjaikovski en Reger - bien étonnés de se trouver ensemble. Kan zo
een huzarensla een offerande zijn ‘ad majorem Dei gloriam’?
Hiermee zijn mijn bevindingen over dit kerkconcert vrijwel neergeschreven. Doch
het ware onbillijk de solisten een gedetailleerde kritiek te onthouden. Ik wil dan
vaststellen dat het orgelspel van Alex de Jong mij het meest kerk-stijlvol toescheen.
Bachs Fantaisie schommelde wat en voor zijn registratie van Händels Adagio voel
ik geen zier. Dat was Karg-Elert,14 oftewel: ‘Hoe maak ik van het orgel een
jammerhout?’ Zijn - De Jongs - Reger behoorde tot het beste van de avond; en zijn
accompagneren (van de cellist met name) was een ontdekking voor mij.
De violoncellist Willem Dehé speelde zijn Bach en Händel nonchalant, Bruch en
Tsjaikovski veel expressiever. Waarmee ik niet zeggen wil dat hij erin slaagde de
huisbakken exaltatie van Bruch meer dan lauw op te warmen. Zijn toon is wel zeer
die van
11
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13
14

De sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius en de alt Pauline de Haan-Manifarges vormden
een belangrijk zangduo, begeleid door de componist, organist en pianist A.B.H. Verhey
(1871-1924).
De Utrechtse krant Het Centrum bericht op 8 mei 1920: ‘Bij het departement van buitenlandse
zaken is telegrafisch bericht ontvangen dat op 5 mei de volgende Nederlanders uit Rusland
te Narwa zijn aangekomen en aanstonds aan boord van het stoomschip Lingestroom zijn
gebracht.’ Op de namenlijst staan W. Dehé met vrouw en kind. Uit de memoires van Isaac
Stern (My First 79 Years) kunnen we afleiden dat Willem Dehé in 1933 actief was in San
Francisco: ‘At thirteen, I began to play chamber music once or twice every week with the
best musicians in the city, who adopted me as their mascot. I played with Herman Reinberg,
cello, Willem Dehe, cello, Al White, viola, Mafalda Guarnaldi, violin, Lev Schorr, pianist
and Frank Houser, a pupil of Blinder's who in time replaced him as the concertmaster.’
De sopraanaria Mein gläubiges Herze uit Also hat Gott die Welt geliebet, BWV 68
(Pfingstkantate) heeft een partij voor violoncello piccolo.
De Leipziger organist-componist Sigfried Karg-Elert (1877-1933) schreef vele werken voor
harmonium en voor orgel. Zijn composities waren sterk gemodelleerd naar die van Bach,
maar met een vrij gebruik van twintigsteeeuwse chromatiek.
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de solocellist: penetrant met immer wat scherpe attaques. Resumerend: een zeer
kranig cellist, voor het podium wat stug, voor een kerkconcert niet bedeeld met de
juiste smaak - ik neem aan dat hij ook zijn Tsjaikovski en zijn Bruch zelf gekozen
heeft.
Mevrouw Willy van Sonsbeeck-Hommes' alt is in de laatste jaren ongetwijfeld
rijper geworden, groter van volume en minder ruw. Doch, bij de muzen, wat zijn der
zangeressen wegen lang! En hoe ongedifferentieerd! Want men moet ook bij mevrouw
Van Sonsbeeck weer noteren: dat zij haar tonen, wanneer dit nu per geluk niet juist
de vijf of zes moeilijkste uit haar orgaan zijn, niet of onvoldoende voorbereidt. Dat
het einde van alle frasen inzinkt (Pfingstkantate). Dat zij aan het einde ener
ademhaling ook alle psychische spanning kwijt is. Dat de concentratie in de aria's,
waar slechts een geestelijk ‘Leitmotiv’ is, onophoudelijk onderbroken wordt (in de
Pfingstkantate zeker vier ritenuto's te veel). Dat vocalen en consonanten zeer vaak
anders uitvallen dan zij ze bedoeld moet hebben; Handels recitatief bijvoorbeeld.
En, ten slotte, dat zij al even weinig stijlgevoel vertoont als de meeste zangeressen,
die haar kerkconcertprogramma's slechts schijnen te bepalen naar de
tempovoorschriften en de afwezigheid van zestienden-passages in de begeleiding
van liederen die haar nu juist in de gedachten komen. Griegs Ein Schwan onder het
motto ‘gewijde muziek’ in een kerk. Ja, de eerste beste amateur kan dat een heel
bijzonder lied vinden en juiste, schoon vage vermoedens hebben dat men er meer
van maken kan dan mevrouw Sonsbeeck dééd; het is desalniettemin een feit dat deze
Wagnérie Kaldéenne15 zo volmaakt uit de tijd is als een opera van Donizetti. En even
valsgevoelig bovendien. Die beide Rennesjes ‘gaan’ met orgel zeer middelmatig en
staan op een programma, naast Tsjaikovski en in de buurt van Händel en Bach ook
nimmer fortuinlijk.

U.S.O.-concert
8 oktober 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mozart: Symfonie in D, KV 385 (Haffner)
Beethoven: Tweede pianoconcert (solist: Willem Andriessen)
Tsjaikovski: Eerste pianoconcert (solist: Willem Andriessen)
Van de orkestreproducties van de avond was het Menuetto uit Mozarts symfonie het
fortuinlijkst. Het strijkkwintet speelde dit Menuetto met een te zelden gehoorde
pittigheid en de eerste violen welfden de ranke melodie van het Trio buitengewoon
sierlijk. De agiliteit van de Finale evenwel bleef wat rommelig en ook de inzet van
het eerste deel schommelde wat in de voegen.

15

Wagnérie Kaldéenne (Pijper schrijft Wagnérie-Chaldéenne) is de ondertitel van Le fils des
étoiles van Joseph-Aimé Péladan, waarvoor Satie drie preludes schreef. Wagnérie Kaldéenne
staat voor primitief Wagnerisme, letterlijk Wagnerisme uit de tijd van de Chaldeeërs.
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Gehoord vanuit de hoofdzaal bleek het evenwicht tussen blazers en strijkers niet
bereikt. Het hout en de hoorns klinken daar immer wat rauw.
De solist van de avond, Willem Andriessen, speelde Beethovens Tweede concert
en ‘het’ concert van Tsjaikovski. Het heldere werk van Beethoven strookt oneindig
veel meer met des pianisten naturel dan het geobsedeerde, ademloze concert van de
Rus. Andriessen speelde Beethovens Finale met de aardige, syncopische speculaties
buitengemeen joyeus en in een volmaakt zuiver tempo. Het middendeel was misschien
wat vlak en het hoofddeel wat onstrak van psychische spanning; doch klare,
helder-objectiverende reproducties gelijk deze van Willem Andriessen zijn mij
tienmaal liever en zij zijn honderd malen artistieker dan de in de regel gehoorde,
dusgenaamd ‘tiefempfundene’ Beethoven-‘herscheppingen’ van des meesters profeten,
die geen twee minuten durend oppervlakkig muziekje van hun componist kunnen
spelen zonder daarbij op onoplosbare waereldraadsels te zinspelen.
Wanneer ik zeg dat Tsjaikovski op een minder hoog plan gespeeld werd, dan
bedoel ik daarmee niet dat Andriessen dit concert pianistisch of psychisch of muzikaal
niet aankon. Andriessens muzikaliteit wijst hem de weg door de niet bijster kronkelige
paden dezer melodiek zonder fout; Andriessens kranige pianotechniek doet hem over
de moordende fortissimo's zegevieren, zo zeker als Lamond of Ney - hoewel het
soms wat stug van toon werd. En de psychische vervulling van dit concert - ach,
daarmee loopt het niet zo'n vaart. De gedachte achtergrond is vrijwel locus communis
en ge kunt de passe-partout voor alle courante soorten heroïek en dramatiek gebruiken.
Maar het bewustzijn van waaruit de Russen hun getourmenteerde muzieken schrijven,
is hem vrijwel vreemd. En zo werd er te veel plein-air in deze kelderachtigheden
gespeeld. Men kan tenslotte een ruwe en brute handeling stileren; men kan niet het
milieu waarin gespeeld, gedacht wordt, wijzigen. Andriessen voelt waarschijnlijk
dit concert niet als een gemummificeerde zelfkwelling en de troosteloosheden speelt
hij meer als tegenkleur dan als hoofdzaak. Ik denk dat hij het concert nooit zou spelen
wanneer hij het, voor de eerste keer, van een andere dan de pianistische kant was
genaderd.
Ik volgde deze reproductie vanuit een der bovenzijzaaltjes. Het heeft daar zijn
voordelen: het orkest klinkt gevoileerder en gevoeliger (de piano blijft daar te veel
onder het ensemble en de relatie pianoklank-orkestklank is ietwat gechargeerd). Maar
het heeft ook zijn tegenheden: de vergaderingen in de belendende zalen zijn daar
namelijk nóg beter te horen dan het orkest en Andriessens eerste solo werd
geaccompagneerd door een bij acclamatie aangenomen voorstel, denk ik. En alle
pianissimo's werden onderlijnd door het geanimeerd discours (van H.H. collectanten,
gelijk het zwarte bord in de vestibule verklapte). Daar spookte de geest van
Hildebrands voorzitter ‘die de zaak aan de heren overliet’ en van de heren ‘die gedurig
zeiden dat zij de zaak aan de voorzitter overlieten’.16 Enfin, het ging nog. Maar stel
u voor dat er een vergadering van een stakingscomité was geweest, dat zijn
bijeenkomst met de Internationale had willen besluiten!

16

Hildebrand, Camera Obscura, uit het hoofdstuk De familie Stastok (Het diakenhuismannetje
vertelt zijn historie).
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Liederenmatinee - Birgit Engell
11 oktober 1920 (UD)
Birgit Engell (zang) en Louis Schnitzler (piano)
Werken van Bach, Händel, Schubert, Grieg, Franck, Saint-Saëns, Ropartz
en Fauré
We schreven 1913. Toen waren de concerten van internationaal beroemde virtuozen
schering en inslag. Het bereidwillige buitenland leverde beroemdheden bij elk gewenst
kwantum. De programma's dezer beroemdheden werden, met zeer geringe
uitzonderingen, gereedgemaakt volgens een vast recept. Onder de pianisten ging het
niet zonder Beethovens Appassionata, zonder Brahms of Liszt; onder de violisten
ging het evenmin zonder de Chaconne, Brahms of Wieniawski. De zangeressen, op
hun beurt, begonnen geen tournee zonder ten minste één nummer (3 tot 5 liederen)
van Schubert, Schumann, Brahms of Wolf. Geen concert ook, of het begon met één
à vier aria's (Bach, Händel of oude Italianen). Er waren meer vaste kenmerken, doch
deze hier zijn voldoende.
Toen kwam de oorlog. Laten wij een ogenblik optimist zijn en de duizend zwarte
en dreigende kanten van de Grote Verbijstering dáár laten. Onder de heilrijke gevolgen
van de grote oorlog moeten wij noemen: ten eerste stopzetting van de
celebriteitenimport - waardoor een tal van Hollandse kunstenaars een ongedachte,
maar verdiende kans kreeg. Ten tweede, en hieruit resulterende, konden wij opmerken
dat het niveau der concertprogramma's rees: de kunstenaars die in de oorlogsjaren
hun kans kregen, hadden geen enkele concurrentiereden om dezelfde paradepaardjes
te gaan berijden als de collega die een week vroeger op hetzelfde podium zijn evoluties
maakte. Wanneer Schmuller een concert van Paganini gespeeld had, dan speelde
Zimmermann Brahms. Wanneer Schäfer een Chopin-avond gaf, dan speelde
Andriessen Franck en Cornelis Debussy. De kritiek werd, in het ganse land, kritischer
en zij begon meer en meer op de waarde der uitgevoerde kunstwerken te letten en
stelde de persoonlijkheidjes der executanten op het juiste, tweede plan. De
concertbezoeker werd door het vele goede en onbekende dat hem te horen werd
gegeven, savanter en begon, langzaam, langzaam, de uitvoerders te beschouwen los
van de gespeelde meesterwerken.
Het was een harde, maar denkende tijd, tussen '14 en '18. En wij vroegen en kregen
op de concerten minder liflafjes, minder virtuozenrommel dan voorheen. Men
bespaarde ons valse gevoeligheidjes waarmee de virtuoosjes van voordien hun
goedkope en verwerpelijke successen behaalden. Wij verlangden, merendeels
onbewust, van de muziek dat zij ons zou voeren ‘in ein höheres Wissen’.17
Wij schrijven 1920. De zondvloed van grote, grootste en extra-allergrootste
virtuozen verbijstert zelfs de ruimste verwachtingen. Het bereidwillige buitenland
levert, tegen dagkoers, beroemdheden bij elk gewenst kwantum. De programma's
dezer beroemdheden worden zonder uitzonderingen gereedgemaakt volgens de vaste

17

Zie voetnoot 300 bij de programmatoelichting van 29 oktober 1919.
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recepten die men bovenaan in deze kleine beschouwing kan vinden. De oorlog heeft
onze Hollandse kunstenaars voor een goed deel geleerd dat de muziek vóór de
eigenbaat gaat; de oorlog heeft de buitenlandse solisten niets geleerd; de smaak, het
inzicht van het publiek is in de vijf oorlogsjaren blijkbaar nog niet afdoende veredeld
en verscherpt. Want men juicht het weer, als vóór '14, allerwegen toe, wanneer
verschillende mensen met onwaarschijnlijk klinkende namen x-maal de Appassionata,
de Chaconne, de Hongaarse rapsodieën, de Schubertjes, de Schumannetjes en
Brahmsjes afwerken. En de successen staan weer in vooroorlogse evenredigheid tot
de doses valse gevoeligheid en smakeloosheid dewelke ons toegediend worden.
De motieven die onze internationale beroemdheden gebruiken bij de samenstelling
hunner programma's zijn fout, want: óf bekrompen, kortzichtig (onvoldoende
literatuurkennis dan) - óf: slechts gericht op eigen ijdelheidsbevrediging.
Bach was een meester en hij heeft ettelijke cantates geschreven waarin sopraanaria's
voorkomen. Mevrouw Noordewier, een Hollandse, verrast ons telkenmale met een
nieuw, nimmer gehoord kunstwerk uit deze schat. Maar Birgit Engell zingt Mein
gläubiges Herze uit de Pfingstkantate, dat men in elk seizoen zeg tien malen hoort.
Vanaf de liederavonden der internationale beroemdheden tot op de einduitvoeringen
der muziekschooltjes.
Schubert was een meester en hij heeft ettelijke Peters-banden vol liederen
gecomponeerd. Jan Dekker, de Utrechtenaar, zingt de schoonste (dat wil zeggen de
minst gehoorde); hij zingt ook onbekende balladen van Loewe, nimmer gezongen
liederen van Beethoven of Hugo Wolf. Birgit Engell evenwel stelt zich tevreden met
‘Meine Ruh' ist hin’ of Die Forelle.
Edvard Grieg was in alle opzichten het tegenovergestelde van een meester en
daarom lijkt het mij niet verantwoord om een heel nummer van vier liederen slechts
aan hem te wijden. Wat is Solvejgs sang, gehoord, los van nationaal-Scandinaafse
enthousiasmen, los van een alluviale bewondering van Ibsen en zijn Peer Gynt? Niet
meer immers dan een tweedelige liedvorm, goedkoop van ritme, banaal van
toonaardenverwantschap. Een liedje dat door een even lang stukje van Robert Franz
of Peter Cornelius volstrekt in de schaduw wordt gesteld.
Franck was een meester en zijn Procession is een verrukkelijk lied. Doch het doet
niets, naast Saint-Saëns, Ropartz en Fauré. Die op hun beurt voortreffelijke
componisten zijn, doch uitgesproken instrumentalisten.
Ik had van Birgit Engell zo een locus communis niet verwacht. Zij zong verleden
jaar in Tivoli18 heel wat belangwekkender liederen. Vier nieuwste van Strauss uit
opus 68, drie van de vrij onbekende Hans Pfitzner, en dat was ten minste interessant.
Ook scheen het mij gistermiddag toe dat zij zich in de grotere ruimte verleden jaar
fortuinlijker uitzong. Misschien was zij ditmaal minder gedisponeerd - een matinee
is nu eenmaal voor uitvoerder en toehoorder geen aangenaam instituut.
Louis Schnitzler begeleidde. Hij speelde de pianopartij van Schubert, Gretchen
am Spinnrade, in één woord voortreffelijk; dit was het moment van het concert.

18

Zie de recensie in het UD van 21 januari 1920.
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Doch Die Forelle, vlak daarna, was stotend en onlenig; en Bachs Pfingstkantate
schommelde twintig metronoomgraden tussen zijn interpretatie en de juistere van
Birgit Engell. Ook wenste ik dat hij de overbodige en hinderlijke modulatiekunstjes
tussen alle liederen achterwege liet. Zo'n modulatie met de onderdominant, met de
Napolitaanse sext, met het verminderde septiemakkoord tussen de pure drieklankige
begeleidingen van Händels aria's is dwaas en stijlloos, riekt naar de harmonieles en
het examen. Verleden week, op het concert met Susan Metcalfe, ‘verstoorde hij de
stemming’, zoals het in Augustins programma's19 zo juist heet, óók, niet door ‘de
bladen om te slaan’, maar door deze ongewenste blijken van muzikale vaardigheid.

Tivoli-concert - Chailley-kwartet
14 oktober 1920 (UD)
Chailley-kwartet m.m.v. Céliny Chailley-Richez (piano)
Franck: Pianokwintet
Beethoven: Strijkkwartet in G, op. 18.2
Debussy: Strijkkwartet
Het was een huiselijk concert, gisteravond. Het ensemble kwam, gelijk men voor de
aanvang mededeelde, zo uit de trein op het Tivoli-podium gestapt, zonder zelfs
gelegenheid gevonden te hebben om het wit-en-zwarte uniform aan te schieten. De
stemming in de zaal en de stemming van de concerterenden leed daar natuurlijk niet
in het minst onder. Het musiceren kreeg er zelfs iets zeldzaam vanzelfsprekends
door. De ‘geforceerde reis’ had toch óók slachtoffers gemaakt: het Kwintet van
Joaquin Turina namelijk, dat in een niet meegekomen koffer was blijven zitten. In
plaats van dit meesterwerk - het zou weer een ‘eerste uitvoering’ geweest zijn! speelde men het verrukkelijke Kwintet van César Franck.
Het pianospel van mevrouw Chailley is ten opzichte van het ensemble misschien
wat zeer orkestraal en de vermoeidheid door de reis was - natuurlijk! - uit haar spel
het meest hoorbaar. Het zou ook aanbeveling verdienen om de kostelijke
Steinwayvleugel waarover Tivoli tegenwoordig beschikt, nog kostelijker te maken
door de stemming wat te verscherpen. Het was in de eerste maten van het Kwintet
hoorbaar dat de strijkers ‘af’-gestemd hadden. De Franse diapason is hoog; en de
Franse violisten en vioolbouwers weten wel wat ze doen!
De reproductie van Francks werk was, schoon misschien wat gejaagd, buitengemeen
pikant en meeslepend. Ditzelfde kan ook gezegd worden van de weergave, na de
pauze, van Beethovens opus 18.2. Dit was een Franse Beethoven, helder, elegant,
cantabiel. Volstrekt zónder bijna altijd traditionele ‘Empfindung’, zonder zoetelijk-

19

Op de programma's van Concertbureau Hans Augustin uit Amsterdam stond: ‘Het geachte
publiek wordt beleefd verzocht de stemming niet te verstoren door de bladen om te slaan,
alvorens het lied en ook eventueel het naspel geëindigd zijn.’
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heid, zonder Schwärmerei. Het was een verfrissing om een kwartet van Beethoven,
wiens geest altijd meer helderheid voorschrijft dan troebele dramatiek, weer eens zó
te horen. Los van alle ‘vanzelfsprekende’ accenten en ritenuto's. Deze Beethoven
was volkomen waarachtig en volkomen van onze tijd.
De herinnering van de avond zal echter die blijven aan het Kwartet van Debussy.
Ik had niet durven hopen dit werk nog eens zó te horen. Nu ik van het Chailley-kwartet
een zó gepassioneerde, zo volmaakte prestatie heb genoten, weet ik dat dit ensemble
misschien een der eerste van het vasteland is. Volmaakter, geïnspireerder
Debussy-reproductie hoorde ik nog nimmer. Het was niet slechts het ensemble: het
was elke frase, elke noot van ieder der spelers afzonderlijk. De eerste, solistische zes
maten van het derde deel bijvoorbeeld, waren als zovele openbaringen van de diepste
en wonderste geheimenissen der muziek. Het was volmaakt en wij behoeven slechts
te danken, niet meer te kritiseren.

Opera - Faust van Gounod20
16 oktober 1920 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Gounod: Faust
Ik vind op het programma vele namen: Van Schaik, Lili Green, Zeldenrust, Siebel
(of Schjiebel, zoals Van Rhenouwen het uitspreekt) - ik lees de namen Fuldauer,
Van Korlaar jr. en André Helsloot.21 De naam van Charles Gounod vind ik echter
niet en al is nu de Faust waarschijnlijk geen meesterwerk dat van belang is voor de
beschaving, enzovoort, der mensheid - deze opera is ten minste een representatief
stuk, representatief voor gans een stijlperiode en als zodanig geschreven met meer
inkt van Charles Gounod dan van de firma Barbier-Carré, librettisten en gros.
De Faust van de campagne 1920 draagt een nieuw pakje. De kleren, heet het in
het spreekwoord, maken de man, doch de regiewijzigingen zoals men dit aan de
opera opvat, maken een stuk niet. Men kon gisteravond hoogstens een streven
signaleren, en het resultaat, de montering der opera, verschilde niet noemenswaardig
met de resultaten van de oudere campagnes. Het scheen mij toe dat men gepoogd
had het ballet wat meer psychologische betekenis te geven; dat men getracht had
Mefistofeles wat minder fin de siècle diaboliek te maken. Het scheen dat men
Margaretha's tuintje niet meer uit een willekeurig Duits plaatsje, doch zeer positief
uit de Nürnberger speelgoeddoos heeft willen importeren. Het scheen...
Ja, wat niet al? Maar men had de onkosten kunnen sparen. Dit tuindecor was
precies even belachelijk als de Biedermeierij van verleden jaar. De destilleerkolven
in

20
21

Annalen 2530.
André Helsloot, die in de Annalen niet voorkomt, staat op veel van de operaprogramma's uit
die tijd vermeld als chef-garderobier en was verantwoordelijk voor de kostuumontwerpen.
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I, waarin Faust zijn toekomstige avonturen voorziet, waren precies even goedkoop
als de doorschijnende achterwand van Fausts studeerkamer, waarlangs de
blauw-enblonde Gretchen placht te spanceren.22 De changeantzijde van Mefisto's
toilet had alleen de kwaliteit van vermoedelijke nieuwheid vóór op het rode jasje
van eertijds. De Nationale Opera had de onkosten kunnen sparen; het publiek immers
tijgt Faust-waarts, gelijk het op 31 augustus naar het vuurwerk en op Palmzondag
naar De Bilt trekt.23
Ik gun Gounod ook deze postume roem gaarne. Er staan briljante bladzijden in de
Faust-partituur en de schouwburgbezoekers, die om diverse redenen nu eenmaal
verzot zijn op de belangrijke dosis theatereffect, krijgen onbewust in elke voorstelling
ten minste drie minuten muziek te horen die volop schoon is. Ja, het zou mij om de
bladzijden uit het eerste bedrijf (Valse), om twee, drie onderdelen uit het
Divertissement kunnen spijten, wanneer ik het werk eenmaal in de vergetelheid wist.
De uitvoering van gisteravond geeft geen aanleiding tot gedetailleerde kritiek.
Van Schaik, in de titelrol, was wat mat; Dirks, als Mefistofeles, kon de moeite nemen
om eens ergens af te kijken hoe men een mandoline vasthoudt. De rechterhand wordt
door de meeste mandolinisten gebruikt om te spelen en niet om het instrument van
onderen, als een zuigeling, vast te houden. Wanneer men een rekwisiet op het toneel
brengt, moet men zijn acteurs ook leren hoe ermee om te gaan.
De Margaretha van Magda Litef was beschaafder dan vele van haar voorgangsters,
doch wat te gereserveerd. Doch mejuffrouw Litef is waarschijnlijk niet van zins om
haar stem in één seizoen te bederven en daarmee heeft zij gelijk.
Het ballet wordt telkenjare ongedifferentieerder en onexpressiever. Het essentiële
verschil tussen deze levende plastiek en het oude pirouetterende ballet ontgaat mij.
Want alles wat de profetessen der moderne kunstdans beloofd en gefantaseerd hebben,
met en zonder kennis van de antieken, met en zonder inzicht in de expressieve waarde
der (vrouwelijke) Beweging, wordt tenslotte verwerkelijkt door een paar series
onbeduidende arm- en beenbewegingen (met of zonder contact met de muziek meestal zonder), door een groepeer‘kunst’ die geïnspireerd schijnt op het
behangselpapierpatroon.24
In een grand opéra is, hoe men het ook beschouwen en ‘moderniseren’ wil, slechts
het conventionele ballet op haar plaats. En wat de ‘moderne’ danskunst betreft: het
ware te wensen dat alle danseressen Van Looys Tango kenden.25 Men zou minder
dilettantisme zien, denk ik, en in ieder geval minder halfheid van gevoel.26

22
23
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Voor ‘spanceren’ zie voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
In het UD van 14 april 1919 verbaast een anonieme verslaggever zich over deze traditie.
Utrechtenaren ‘zullen op iedere andere zondag wandelen naar Den Hommel, Blauwkapel
om of de Kromme Rijn langs - maar op Palmzondag gaat de middagwandeling naar De Bilt.
Waarom? Och - waarom! Vermoedelijk alleen om de algemene gezelligheid. Want een andere
reden is er niet.’ Volgt een beschrijving van de eerste Palmzondag-wandeling ‘na vier saaie
oorlogsjaren’.
Pijpers vader was behanger van beroep.
Jac. van Looy, ‘Een tango’. Proza, 1889.
Lili Green (1885-1977), verantwoordelijk voor de choreografie, geldt als een van de eerste
moderne Nederlandse danseressen.
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Muziekkroniek III - Behelzende onsamenhangende opmerkingen
over de muziek van het jaar 1920
17 oktober 1920 (UD)
Ons land, na de oorlog, verkeert wat de muzikale zaken betreft in ongedacht gunstige
omstandigheden. De tijden zijn voorbij dat Holland zich slechts gelukkig kon achten
om feiten dat veel Hollanders in veel buitenlandse orkesten vertrouwensplaatsen
bekleedden; dat Europa's grootste zangpedagoog een Hollander was (Messchaert).
Dat wij tien, twintig jaar geleden niet aan het woord kwamen, was ten dele een gevolg
van gebrek aan talent ten onzent, doch meer nog sproot de tegenheid voort uit botte
superioriteitsgevoelens van het buitenland. Was bijvoorbeeld Johan Wagenaar, toen
hij zijn Doge van Venetië componeerde, niet per ongeluk Hollander geweest, doch
Fransman of Duitser - het werk zou over de Europese tonelen gevlogen zijn. (En
waarschijnlijk had dan de Nederlandsche Opera het werk in een horribele vertaling
op haar repertoire genomen. Nu het inlands goed is, blijft het liggen!)
Ik spreek hier over twintig, vijfentwintig jaren terug. In de eerste tien jaren dezer
eeuw gebeurde er ook nog niet veel onder de Hollandse muziekmensen. Wat hier
geschreven en uitgegeven werd, was merendeels slappe grog van Strauss, van Wagner,
Brahms of Massenet. In het gunstigste geval van César Franck. Toen kwam de oorlog,
en een voor ons belangrijk gevolg der neutraliteit was: dat we op de hoogte bleven.
Op de hoogte van alles wat men ten oosten en ten zuiden van ons dacht en schreef.
Er was ook nooit een tijd dat alle talent dusdanig op zichzelf aangewezen was. Het
gevolg van de vijfjarige concentratie is dan ook verheugend en heilrijk: men kan
thans zeggen dat de Hollanders op weg zijn een eigen muzikale taal te leren spreken.
Ná 1914 spreekt nog slechts een enkele achterblijver ‘Platduits’. De Franse tongval
mondt onze toondichters minder, doch het gelukkige gevolg van ons - muzikaal! op Parijs aangewezen zijn, is dat zelfs de minst Frans-voelende componist het niet
meer waagt ons te hinderen met valse ‘Gefühlsduselei’. Dat men het belachelijke en
weerzinwekkende geteem en gedogmatiseer met Riemannse componeerformules
eindelijk beu is geworden. Wij weten thans dat de muziek meer is dan tonale functie,
en dit is de grote les die we van Parijs (Debussy) geleerd hebben.
Hoe nu de Nederlandse muziek der eerstvolgende decennia zal gaan klinken,
kunnen nog pas enkelen onder ons vermoeden. Maar één ding is zeker: wij weten
nu wel voorgoed dat een muziek niet ‘Hollands’ wordt, wanneer we bijvoorbeeld
teksten van Boutens of Adama van Scheltema componeren op de manier van Peter
Cornelius, Robert Franz of Strauss. Wij weten ook dat men een nationale toonkunst
niet als een gedekt tafeltje uit de grond tovert met abacadabraformules als
‘mercttochhoesterk’ of ‘pietheinzijnnaamisklein’.
Overal ter wereld ontstaat een nieuwe muziek, een muziek, dunkt mij, die slechts
met nieuwe oren gehoord wil worden. Overal ter wereld bezint men zich op de
waarheid dat de muziek - de toonkunst - eeuwig en almachtig is, doch dat het systeem
volgens hetwelk enkele generaties (vanaf de Mannheimers tot en met Richard Strauss)
componeerden, niet veel ouder is dan een simpele paar honderd jaar; en: dat

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

377
dit systeem bovendien een kleed is vol gaten en scheuren. Met andere woorden: de
muziek die wij thans moeten schrijven, heeft geen behoefte aan de klankdonders van
een Heldenleben, noch moet ze slechts uitvoerbaar zijn door een duizendkoppig
apparaat. De muziek wil ook niet langer de slavin zijn van een goedkoop stukje
literatuur (programmamuziek, met als uiterste mogelijkheid ‘ein Glas Bier in Tönen
suggestiv deutlich zu machen’)27 en ze wil ook niet langer geschreven worden ter
verheerlijking van een idee. De techniek van het jaar 1920 verwerpt de ‘vormen’ die
men voor tien, twintig jaren vrijwel uitsluitend benutte. Eenvoudig hierom: de
sonatevorm, de liedvorm, het rondo, ze zijn onafscheidelijk verbonden aan de
diatoniek. Een sonate was een wonder ding in de tijd dat men zijn eerste thema in
C, zijn tweede thema in G hoorde. Maar wij horen niet tonaal meer; een complex,
een muzikale gedachte die een bepaald kunstwerk, een orkeststuk of een strijkkwartet
domineert, is niet meer in een ‘toonladder’ onder te brengen. Wat zullen wij de geest
onzer muzieken dan wringen in een vorm die daarvoor niet past?28
Dit is de renovatie die zich in het Frankrijk na Debussy, in Italië, in Holland, in
Rusland manifesteert. Ook wij, Hollanders, zijn daarbij. Het nieuwe Sextet van
Dresden, zijn Sonate voor fluit en harp, het Strijkkwartet van Zagwijn, Ruynemans
Hiëroglyfen, Domselaers Proeven van stijlkunst, Voormolens Moralités - overal
waait de nieuwe geest. En niet het minst in de tweedelige Sonate voor violoncello
en piano van Matthijs Vermeulen.
Men kan niet zeggen dat deze ‘nieuwe kunst’, die ik overal en zoveel als in mijn
vermogen is, vóórvecht, slechts berust op revolutionaire beeldstormersneigingen van
enkele eenzame jongeren. Ik noemde hierboven zes namen van Hollanders, ik had
er ook twintig kunnen noemen. En het talent in het buitenland dat dezelfde richting
bestreeft als wij, is meer dan talrijk.
Doch het is nodig dat ook het publiek, dat de muziekhoorder niet achterblijft. Het
is niet voldoende dat Dresden meesterwerken schrijft en dat Voormolen zich een
naam verovert. Het zou funest zijn als over vier, vijf jaren het publiek het contact
met de levende, groeiende kunst verloren bleek te hebben. Men kan dan weer zijn
tijd verknoeien met het laten springen van de resten der oude kunst - een tijdlang
louter destructief te werk gaande - om de weg tot ‘het nieuwe’ vrij en open te krijgen.
Waar echter gehouwen moet worden, vallen splinters - en het is thans, nu de Hollandse
componistenschool nog betrekkelijk weinig talrijk is, tijd om niet alleen de scheppende
kunst vrij te maken van aanleuningen en af te brengen van domme aanwensels, doch
ook om de ganse praktijk van het muziek maken en muziek horen grondig te
reorganiseren. Wat heden vanzelf gaan kan, kost morgen strijd, overmorgen lijken.
Het is een aantrekkelijke gedachte, waarvan ik sinds jaren niet loskom, om eens
een ‘compositieleer’ (s.v.p. geen leerboek der componeerkunst!) te gaan schrijven,
die ‘nicht nur für Musiker Bedeutung hat’, zoals men wel van Schönbergs
Harmonielehre wil verkondigen.29 Men moest eens juist en helder formuleren waarom
de muziek van
27
28
29

Zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
Pijper komt op dit thema terug in zijn artikel ‘Tonaliteitsproblemen’ (De Muziek van
oktober-november 1926).
Heinrich Jalowetz over Schönbergs Harmonielehre. Zie de slotzin van Pijpers essay van 15
januari 1920.
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heden juist zo is als ze zijn moet. Er is geen experimenteerzucht in de combinaties
van de meest heterogene toonsoorten, er is geen dissonantenjagerij in de herhaaldelijk
voorkomende combinaties van schrille halve tonen. Het is, ten slotte, geen
kortademigheid, wanneer een componist zijn gedachte complexen stileert tot stukjes
van nauwelijks twintig maten (Schönbergs Sechs Klavierstücke).30 Op het ogenblik
is het nog altijd een gewaagde onderneming om concerten van louter moderne muziek
te ensceneren; ik heb dat bij ondervinding! Maar toch is het een voldoening
schenkende arbeid. Want men voelt de verstandhouding, het aanvoelen van het
nieuwe op de ongedachtste en verheugendste plaatsen. De eenvoudigen van ziel, de
onbevangenen, zullen hun sensaties min of meer gelukkig trachten te verbeelden; zij
zullen, instinctmatig, genaderd zijn tot dicht bij de lichtende kern van het werk. Hun
ontbreekt slechts de uiterlijke, technische kennis om van het werk alles te hebben
doorleefd. Maar de erudieten: hij die zes jaar lang viool heeft gestudeerd bij meneer
die-of-die (men vulle slechts een klinkende naam in), zij die vóór haar huwelijk
eindexamen van het conservatorium heeft gedaan, ‘nu doet ze er niet meer aan’, de
gymnasiast, de hbs'er zelfs, die zó muzikaal is en dus pianoles krijgt - deze
ontwikkelden hebben hun ‘oordeel’, afkeurend soms, doch meestal beschermend.
Zij hebben een opinie, ‘mogen’ die hebben: want hun oren zitten propvol cadensen.
Het wordt thans hoog tijd om ook aan de concertbezoekers te leren dat de muziek
meer is dan tonale functie. De absolute leek voelt dit intuïtief; de mensen die muzikaal
ontwikkeld zijn als boven geschetst, kunt ge hun ‘wijsheid’ moeilijk meer afleren;
laten wij tenminste zorgen dat de komende generaties vrij zullen zijn van de parti-pris
onzer oudere broers en zusters.
Op de conservatoria leren onze talenten nog altijd de ‘functies der akkoorden’ I-IV-V. Het zou nuttiger zijn dat men de jongelui het zakkenrollen en aan de meisjes
bijvoorbeeld het koorddansen leerde. Want de jonge musicus, toegerust met deze
kennis, dewelke volgens Hugo Riemann, prof. dr. het einde aller muzikale wijsheid
is, is nu in staat tot ijzingwekkende toverkunsten: hij kan van een sonate van de
aanbiddelijke Mozart een legkaart maken en een plattegrond der hoofdstad van elk
der grandioze fantasmen van de granieten Bach.31

30

31

De Sechs kleine Klavierstücke (1911) horen bij de werken van Schönberg die Pijper later in
zijn bijdrage ‘Van Debussy tot heden’ in Smijers' Algemeene muziekgeschiedenis specifiek
noemt (HPG 2, 813, 814 en 816). Zijn bewondering blijkt o.a. uit de uitspraak: ‘Het
opschrijven van de negen maten, waaruit het tweede der Sechs kleine Klavierstücke opus 19
bestaat, vereiste wellicht een groter muzikantschap en een sterker creatief vermogen, dan
het componeren van een kwintet van 1146 maten.’
[WP:] Op de manier van Ferruccio Busoni - men leze zijn lyriekje naar aanleiding van J.S.
Bachs Fuga in cismineur: ‘Es ist, bei diesem Stücke, als stiege man vom Grabgewölbe eines
mächtigen Domes, durch die geräumigen Schiffe, bis in die höchste Wölbung der Kuppel
hinauf. In der Mitte unserer Wanderung (!) treten heitere Ornamente an Stelle der früheren,
düsteren Schmucklosigkeit; gegen die Höhe zu wird der Bau erhabener und strenger; doch
überall kommt die einheitliche Idee zur Erscheinung, aus jedem Theile leuchtet das eine
durchgeführte Grundmotiv hervor.’ Zoiets heet dan diepgevoeld, juist karakteriserend en
verheven en het wordt de leerlingen te genieten gegeven met een ‘ga gij heen en doe
desgelijks’. [AvD:] Het citaat is afkomstig uit Bach: Klavierwerke; neue Ausgabe von
Ferruccio Busoni, Egon Petri und Bruno Mugellini. Das Wohltemperierte Klavier; erster
Teil.
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Toch zijn wij, Hollanders, te benijden. Want er is voor onze componisten lucht
en groeiruimte. En ook: wij modernen hebben een publiek dat - als massa - nog
hélemáál geen smaak heeft en dat is tienmaal beter dan een publiek met een zoge-
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naamde gecultiveerde, dat wil zeggen bedorven smaak. Niettegenstaande de een
betere muziek waardige inspanning van Viotta bleven de Hollanders laks gestemd
ten opzichte van Wagner. Voor de muziek van Richard Strauss bedankte men al
gauw; ‘veel geschreeuw en weinig wol’, zei de oude heer Berckenhoff al.32 Brahms
had hier een goede kans gehad, zielsverwantschap tussen de hypochondrische auteur
van veel quasi-diepzinnige muzieken en onze voor een deel zwaar op de handse
volksaard. Maar toen men hem begon te propageren, was het gelukkig al wat laat.
De levensaanschouwing van een genie als Debussy is zo op end'op Latijns dat er
van een wezenlijk doordrenkt raken van de Hollandse harten met zijn klanktovers
wel geen sprake zijn kan. De Hollander mist nu eenmaal het vermogen om een ding
direct in iriserende klank te zien. Ik zeg niet dat we daardoor minder zijn - alleen
maar anders. En ook de Mahler-cultus van heden ten dage, ter hand genomen met
zoveel frenetie, kan geen determinerende invloed hebben op de productie onzer
componisten. Zijn - Mahlers - techniek kan meer goed dan kwaad doen, omdat wij
de sleutel tot zijn zielsuitingen hebben - uitingen van een ras, een mentaliteit, zo zeer
verschillend van de onze en altijd gehoord met de nodige reserve.
Men moest zich dus, zult ge zeggen, maar zeer voldaan en tevreden tonen en
chauvinistisch-monkelend gaan zitten afwachten of daar soms een verzilverbare
Hollandse muziek geboren staat te worden die ons land een ruim en warm plaatsje
verzekert in het artistieke Sanhedrin der naties. Of Holland, dat geen talenten door
de oorlog verloren zag gaan, misschien een kansje krijgt op een muzikale hegemonie,
zoals we een soortement schildershegemonie hadden in die gouden tijd, toen we onze
dichters kousen konden laten verkopen en onze schilders, al naar ze wilden, failliet
lieten gaan of doodhongeren.33
Ach, het is van gering belang of een monument der mensheid geboren wordt in
Bonn, in Mantsjoerije, in Venetië of zelfs in Leipzig. Het is, dunkt me,
waarschijnlijker dat iemand een wereldhistorisch werk schrijft in Rio de Janeiro dan
in Amsterdam - dit in verband met de constiperende invloed van de grachtenlucht
en van de kleffe veenbodem. En ook: het is altijd een eenvoudiger opgave geweest
om zichzelf te zijn in de natuur of in een kloostercel dan in de huidige
intellectualisterige, artistiekerige, sigaretten inhalerende (dat is érg) of toch vooral
niet-rokende (dat is érger) ‘kunstenaars’ gemeenschap der grote centra. Om van
Amsterdam of Den Haag nu maar te zwijgen...
Maar ik zie luttel kans om op de werken die een genie aan de Jangtsekiang of in
Vuurland zou kunnen schrijven enige invloed uit te oefenen door dit feuilleton,
behelzende divagaties over de nieuwste West-Europese muziek. Wanneer het
Hollandse, het Utrechtse concertpubliek na lezing dezer korte aantekeningen beseft
dat de nieuwe kunst die overal ontstaan is, volmaakt zeker is van zijn eigen wetten,
geen zoeken en tasten is, doch een bewust bereiken, dan heb ik dit stukje niet om
niet geschreven.
De Europese muziek van 1920 is geen aarzelende dilettantenkunst. Haar wetten
leven in de hoofden der ‘vinders’. Deze muziek is nog traditieloos, vrij van dogma's,
doch niet ‘bande’loos. En zij zal de wereld veroveren. Want de gedachte, vibrerende
in ongetelde hersencellen, is altijd de waarachtige heerseres der wereld geweest.
32
33

Voor Berckenhoff zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
Pijper doelt op Joost van den Vondel en Rembrandt van Rijn.
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Dansavond - Sent M'ahesa
18 oktober 1920 (UD)
Over de ontwikkeling der dusgenaamde moderne kunstdans laat zich veel meer
schrijven dan in een zo korte beschouwing plaats zou kunnen vinden. Over de historie
der dans ná Duncan, over de mijns inziens onjuiste principes van Dalcroze, over de
mogelijkheden der gemoderniseerde bewegingskunst hoop ik binnenkort eens een
kroniekje te schrijven.34
Er bestaat een complete literatuur over het onderwerp; Duitse, Franse, Engelse
scribenten hebben de penne bewogen ter verheerlijking der nieuwe kunst, met vele
hoofdletters. Op een dezer boeken wil ik even uw aandacht vestigen: een royaal werk
van Hans Brandenburg, getiteld Der moderne Tanz. Niet ter wille van de vele
treffelijke illustraties, niet om de vele interessante en leerrijke details. Maar om op
een klein foutje in des schrijvers vooropstellingen te wijzen - een klein foutje maar;
doch in staat om zijn hele betoog waardeloos te maken.
Men leest namelijk op de eerste bladzijde: ‘Ob der Tanz in der Vergangenheit
schon einmal eine Kunst gewesen ist, vermögen wir nicht mit Sicherheit zu
entscheiden. Dass er sich dem Kultus einordnen, die Geselligkeit kronen, dem Theater
dienen musste, braucht nicht unbedingt gegen seine künstlerische Selbständigkeit
und Vollwertigkeit zu zeugen, da Poesie, bildende Kunst und Musik in den nämlichen
Eigenschaften ihren höchsten Selbstwert behauptet haben.’35 Au. Dat klinkt bijna
politiek! Gevraagd te bewijzen dat danskunst kunst is. ‘De dichtkunst, schilderkunst,
muziek moesten zich óók ter beschikking van het theater houden’, de ‘gezelligheid
bekronen’, zich ‘dem Kultus einordnen’. Neen, neen! Al het andere, even
aanvechtbare, terzijde stellende: ik meende juist dat de een beschaving immer vooruit
zijnde kunsten der tonen, kleuren, vormen en woorden een cultuur maakten, in
historische zin. Deze redenatie is juist zo sofistisch als die van de vader wiens zoontje
hem vroeg: ‘Wat is toch kunst?’ Het - u, lezer, natuurlijk bekende - antwoord luidde:
‘Kuns, jonge, is alles wat je niet kan, want als je 't kunt, is het geen kunst meer.’
Neen. Met zulke argumenten kunt ge het bewegingsspel niet adelen tot een kunst.
En ik betreur het dat er tot dusverre geen klare, koele kop geweest is die de
mogelijkheden en de tegenheden, de expressieve kracht en de kermiskunstjes der
moderne dans heeft gesignaleerd. Want in geen genre heerst zoveel dilettantisme,
geen genre wordt ook onzuiverder en onbillijker beoordeeld dan juist de na-Duncanse
Dans.36 De schilder kritiseert een danseres naar de kleurenzin over welke zij blijkt
te beschikken; de plastische kunstenaar schat de waarde, de opvolging harer standen;
de musicus beoordeelt (of veroordeelt meestentijds) haar prestaties in verband met
de muzikale geïnspireerdheid der bewegingen en de doeltreffendheid der gekozen
en bedanste muziek. De leek, ten slotte, staat tegenover dit nieuwe volmaakt
bevreemd; hij waardeert gelukte (schilderachtige, heet dat) standen en apprecieert
vooral grote bewe-

34
35
36

Dat is er niet van gekomen.
Brandenburg (19172), 7. Het citaat komt niet voor in de eerste druk.
Zie voetnoot 122 bij de recensie van 12 februari 1918.
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gings- en springvaardigheid (wat men voor circa honderd jaren ook in de aftandse
operaballetten bewonderde).
De figuurlijke achilleshiel der danseressen echter is de muziek. En het is nodig
daar telkens weer op te wijzen. Ik houd het voor zo goed als zeker dat de Dans kunst
zijn kan, in een geschikt milieu, in een andere samenleving dan de West-Europese
van rond 1920. Maar zo een Dans gaat niet in een gebouw, schouwburg geheten;
gaat niet ten overstaan van een gemengd en kritisch publiek; gaat vooral niet ‘op’
een in zichzelf complete muziek. Daar waren danseressen die Beethoven en Brahms
dansten en men schold dat profanatie. Ik vind het uitsluitend een belachelijk
misverstand. In Berlijn, verhaalt men mij, laten de danseressen de muziekjes bij hun
bewegingsspelen telkens opnieuw componeren. Dat is tenminste zuiverder van
intentie, al voel ik niets voor Brandenburgs toekomstdroom: ‘Wir können eine Zeit
herannahen sehen, wo nicht nur die Körperbewegung von der Musik, sondern auch
die Musik von der Körperbewegung lernt.’37 Maar de danseressen moesten zo moedig
en vooral zo inventief zijn, dat zij de diensten der muziek durfden te ontberen. Men
zou, primo, minder ritmische fouten behoeven te signaleren; en een dusdanig
onafhankelijk bewegingsspel zou tenminste de kans hebben om uit te groeien tot een
zelfstandige zielsuiting, dat wil zeggen tot kunst. Hiermee is niet gezegd dat de
Beweging geen gebruik zou mogen maken van het door de oren waarneembare ritme
(castagnetten!) en zelfs niet van de sluiers der geluidsruisingen. Maar een muziekstuk
gehoorzaamt aan andere wetten dan een dans en het zal altijd een hachelijke
onderneming blijken om de rekwisieten der muziek, de contrapunten, melodieën,
harmonieverbindingen, instrumentale timbres, crescendo's en diminuendo's, te
importeren in een vreemde kunst - of dat nu de schilderkunst of de illusoire danskunst
is. Het past nooit. Nu weet ik wel dat men de Sonate pathétique schildert en een
oratorium beeldhouwt. Maar het is onzuiver. Het is ‘ein Glas Bier in Tönen suggestiv
deutlich gemacht’.38 Het is de mij van naam bekende dilettant-liedercomponist, die
‘het beekje’ uit zijn gedicht wél wist te componeren (‘een toonladder, natuurlijk!’),
maar die met de handen in het haar zat toen hij aan het woord herberg kwam.
Genoeg hierover. Dit hier begint toch nog te veel op een algemeen esthetische
beschouwing te lijken en het voert te ver van Sent M'ahesa. Want deze danseres danst
geen Bach en Schubert. De muziekjes bij haar dansen zijn voor het grootste deel
anoniem. Haar prestaties op het toneel waren het die beoordeling vragen en niet haar
gedanste reacties op muziekstukken. Het schijnt mij toe dat Sent M'ahesa over een
formidabele bewegingstechniek beschikt en het is ook wel zeker dat sommige van
haar kostuum- en ensceneringsontwerpen schitterende invallen waren. De dans welke
zij Mondgöttin noemt, is een suggestief spel van zeer expressieve bleke vleugels;
haar Egyptischer Tempeltanz (die namen, die namen!) was plastisch verrukkelijk;
haar Siamese godheid werd misschien alleen onaanvaardbaar gemaakt door de
buigingen na het applaus, die met dezelfde handgebaren, doch met een prettige
glimlach werden toegebracht. Bezwaren heb ik eigenlijk slechts tegen het om de
twee

37
38

Brandenburg (19172), 63.
Zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
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minuten halen van het doek (was er geen plooigordijn?), dat illusieverstorend was,
en tegen haar Waffentanz. Het masker waarmee zij haar Maskentanz speelde, was
op zichzelf niet fraai, doch het effect van de gefixeerde gelaatsexpressie is iets
waarover nog bladzijden te schrijven zouden zijn (de Franse futuristen schrijven bij
hun muziekspelen maskers voor en ik ben het met hun argumentatie volmaakt eens).39
Haar pauwstaartige Arabeske was onfijn; de dans die zij Yaravi noemt, vertoonde
een gebrek aan overeenstemming tussen de grondstemming van het muziekje (een
pregnante ritmische figuur) en haar kostuum.
Het is wel zeker dat de dans door iemand die haar vak verstaat als M'ahesa, verder
ontwikkeld kan worden. Wij wachten nog wel steeds op de geïnspireerde die ons
principieel scepticisme door een waarlijk grootse artistieke daad kan overwinnen,
maar Sent M'ahesa is van de danswereld van het ogenblik wel heel helder een spiegel.
Maar de impresario moest het ons niet van tevoren tegenmaken. Dat walgelijke citaat
uit de Frankfurter Zeitung, ‘haar oosterse dansen zijn als een gebed van het lichaam’,
is eenvoudig compromittant!
Het orkest onder leiding van de pianist Theo van der Pas,40 die een schandalige
Schmidt-piano bespeelde (vleugel van de firma Stoker leuterde het programma),
bestond uit één viool en één cello plus een min of meer uitgebreide batterij (grote,
kleine trom, xylofoon, bekken en stoelleuning). Dit ensemble maakte een
onbeschrijflijk onbenullig muziekje, dat ik in de pauze met het epitheton ‘hinderlijk’
hoorde versieren.

Antwoord op een ingezonden brief van Cris Agterberg
Naar aanleiding van Dansavond - Sent M'ahesa (18 oktober 1920)
20 oktober 1920 (UD)
Mijnheer de Hoofdredacteur!
Roerend ben ik het met de heer Pijper eens, wanneer hij beweert dat in
geen genre meer dilettantisme heerst dan in de danskunst, maar wat die
opmerking te maken heeft met de prestaties van Sent M'ahesa, is me niet
recht duidelijk. Háár dansen was kunst, hoge kunst. Bijna iedere beweging
was af. Zij toonde een opeenvolging van schitterende standen, die ieder
in verrukking moet brengen, niet alleen de plastische kunstenaar, maar
natuurlijk ook de schilder en de leek. Er was een dusdanig logisch verband
en gezond groeien tussen de standen onderling, dat zij van de Utrechtse
pers óók een goede beoordeling verdiend had.
Mij komt het voor dat de Hollandse critici te koel en te nuchter tegenover
artistieke prestaties staan en [er] veelal met het plan heengaan te trachten
iets te vinden waarop

39

40

Voor een aantal theaterstukken waarbij Cocteau betrokken was, werden maskers gebruikt.
Dat was bijvoorbeeld het geval bij Socrate van Satie en bij Milhauds Le boeuf sur le toit.
Zie voor Pijpers gebruik van het woord futurisme voetnoot 11 bij de programmatoelichting
in de Tivoli-gids van 5 november 1919.
Theo van der Pas, op dat moment net 18 jaar, werd later een van de beste pianisten van
Nederland.
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een aanmerking volgen kan, om dan daarover in den brede uit te wijden;
voor het vele goede dat dikwijls aanwezig is, blijft dan geen plaats of tijd
meer beschikbaar, zodat dit dan nog even slechts terloops vermeld wordt.
Alleen door het goede te noemen en te verklaren, is de kunst en het publiek
gebaat en wordt meer belangstelling gevoeld voor de kunstena(a)r(es) en
zijn of haar werk.
Treurig is het dat een kunstenares als M'ahesa genoodzaakt was voor zo'n
luttel aantal belangstellenden haar kunnen te manifesteren, terwijl de idiote
Charlie Chaplin duizenden vereerders en bezoekers vindt. Wanneer de
pers begreep dat het haar roeping is ook de kunsten te steunen, zou zoiets
toch niet mogelijk zijn?
Het vreselijke: ‘Wij wachten nog steeds op...’, dat men steeds weer onder
de ogen krijgt, wordt op den duur zo ontzettend vervelend en is zo
nietszeggend.
Wáár wordt dan toch op gewacht; laat de critieker dit duidelijk omschrijven
en verklaren. Men kan toch van iets schoons dat heden geboden wordt,
genieten en rustig wachten op de dingen die komen zullen. Ook valt het
op dat critici dikwijls bevooroordeeld zijn; ook de heer Pijper merkt op:
‘Maar de impresario moest het ons niet van tevoren tegenmaken.’
De recensent van de Frankfurter Zeitung (ook geen prulblad) was
enthousiast over de kunst van Sent M'ahesa, maar heeft dan de heer Pijper
het recht dit te kwalificeren als walgelijk?
Wat de opmerking betreft over de muziek, ja, eerlijk gezegd was de
danskunst van Sent M'ahesa van zoveel belang, dat ik geen tijd had om
op de muziek te letten; ik genoot van de dans en was de muziek voor mij
in dit geval een noodzakelijke bijzaak, evenals de piano van Schmidt.
Kritiek, goede, gezonde, opbouwende kritiek, prachtig, maar dan geen
onnodig gepraat, vertellen en verklaren waarom dit of dat niet goed of wel
goed was, en dan door iemand die het weet (dit niet bedoeld als tegen de
heer Pijper, doch in het algemeen) of geacht wordt op het gebied dat
beoordeeld wordt, iets gepresteerd te hebben.
Cris Agterberg
De heer Cris Agterberg en ik zijn het dus, naar mij in de loop van dit bovenstaande
stukje bleek, op veel méér punten eens dan op dat van het chronische dilettantisme
in de danskunst, dat hij in de aanvang noemt. Maar ik wilde dat de heer Agterberg
beter gelezen of tenminste geen onlogische conclusies getrokken had. Want ik
constateerde dit dilettantisme in mijn inleidend beschouwinkje; terwijl ik over
M'ahesa's prestaties schreef: ‘[zij] is van de danswereld van het ogenblik wel heel
helder een spiegel’. Op mijn beurt ontgaat mij hier het verband tussen het woord
dilettantisme - dat ik niet zo dwaas was om in verband met deze zeer befaamde en
technisch ontwikkelde danseres te gebruiken! - en M'ahesa's prestaties.
De beeldhouwer en sierkunstenaar Agterberg reageert in het bovenstaande op haar
kunst ook juist zoals ik in mijn beschouwing schreef dat een plastisch kunstenaar en
een schilder erop reageren zouden - eveneens een verblijdend teken van
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beoordeling der eenlinge? Dat past niet in de wetten der logica!
De passus over Charlie Chaplin behoef ik me niet aan te trekken - ik kom namelijk
nooit in de cinema. En het zou wel interessant zijn om met de heer Agterberg eens
van gedachten te wisselen over een zeker boek van Henri Bergson,41 maar dat doet
nu niets ter zake.
‘Wáárop’ ik ‘wacht’? Wel - dat staat er, dacht ik. Op de geïnspireerde - op hem
of haar die ons weet te overtuigen: zoals Debussy iedere onbevooroordeelde
meesleept, zoals Archipenko ons de noodzakelijkheid van zijn scheppingen weet te
doen voelen, zoals Odilon Redon, Vincent ons kunnen ontroeren, zoals Mallarmé,
Verlaine ons laten zwijgen. En nu is M'ahesa ongetwijfeld een fameus
danskunstenares, doch voor een geïnspireerde, voor een Lichtdraagster houd ik haar
niet.
Maar ten slotte moet ik de heer Agterberg nog een laatste gedachtefout onder de
ogen brengen: zou ik niet het recht hebben om die weeë exaltatie van die meneer uit
de Frankfurter Zeitung walgelijk te noemen? Omdat de Frankfurter geen prulblad
is?? Maar m'n beste heer!! Weet ge dan niet dat de grootste bladen vaak de
onbenulligste, onbevoegdste, dilettanterigste kunstcritici hebben? Ge behoeft daarvoor
niet eens naar Duitsland te gaan! En de Frankfurter Zeitung wordt niet plotseling
geadeld, omdat haar muziekredacteur in Duitsland vrijwel moederzalig alleen de
voorpostenplaats bekleedt.42
Wat ge, zoals u tussen haakjes vermeldt, niet tegen de heer Pijper bedoeld hebt,
doch in het algemeen - een mens wil zijn gemoed wel eens luchten, nietwaar? - kan
ik stilzwijgend voorbijgaan. ‘Ego te kai su tauton helkomèn zuchon’,43 oftewel: we
zijn het roerend eens! Maar stel u niet voor dat u en ik en een paar honderd anderen
de mensen van Charlie Chaplin áf en naar M'ahesa of Leistikow of zelfs Duncan toe
kunnen schrijven of praten. Ik voor mij vind het nogal gunstig ook!

Orgelbespeling Domkerk
20 oktober 1920 (UD)
H.F. Bos (orgel) m.m.v. Isaac Mossel (viool)
Werken van Händel, Ritter, Bach en Bossi

41

42

43

Pijper refereert aan Le rire uit 1901, waarin de Franse filosoof Bergson een antwoord probeert
te geven op de vraag waarom iets lachwekkend of komisch is en wat de omstandigheden en
de voorwaarden zijn voor de lach.
Dit fragment is opmerkelijk. Degene die ‘in Duitsland vrijwel moederzalig alleen de
voorpostenplaats bekleedt’ was de muziekcriticus Paul Bekker (1882-1937), die het in de
jaren 1911-1912 gewaagd had de concerten van Willem Mengelberg bij het Frankfurter
Museumgesellschaft te bekritiseren. Het conflict dat daardoor ontstond tussen het
Museumgesellschaft en de Duitse pers (zie Zwart (1999), 263-270) heeft in Nederland zijn
varianten gehad in het conflict tussen het Concertgebouw en De Telegraaf-criticus Matthijs
Vermeulen en in het conflict tussen Pijper en Van Gilse: twee maanden na deze recensie zal
Van Gilse voor het eerst dreigen niet meer te dirigeren, zolang Pijper in de zaal zit (zie
voetnoot 119 bij de recensie van 27 december 1920).
De correcte weergave van de Griekse tekst luidt: Ego te kai su to auton helkomen zugon.
Variant van een veel voorkomende klassiek-Griekse zegwijze. Letterlijk: Jij en ik, wij buigen
onder hetzelfde juk, of om het in gewoon Nederlands te zeggen: we zitten in hetzelfde schuitje.
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Wat ik van des heren Bos orgelsoli gehoord heb, geeft mij geen nieuwe opmerkingen
over deze uitstekende organist in de pen.44 Hij speelde een deel uit een van Händels
orgelconcerten en een tamelijk troebele sonate van A.G. Ritter.45 Zijn begeleiden van
de solist was vele malen beter dan onlangs, toen hij Martine Dhont accompagneerde.
Het was thans vlot en secuur.
Van de solist, de violist Isaac Mossel, hoorde ik slechts een Bach-fragment en een
Adagio van M. Enrico Bossi. Niet genoeg dus om een definitief oordeel over zijn
muzikale en violistische disposities te geven. Het kunnen onondervangbare tegenheden
zijn geweest die zijn intonaties in de genoemde twee stukken zo genadeloos bedierven
(tocht, vocht, plotselinge temperatuurswisselingen, te warme of te koude vingers,
onreine snaren. Men zoeke maar uit). Maar het resultaat dezer vermoede beletselen
was in ieder geval dat zijn prestaties geen kritische beugel konden passeren.

Francis Koene
20 oktober 1920 (UD)
Francis Koene (viool) en Cornelia Remak-Koene (piano)
Dvořák: Vioolconcert (bewerking voor viool en piano)
Francis Koene46 blijkt een viooltalent waarmee men rekening zal gaan houden. Hij
is zonder twijfel een van Zimmermanns gelukkigste jongeren en de voortreffelijke
methode van de voortreffelijke Amsterdamse concertmeester laat zich bewonderen
tijdens ieder appassionato, bij bijna elke inzet. Hieruit volgt dat er van werkelijk
persoonlijk inzicht bij dit vioolspel, bij de muzikale smaak zelfs, nog geen sprake
schijnt te zijn, voorlopig. Aan de ene kant jammer - want vóór Koene meer met ons
kan doen dan ons boeien, zal hij zijn eigen wezen ontdekt dienen te hebben. Aan de
andere kant apprecieerbaar: want men hoort van debuterende of bijna debuterende
instrumentalisten te zelden zo geacheveerde prestaties en men heeft ook zelden zo
schitterend en zo fortuinlijk gestudeerd.
De violist Francis Koene is klaar, is zo ver als nodig is afgestudeerd - hij kan zich
op het Leven en op de (bittere, vriend!) praktijk loslaten. Maar hoe zal het over twee,
drie jaren zijn? Zijn moeilijke tijd begint thans eerst. Wat zal het leven van hem
maken? Zal hij slechts violistische ambities vertonen? Zal hij komen te staan voor
de innerlijke wonderen der muziek? Zal de warmte, die nu zijn toon doorgloeit, tot
een laaiende brand worden en hem tot Magiër louteren? Zal het vuur ‘economisch’
getemperd worden tot huiselijk bruikbare radiatorenwarmte? Zullen

44
45

46

Voor Bos zie voetnoot 12 bij de recensie van 23 november 1917.
August Gottfried Ritter (1811-1885) was een van de meest getalenteerde kerkmusici in
Duitsland en bekleedde veertig jaar lang de post van organist aan de kathedraal van
Magdeburg.
Zie voetnoot 207 bij de recensie van 17 februari 1920.
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de hekserijen der loutere techniek hem niet vangen, op den duur? Wij moeten op het
ogenblik nog reageren met vraagtekens. Niet uit kil scepticisme - ik weet Koenes
grote en positieve kwaliteiten naar behoren te waarderen. En het stemt hoopvol te
kunnen vermoeden dat deze buitengemeen talentvolle kunstenaar wel zal weten dat
het programma waarmee hij thans concerteert, slechts geschikt is om de aandacht
des publieks op zijn violistische gaven te vestigen. Dat weten we nu. Wij zullen met
zijn talent rekening houden. Hij heeft thans tot eerste taak om zich te oriënteren. Hij
moet weten waaraan hij zich te houden heeft. Er zijn in de Ruimte, tussen hemel en
hel, miljarden mogelijkheden, waarvan wij Francis Koene nog niet hoorden dromen,
tot dusverre.
Er is één technisch, rechterhands zwakheidje waarop ik de violist nog moet wijzen,
en dat is het begin van een cantabile frase. De eerste noot bleef daarvan te vaak
beneden het verlangde gemiddelde. Doch: het constateren is het herstellen voor
iemand met zijn capaciteiten.
Het accompagnement van mevrouw Remak-Koene47 was uiterst getrouw en zeer
willig. Doch zij houdt te zelden een forte vol en in de tutti's van Dvořáks concert
verslapte haar concentratie te vaak. Maar men hoort niet vaak een dusdanig willig
aangepast accompagneren. Ik wens Koene toe dat hij altijd over zo een hulp kan
beschikken!

U.S.O.-concert
21 oktober 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Cherubini: Ouverture Anacréon
Schubert: twee delen uit Rosamunde
Beethoven: Derde pianoconcert (soliste: Lily von Kovacs)
Enthoven: Suite in oude stijl
Liszt: Fantasie over een Hongaars volkslied (soliste: Lily von Kovacs)
Lily von Kovacs kritiseren zonder enige reserve zou zijn haar onrecht aandoen. Lily
von Kovacs worstelt namelijk nog. Niet meer met haar pianotechniek; nog niet met
haar psyche. Maar Lily von Kovacs vecht met haar jeugd. Ze schijnt niet
onbekommerd genoeg meer om de heldere schoonheid ener jonkheid te kunnen
genieten. (De Boedapester jaren tijdens en vooral na de grote oorlog moeten een jong
karakter ook wel verwringen.) Het lijkt alsof deze pianiste haar jeugd voelt als een
kwelling, waar zij snel, snel onderuit zou willen leven.

47

Koenes zuster Cornelia trad later op onder de naam C.J. Paris-Koene (Metzelaar (2002), 49).
Broer en zus Koene waren geboren in Nederlands-Indië uit een Nederlander en een Javaanse.
Samen met een oudere broer die cello speelde, werden zij als trio van wonderkinderen door
hun vader geëxploiteerd.
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Zij poseert niet als ‘wonderkind’, goddank; het programma vermeldde geen leeftijd.
Maar het ware onbillijk zulke manifeste jongemeisjes-bokjes als zij schoot, te braden
als solistische, persoonlijke-opvattings-canards. Natuurlijk kan zij het Largo van
Beethovens Derde concerto psychisch niet aan. Natuurlijk speelt zij de stelletjes
fiorituren zo expressief mogelijk en natuurlijk werden Beethovens ‘con gran’
espressione'-maten retorisch en voos. De muziek, die de handen vanzelf spelen, geeft
aan het brein van de executant vaak de meeste moeiten.
Lily von Kovacs verdient bewonderd te worden om de vriendelijke, hartelijke
opzet van veel schertsende fragmenten uit het derde deel. Rasmuzikaliteit is overal
te genieten. Een heel gaaf, heel sierlijk pianotechniekje staat haar ten dienste en ik
hoop dat ze die kleine scherpe tanden niet stomp bijt op grofvezelig
paradepaardenvlees (haar Liszt hoorde ik niet meer, maar welingelichten mompelden
iets van veel bravoure en veel panache). Lily von Kovacs heeft in het Holland van
1920 een schitterende gelegenheid om zich te oriënteren en zich vertrouwd te maken
met de huidige stand der muziek. Wat zij ons op het ogenblik te genieten geeft - een
heldere en gracieuze muziek is altijd een edel spel - weten we te waarderen.
Het accompagnement van haar concert was zeer ongunstig. Er was een
onoverkomelijk continue schommeling van het tempo van het eerste deel: zij
entameerde een wat jachtig Allegro con brio; Van Gilse voelde meer voor een
academisch allegrovan-116. Het slot van het Largo stemde slecht. Het stretto uit de
Finale bleef achter. En ten slotte was daar het akoestische bezwaar van het
Gebouw-zaaltje, dat nooit hinderlijker is dan in de relatie piano-orkest. In het eerste
deel hoorde men, tenzij de piano onder contra-c of boven c 2 bezig was, niet anders
dan domme vulstemmen. De vleugel was willig, maar de violen waren spraakzamer.
Vooraf ging de reproductie van Cherubini's Anacréon-ouverture (wat gehaast) en
van twee Rosamunde-muziekjes van Schubert (met alle reprises). Die stukken worden
waarlijk te lang, op deze manier.
Emile Enthoven, van wie Van Gilse na de pauze een nieuwe suite in oude stijl
speelde, lijdt ook, doch op een andere wijze, onder zijn jeugd. Men heeft Enthoven
vaak de goedgemeende raad gegeven om zijn vele muziekjes nog in portefeuille te
houden. Maar daar bedankt hij - natuurlijk! - voor. Wanneer de dirigenten en de
executanten zich goedgezind tonen, wanneer de mentor tegen uitvoering van het
jongste geesteskind geen bezwaren maakt - wel, ik geloof men zou sterker,
zelfkritischer, artistieker persoonlijkheid moeten zijn dan Emile Enthoven is om in
zo'n geval de werkkamer te verkiezen boven de concertzaal.48
Moeten wij het Emile Enthoven euvel duiden? Moeten wij hem attent maken op
vele dwalingen en tekortkomingen in zijn nieuwe werk: in de conceptie (een suite

48

Pijper en Emile Enthoven (1903-1950) hadden beiden Johan Wagenaar als mentor. Delen
uit Enthovens Eerste symfonie, die hij op zestienjarige leeftijd schreef, werden door Willem
Mengelberg al in oktober 1919 uitgevoerd. Van Gilse typeert hem als volgt: ‘Een gefokt
wonderkind, vroegrijp en als verschijning weinig sympathiek. Het talent van Enthoven was
het talent van een spons, hij zoog alles op en - laat ik het drastisch zeggen - spuwde alles
onverteerd weer uit.’ Van Gilse (2003), 364.
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‘in oude stijl!’ met celesta en een overvloed van chromatiek), in de constructie, in
de themavinding? Onzuiverheden in de inspiratie; nonchalance wat betreft de herkomst
zijner motieven; haast, slordigheid in de bewerking van het Rondo; gemakzucht in
de bête herhaling in het Preludium - het zijn altemaal: beginnelingsfouten. Doch er
lijkt iets overbodigs te schuilen in deze aanmerkingen, want het doet er allemaal niets
toe. Wanneer Enthovens nieuwe suite volmaakt geëquilibreerd was, wanneer hij de
vergissing ‘in oude stijl’ niet begaan had, wanneer hij kritischer op zijn materiaal
was geweest - dan zou zijn werk daarmee nog niet gered zijn.
Want Enthoven mist enkele primaire eigenschappen die een scheppend kunstenaar
maken. Hij heeft nu reeds, op zestienjarige leeftijd, het gemak dat de componist van
voor honderd jaren door een leven van strijd moest veroveren. Maar dat is de erfenis
die onze generatie bij haar geboorte meegekregen heeft. Enthoven is zich daarvan
niet bewust - hij zal menen dat hij zichzelf (minder of meer gelukkig) uitspreekt in
zijn muziek, terwijl in waarheid de muziek die hij in zich hoort en die hij met de
zoeven genoemde respectabele vaardigheid noteert, niet is dan de echo van de
stemmen der groten die lang vóór ons leefden. Hij mist, primo, de gave des
onderscheids.
Ook kent hij de waarde der stilte nog niet; hij heeft waarschijnlijk nog nooit
nagedacht over de muziek die niet anders is dan de onderbreking van het zwijgen
(Malipiero).49 Enthovens muziek is haast in haast, tumult in tumult: zijn muziek
vermoeit - wanneer ze wil spelen; verstrooit onze gedachten waar ze geserreerd is.
De les die Enthoven zal moeten leren, vóór zijn muziek onze belangstelling mag
vragen, zal hem in de Stilte opgegeven worden. Ik hoop dat hij de stilte zal zoeken
- ik hoop dat hij zichzelf de ontgoochelingen zal besparen die het leven voor hem in
petto houdt - ik hoop dat hij nu, nu het nog tijd is, het zwijgen zal opleggen aan alle
tumulten, alle muzieken die hem door het hoofd warrelen - ik hoop dat hij op de weg
der zelfontdekking óók vroeg zal zijn.
Emile Enthoven lijdt onder zijn jeugd. Want deze is, volgens de bijbel, woelachtig
en ze snuift te gaarne de wierook der bewondering.50 Zijn omgeving, zijn vrienden
en verwanten houden zijn componeervaardigheid (Tischlermeistersarbeit zegt
Schönberg)51 te zeer voor iets essentieels. Ik zou mij hierin niet mengen, ware het
niet dat een groot deel der Nederlandse pers waarmee Enthoven (te vroeg, waarlijk!)
kennismaakte, reeds was begonnen erop te reageren met vriendelijkheden over het
jonge talent dat au sein de sa famille in het Concertgebouw partituurtjes meeleest,
met zeer scherpe onvriendelijkheden aan de andere kant. Wanneer ik hier met zoveel
woorden zeg dat Enthoven, om het ooit tot iets te brengen, al zijn vaardigheden zal
moeten afwerpen als een versleten kleed, dan zullen zijn vrienden dit, vrees ik, ave49
50
51

Zie voor Malipiero voetnoot 330 bij de recensie van 7 juli 1920.
Het is onduidelijk aan welk bijbelfragment Pijper hier refereert.
Schönbergs inleiding tot de Harmonielehre (‘Theorie oder Darstellungssystem?’) begint als
volgt: ‘Wenn einer musikalische Komposition unterrichtet, wird er Theorielehrer genannt;
wenn er aber ein Buch über Harmonielehre geschrieben hat, heisst er gar Theoretiker. Aber
ein Tischler, der ja auch seinem Lehrbuben das Handwerk beizubringen hat, wird es nicht
einfallen, sich für einen Theorielehrer auszugeben. Er nennt sich eventuell Tischlermeister,
das ist aber mehr eine Standesbezeichnung als ein Titel. Keinenfalls hält er sich für so was
wie einen Gelehrten, obwohl er schliesslich auch sein Handwerk versteht.’ Schönberg (1911),
1.
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rechts opvatten. Doch ik heb hoop dat hijzelf mij thans reeds diep in gelijk zal moeten
geven. Hij behoeft het in het geheel niet met mij eens te zijn, doch hij zou zich kunnen
spiegelen aan Erich Wolfgang Korngold.52

Kamermuziekavond
25 oktober 1920 (UD)
Cor Kwant (fluit), [NN] (fluit), Jan Wagenaar (piano) en Karin
Kwant-Törngren (zang)
Werken van Casella, Beethoven, Bach, Emmanuel (Odelettes
anacréontiques), Wolf, Debussy (L'isle joyeuse) en Jan Wagenaar
(Rapsodie)
Tot het beste deel van dit concert behoorde Kwants reproductie van Alfredo Casella's
stukjes voor fluit en piano.53 Dit was voluit gaaf en helder fluitspel en het had niet
meer de nadelen van de reproductie van Beethovens sonate, vóór de pauze, onzuivere
stemming namelijk.
Onder de min gelukte zuiverheid der beide tertsende fluiten leed eveneens de
weergave van Bachs Aria54 - die ook mevrouw Kwant niet het fortuinlijkst zong,
overigens.
Maurice Emmanuels Odelettes anacréontiques werden door de zangeres zeer
zuiver opgevat, ofschoon het timbre van haar stem misschien nog niet overal licht
genoeg schijnt. Doch naar de geest, wat het voornaamste is, was háár deel in orde.
Kwant speelde de obligaat-fluitpartij hier en daar wat zeer terloops, doch het kwam
mij voor dat hij dit welbewust deed. Ter wille der gezongen lijn waarschijnlijk. Jan
Wagenaar hield, ten onrechte, in nummer drie, À la rose, de wals wat te zeer op de
achtergrond.
Te releveren valt ten slotte nog mevrouw Kwants reproductie van vier
Wolf-liederen. In dem Schatten meiner Locken was het beste; Ich hab' in Penna lukte
én van de zangeres én van de begeleider het minst.
Jan Wagenaar,55 die het als begeleider de hele avond het drukst had van allen, zat
ook op het podium als solist (Debussy's L'isle joyeuse) en als componist van een
rapsodie. Er zal deze winter nog wel meer gelegenheid zijn om de pianist Jan
Wagenaar te bespreken - en dat dan met meer materiaal. Zijn compositie schijnt mij
niet zeer gelukt toe. Er is een ontstellende wanverhouding in tussen de (te)veelheid
van gebruikt materiaal en de bereikte expressie. Die expressie nu is nors, in de regel;
in de lyrische momenten vaak larmoyant (te veel sextensprongen, Des-Durs en
italianismen). Het leek dan ook niet juist gezien om het vrij lange, tamelijk luide stuk
te spelen in één
52

53
54
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De componist Erich Korngold (1897-1957) gold tijdens zijn jeugd in Wenen als een
wonderkind. Zijn ster doofde weer snel, toen zijn muziek werd bekritiseerd wegens het
gebrek aan originaliteit. Hij eindigde als componist van filmmuziek in Hollywood.
In aanmerking komen: Barcarola e scherzo, op. 14 (1903) of Sicilienne et burlesque, op. 23
(1914).
Waarschijnlijk gaat het om de sopraanaria Schafe können sicher weiden uit de wereldlijke
cantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208.
Zie voetnoot 125 bij de recensie van 21 februari 1918.
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nummer met Debussy's Lustige Eiland - dat zó beknopt is in de ontelbaarheid der
stemmingen, dat zoveel ver-affe pianissimo's voorschrijft. Maar het viel mee. L'isle
joyeuse zoals Wagenaar dat opvat, schijnt ook tamelijk luidruchtig, blijkt eveneens
een zeer lang stuk. En het scheen wel of deze Debussy afstamde van een Liszt, of
een Moszkowski. Meer dan van Chopin tenminste.

Tivoli-concert - Sigrid Onegin
28 oktober 1920 (UD)
Sigrid Onegin (zang) en Fritz Lindemann (piano)
Liederen van Bizet, Onegin en Mahler (Des Knaben Wunderhorn)
De liederen van Georges Bizet, waarmee mevrouw Onegin haar concert begon,
worden waarlijk te weinig gezongen. Het zijn, zoals alle werken van deze
buitengewone meester, zeer Franse, zeer chique en zeer volmaakt geciseleerde
kunstwerken. Men wil het wat salonachtig noemen. Misschien. Doch de Parijse
salons van rond 1860 hebben mij altijd een aantrekkelijker verblijf toegeschenen dan
vele andere plaatsen, waar vele andere componisten hun inspiraties zochten.
Mevrouw Sigrid Onegin zong ook nog een viertal liederen van haar overleden
man, de Russische componist E.B. Onegin. Wij kennen hier niets van zijn werken
en de vier gezongen liederen geven ons geen recht tot een definitieve vaststelling
der muzikale en artistieke waarde van dit werk. Het is, in de regel, een tamelijk
veelstemmige pianopartij. Er zijn invloeden van Wolf (declamatie van het
Mariengarn), van Moesorgski (slot van Ave Maria), van Wagner (de Siegfriederige
climax uit Mein Herz.)
Met de reproductie van deze acht liederen gaf mevrouw Onegin haar magistrale
zangkunst, haar fameuze stem te genieten. Maar er was tot toen toe geen sprake van
enig innerlijker contact met onze zielen, geen sprake ook van een hogere
gemoedsgesteldheid dan de bewondering.
Er is, na de pauze, één moment geweest van grootse spanning, van magische
ontroering, en dat was toen zij Mahlers Der Schildwache Nachtlied doorleefde.
Zangtechnisch had zij, naar we meenden, reeds haar hoogste kunnen gemanifesteerd.
Maar al wat zij vóór de pauze deed, werd kinderspel naast de formidabele
moeilijkheden die zij in dit bijna onzingbare lied van Mahler blijkbaar niet achtte.
Dit behoorde tot het hoogste dat een zanger(es) ooit kan geven.
Het zou evenwel, zonder de tovermacht der inspiratie, niettegenstaande de
technische volmaaktheid, het schriftuurlijke ‘klinkende metaal’ zijn gebleven. Doch
die inspiratie was daar. Mahlers bijna nooit gehoorde meesterwerk gewerd een
opstanding, grootser dan men had durven hopen.
Het accompagnement van Fritz Lindemann vormde met mevrouw Onegins
reproducties een geheel. En het is helaas te zelden dat men deze lof neerschrijven
kan. Het pianospel van de heer Lindemann is wat vaak droog en geforceerd-ritmisch.
Ik begreep, onder enkele andere dingen, van het begin van Mahlers Rheinlegendchen
geen jota. Dat revolverschot op die zeer blanke d, was dat Mahlers sf, in de tweede
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maat door een piano gecompleteerd? Over opvattingen kan men redeneren, over
vergissingen niet.

Opera - Mignon van Thomas56
30 oktober 1920 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Willem Lohoff
Thomas: Mignon
Louis Laloy, befaamd muziekgeleerde en zeer hartstochtelijk partijganger der moderne
Franse componistenschool, vurig voorvechter van de kunst van Claude Debussy,
heeft een zwak voor de opera Mignon van Ambroise Thomas. Louis Laloy verstaat
de zeer Franse kunst der beoordeling als een meester en ik zou, wanneer deze kleine
beschouwing daardoor geen onalledaagse lengte zou krijgen, wel gaarne de hele mij
ten dienste staande kritiek willen citeren. Maar ik moet mij wel bepalen tot het vangen
van een enkel (niet heel giftig) addertje in dit malse gras der sceptische Gallische
bewondering: ‘[...] la scène de la reconnaissance (acte IV) est presque émouvante,
avec le cantique enfantin que Mignon retrouve au fond de sa mémoire.’57 Hoe
vriendelijk is dit gezegd, nietwaar? Overigens: spreek de Fransman geen kwaad van
de zeer blanke muziek van deze zeer heldere meester. Die muziek, ze is vaak ‘presque
émouvante’ - en ze is dat het meest op andere plaatsen dan in de sterk aan
sintnicolaasverrassingen lijdende vierde akte. Maar die vierde akte - dat was nu juist
Laloy's aardigheid.
Hoe staan wij, 1920'ers, tegenover Thomas' muziek? Bewonderend allicht niet
meer: daarvoor is de uitdrukkingswijze te beperkt en het uitgedrukte kwantum ziel
te onbetekenend. Sceptisch? Toch niet bepaald - want deze Franse muziek, resultante
van een wijs ken-u-zelf, is altijd chic en altijd levendig. Ze speelt altijd een edel spel.
Wel sceptisch en zelfs onvriendelijk staan wij tegenover 's meesters andere
toneelwerken, tegenover de opera's naar Shakespeare. Een Tempest, getransformeerd
in een kijkspelletje, gezongen, gespeeld, gedanst, wordt een raar ding...
Het is alles in alles geen wonder dat de Mignon toneel houdt (tussen 17 november
1866 en 16 mei 1894 al duizend opvoeringen!) en dat de Hamlet, La tempête, Le
songe d'une nuit d'été hier zelfs niet doordrongen. ‘Ik voor mijn pover deel’58 - ik
verkies Mignon boven Faust (1859), boven Manon, en zeker boven Lohengrin of
Parsifal. Eigenlijk is er slechts één niet-Italiaanse opera die ik hoger stel dan de
beminnelijke Mignon, en dat is Carmen, van het genie Bizet.59

56
57

58
59

Annalen 2533.
Dit citaat heeft Pijper waarschijnlijk van Combarieu (19232), 370, gezien het feit dat daar
het citaat vergezeld gaat van het volgende commentaar: ‘Ainsi parle un juge difficile, très
chaud partisan de l'art debussyste.’ De cursivering is van Pijper.
Het is niet duidelijk waar Pijper dit citaat vandaan heeft.
Waarschijnlijk concentreert Pijper zich hier op de negentiende eeuw. Het is immers vreemd
dat hij in dit verband Pelléas et Mélisande niet noemt.
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De kwetsbare plekken van deze Mignon zijn vooral die waar haar auteur (in 1866)
zeventiende- en achttiende-eeuws doet. De inleiding tot de tweede akte bijvoorbeeld.
Deze hovelijkheid draagt geen andere grime dan die van Lully of Rameau, doch ze
klinkt gemaakt, verraadt haar imitatiewezen op het einde van elke melodische frase.
Kwetsbaar is ook de coloratuur, die niet vanzelfsprekend, noodzakelijk is als die der
Italianen en die in haar gewilde canailleusheid wordt vermoord door de (funeste!)
herinnering aan de meester der grimas: Offenbach.
Deze representatie, met minder gelukkige coupures, met een invaller (Van Schaik),
met een ongedisponeerde eerste vrouwenrol, was werkelijk tweedeklas. Willem
Lohoff, als kapelmeester, was voor Utrecht nieuw, als ik mij niet bedrieg. Zijn
bewegingen schijnen mij wat zeer die van een violist: een vaak te snelle slag, een
wat te herhaaldelijk onderverdelen van de hoofdtijden. Maar zijn muzikaliteit, zijn
muzikantschap, zijn attaque-zekerheid staan buiten twijfel. Ik heb vele voorstellingen
van de opera moeten bijwonen waarin alles minder paste en sloot. Van Schaik zong
de zeer karakterloze en zeer romantische (men wil dat dit twee namen voor één begrip
zijn) Wilhelm Meister zo goed als men dit kon verwachten; Kubbinga gaf een goede
Lothario. Magda Litef, in de titelrol, moest zich soms forceren - een operaseizoen is
voor negenennegentig van de honderd stemmen een bankroet - doch bleef altijd
aanvaardbaar.
Waarom men voor de zeer zware Philine-rol Else Heinrich had aangewezen, blijft
een raadsel. Deze zangeres spreekt het Hollands met een hinderlijke affectatie en zij
zingt het met een accent. (‘Ik ben Tetania, kind van de locht.’) Ik heb ook een andere
opvatting over de wijze waarop men een coloratuuraria behoort te zingen. Wanneer
een leerlinge op een openbare les haar solfègetjes zó verknoeide, zou de lerares
stellig, uit wanhoop, ‘haar kapsel bederven’ (Barbier-en-Carré).60

B.B.B.-cyclus - Eerste concert
1 november 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bach: Suite in b, BWV 1067 (fluitsolist: Cor Kwant)
Bach: recitatief en aria uit Du Hirte Israel, höre, BWV 104 (solist: Jac.
Ph. Caro)
Bach/Hutschenruyter: Sinfonia's uit de cantates BWV 156 en 18
Bach: recitatief en aria uit Der zufriedengestellte Aeolus, BWV 205 (solist:
Jac. Ph. Caro)
Beethoven: Vijfde symfonie
Dus: Bach, Beethoven, Brahms. Het zij zo. Sommigen beweren: in dit kader der
kapitale B's zou men, in plaats van Brahms, Berlioz gekozen moeten hebben.61 Doch
dit is niet onze zaak: door het aannemen van deze vooropstelling zouden wij ons
plaatsen

60
61

De librettisten van Mignon (zie de recensie van 16 oktober 1920).
Zie de openingsalinea van Pijpers eerste ‘Muziekbrief uit Salzburg’, 13 augustus 1922.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

393
op het standpunt der subjectieve waardering. Dit nu is in de regel een zeer genoeglijk
standpunt, doch geen van waaruit men kritiek over een ganse concertenreeks behoort
te schrijven. Brahms dus aanvaardende als derde in deze B-bond, rest de vraag: hoe
verhouden zich de muzieken dezer drie meesters tot elkaar?
Van Gilses ‘Korte inleiding’ (tot de ganse cyclus waarschijnlijk) geeft daar geen
antwoord op. Ik zou, op des inleiders gezag, met plezier willen geloven dat ‘Bach
en Beethoven het besef ener kosmische reuzenkracht wakker roepen’,62 wanneer dat
iets met de zaak te maken had. Wij mogen toch verwachten dat een inleiding tot een
populaire concertenreeks óf esthetisch, óf technisch (zo oppervlakkig, zo populair
als ge maar wilt) de mensen inleidt tot een dieper genieten van de uit te voeren
werken. Ik heb gisteravond van de bezoekers in mijn buurt, in de koffiekamer, de
ongedachtste, dwaaste commentaren gehoord op de - in waarheid niet bijster heldere
- inleidende zin over Beethoven: ‘Beethoven, de verkonder van een nieuwe tijd, de
eerste bewuste individualist onder de componisten... de eerste moderne componist,
overtuigd en strijdende voor een zich geheel bewuste, geheel geconcentreerde roeping,
waarbij de macht van de persoonlijkheid bijna een zwaarder gewicht in de schaal
werpt als de kracht der muzikale begaafdheid, al is die ook enorm.’63 Wat moeten de
mensen daarvan maken? Welke is de gedachte waarvan deze zin een min of meer
gelukte projectie is? Men kan het de bezoekers der populaire Cyclusconcerten toch
niet euvel duiden wanneer zij na lezing en herlezing van het geciteerde in onvervalst
Utrechts iets mopperen van ‘flauwek...’ Ik vind dit betreurenswaardig. Ik weet hoezeer
een inleiding behulpzaam zijn kan bij het streven naar een dieper, helderder inzicht
in het wezen der muziek, dat óók, en zelfs vooral, de bezoekers der populaire
concerten eigen is. Van Gilses voorganger, Wouter Hutschenruyter, verstond de
kunst om in klare, eenvoudige, goed-Hollandse zinnen een klassiek werk dichter bij
de harten van zijn Volksconcerten-bezoekers te brengen.64 Ik wenste dat Van Gilse
zich aan dit nabije voorbeeld spiegelde; ook in dit opzicht is, dunkt mij, voor de
bezoekers der populaire concerten het beste nog maar juist goed genoeg.
De gereproduceerde kunstwerken geven ditmaal geen aanleiding tot gedetailleerde
kritiek. Caro zong twee aria's van Bach; de tweede, uit Der zufriedengestellte Aeolus,65
lukte hem het beste. De eerste, wondermooie aria uit de cantate Du Hirte Israel66 was
hier en daar wat ruig. Het orkest speelde nog de bekende Suite voor strijkorkest en
fluiten en de door Wouter Hutschenruyter bewerkte sinfonia's uit kerkcantaten. Vink
speelde zijn hobosolo zeer expressief en fraai van toon.
Na de pauze: de Vijfde van Beethoven. De eerste, vehemente maten schenen mij
wat te zeer op het dynamische alleen ingesteld. Wat niet ging, dan ten koste van het
hoofdritme.

62
63
64
65
66

Van Gilse schreef: ‘Bach en Beethoven, welke meesters roepen als zij het besef ener
kosmische reuzenkracht wakker?’
Van Gilse in de programmatoelichting van die avond. Van Gilses cursivering van de woorden
‘bewuste’ en ‘moderne’ zijn niet overgenomen door Pijper in het UD.
Het instituut van de Volksconcerten in Utrecht wordt besproken in de Inleiding.
Het gaat hier om de aria Wie will ich lustig lachen.
De aria Beglückte Herde, Jesu Schafe voorafgegaan door het recitatief ‘Ja, dieses Wort ist
meiner Seele Speise’.
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Concert Kerkgezang ‘ter herdenking der kerkhervorming’
3 november 1920 (UD)
Tivoli
Koninklijke Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang en U.S.O.
o.l.v. Wouter van der Blij
m.m.v. Jac. Ph. Caro, [?] ten Braak, Sophia Beyen, [?] van Alphen
Mendelssohn: Tweede symfonie (Lobgesang)
Becker: Reformationskantate
Ik meen: de K.U.V. voor Kerkgezang is een typisch hervormd genootschap. Vandaar
dat men deze herinneringstijd aan Luthers treden uit de rooms-katholieke
geloofsgemeenschap viert met de uitvoering van Mendelssohns Lobgesang en Beckers
Reformationskantate. De ‘Hervormingsdag’ immers is een speciaal protestantse
kerkelijke gedenkdag; de gelovige protestant bezint zich op Luthers karaktervolle
getuigenissen, gedenkt het bloed der martelaren, herinnert zich de vele en duistere
historiën der geloofsvervolging.
Wat evenwel de tekst van Beckers Reformationskantate met al deze gevoelens te
maken heeft, blijft een raadsel. De koren, de soli, de recitatieven, de koralen vormen
een religieus allerlei dat toepasselijk zou kunnen zijn op elke gewenste gelegenheid.
Hetzelfde geldt voor de (in ieder geval meer aanneembaar samengestelde) tekst
van Mendelssohns Lobgesang. Waarmee ik alleen maar zeggen wil dat men, voor
het ‘literaire’ deel, de kerkhervorming even goed had kunnen herdenken met Händels
Messias, Haydns Schöpfung.
Het is een feit dat de kerkelijk gelovigen, zo zij zich niet blind stellen, met droefenis
zullen moeten beamen: het is een feit dat alle gecomponeerde religieuze poëzie bijna
steeds de indruk vestigt van te zijn min of meer gelukt hoofd- en handwerk, vrijwel
nooit ons overtuigt van de geïnspireerdheid van haar maker. Bach heeft teksten van
Picander gecomponeerd die niet beter waren dan afschuwelijke rijmelarij. En zo gaat
het nog heden. Men zou op den duur welhaast gaan twijfelen aan de inspiratieve
kracht der protestantse geloofsbelijdenis. Doch wat schrijf ik? De Tachtigers hebben
de sullige poëzie reeds lang genoeg geleden en vernietigend-fel gegeseld. Het is
bovendien een feit dat een tekst, geschreven uit een beperkte tevredenheid des
gemoeds, alles wordt wat ge maar wilt, doch geen kunstwerk.
Wat ik hierboven schreef over deze religieuze literatuur, past ook op de muziek.
Albert Becker schreef een zevenstemmig gefigureerd koraal, schreef duetten en
dubbelfuga's, en op dit alles past het woord ‘ijdelheid der ijdelheden, het is al
ijdelheid’. Mendelssohn, een musicus wiens talent uitsluitend was afgesteld op de
kleine vormen, op de lichte muziek, werd door de verderfelijke invloed van
welmenende en talentvolle raadgevers en familieleden gedreven naar ‘het grote werk’
(‘Spiegel je, o Felix, aan Bach en Händel’). En in de grote vormen bracht hij, gelijk
bekend is, slechts mislukkingen voort. Het Lobgesang is de fataalste, treurigste,
ergerlijkste misluk-
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king. Ziedaar ruim een uur muziek met gebruikmaking van authentieke, expressieve
koraalthema's, met eigengevonden motieven die bijna zo sober welven - dat ‘bijna’
is het evenwel; een uur muziek, waarin men alle contrapuntische kunstjes etaleert
die sinds Bach gebruikelijk zijn; een uur muziek van een orkest, een koor en drie
solisten; een uur lang noten, noten, noten zonder ziel en zonder ontroering; een uur
lang verveling onder het motto ‘ich wollte alle Künste, sonderlich die der Musika,
gern sehen im Dienst des der sie gegeben und geschaffen hat’- naar Maarten Luther.
Een Lofzang: ‘Alles was Odem hat lobe den Herrn’ in de vorm ener symfoniecantate:
geen symfonie (klankstuk), geen cantate (zangstuk): de onvruchtbare bastaard, de
muilezel der ‘grote vormen’.
Dit Lobgesang nu is een meesterwerk, een wonder, vergeleken bij Beckers
Reformationskantate. Ik zal daarover dus niet verder schrijven.
Van de uitvoering veel te zeggen, is overbodig. Het koor was in de regel zeer
accuraat en intoneerde betrouwbaar. De uitspraak blijft immer wat onvoldoende
(‘alles was Odim hat’). Het U.S.O., voor de eerste maal weer in de Tivoli-zaal present,
accompagneerde als altijd slagvaardig. Het slot van het Adagio religioso der
Lobgesang-symfonie dreigde een ogenblik in elkaar te zullen zakken, maar alles
kwam terecht.
De solisten. De beide hoekpijlers: Caro en mejuffrouw Beyen zeer goed, soms
uitnemend. Mejuffrouw Beyens vibrato was wat zeer opvallend, zó, dat men soms
aan een kleine ongedisponeerdheid der stem moest denken. Doch haar solozingen
in een ensemble is verheugend zeker en leidinggevend. De tenor, de heer Ten Braak,
schijnt mij toe binnenkort bas te zullen worden, wanneer hij tenminste blijft zingen.
Wat ik hem, na gisteravond, nog niet voluit durf aanraden. Mejuffrouw Van Alphen
ligt de tweede sopraanpartij uit het Lobgesang allerminst. In haar wijze van zingen
zijn nog grote, overweldigende fouten. Gisteravond bleef het in haar beste ogenblikken
nog pas middelmatig-dilettantisch.

Tivoli-concert - Rosé-kwartet67
4 november 1920 (UD)
Smetana: Strijkkwartet nr. 1 (Aus meinem Leben)
Haydn: Strijkkwartet in Es, op. 17.3
Beethoven: Strijkkwartet in cis, op. 131
Dit ensemble vormt een buitengewone, zeldzame eenheid. Door het gezelschap aldus
te noemen, heb ik het kerndeel mijner korte beschouwing reeds neergeschreven. Het
is volmaakt samengegroeid en, tezamen, volmaakt uitgegroeid musiceren wat deze
professoren doen.

67

Het Rosé-kwartet is genoemd naar de Oostenrijkse primarius Arnold Rosé, die in 1882 op
19-jarige leeftijd het kwartet oprichtte, waarvan de samenstelling meermaals wisselde. In
1920 waren de overige spelers: Paul Fischer, Anton Ruzitska en Friedrich Buxbaum. Met
de dood in 1946 van Rosé, die gehuwd was met Mahlers zuster Justine, hield het kwartet op
te bestaan.
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Er waren onvakkundigen, amateurs, die, geleid door de modieuze neiging tot
onderverdelen (het verwarren van analyseren met synthetiseren is een veel
voorkomende dilettantenfout), de prestaties der vier professoren op zichzelf gingen
beschouwen. ‘Rosé speelt niet overal even zuiver - zou dat misschien aan z'n viool
kunnen liggen?’ ‘Professor Ruzitska speelde wat te zeer dominerend.’
‘Ge vergist u, vriend’, moest ik antwoorden: slechts dán kunt ge de leden van een
eenheid uit hun gemeenschappelijke zetting lichten, wanneer de prestaties van een
hunner het geheel determineren, in gunstige of ongunstige zin. Louis Zimmermann
sublimeert met zijn toon het gehele apparaat der violen van het Concertgebouworkest.
Hem te noemen is verheugende plicht, wanneer ge over de violen van het orkest
spreekt. En zo zijn daar somtijds ook dode vliegen die de apothekerszalf van een
ensemble stinkende maken. Zulke te noemen is eveneens zure plicht.
Maar de Rosé'ers moet ge niet afzonderlijk gaan beschouwen. Zelfs in hun minst
gelukkige ogenblikken blijft het kwartet spelen, grandioos én magistraal. Wat schaadt
één stukgegruizelde noot, wat schaden drie schommelende maten? Immers niets!
Wanneer een pianist er met de linkerhand een paar maal naast slaat, dan zoudt ge
toch niet gaan uitweiden over des solisten pink of duim? En een kwartet gelijk dit is
een geheel, is één uitvoerder en één instrument.
Hun prestaties, ik zei dit reeds, waren vaak groots, soms subliem en altijd artistiek.
Wanneer mijn causerende vriend, in de pauze bijvoorbeeld, opgemerkt had dat hun
spel wat a-coloristisch en steeds wat somber is (Polka uit Smetana's kwartet), ik zou
hem gelijk hebben gegeven. Hun timbre iriseert te zelden, flonkert niet in vele facetten.
Doch hun kleuren zijn nobel en diep, men moet op dit zeer hoge plan der singuliere
prestaties ook niet gaan vergelijken. Zij spelen schitterend, de Bohemers spelen
schitterend, Capet c.s. speelden schitterend, dit alles is: meesterlijk. Wie zou gaan
beweren dat de Vanda schoner is dan de Odontoglossum, de Cattleya schoner dan
de Stanhopea? Het zijn toch alle: orchideeën?
Zo beduidde deze avond in Tivoli winst. Hoe ontroerend was het Scherzo uit
Haydns kwartet - het derde der Peters-uitgave; hoe kostelijk de Finale. Hoe leefde
hun weergave van Beethovens cis-Moll-kwartet en hoezeer werd de reproductie van
Smetana's Aus meinem Leben een fataliteitsroman. Ja, dat het Rosé-kwartet dit zo
simpele, vroeg-romantische werk tot een zo kloppend gebeuren wist te maken, schijnt
mij geen gering bewijs van hun Magiërschap.

Tivoli - Marcel Ciampi
11 november 1920 (UD)
Marcel Ciampi (piano)
Werken van Schumann, Debussy, Chopin en Liszt
Een kritische beschouwing over de persoonlijkheid en het pianospel van Marcel
Ciampi moet noodzakelijk onvolledig uitvallen. Want ik hoorde slechts één stuk
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van Liszt en een Fantaisie van Robert Schumann uit zijn Pleyel. Ik zou met dat al
aan mijn kritische opdracht voldaan hebben, wanneer ik naar aanleiding dezer twee
‘zware nummers’ constateerde dat de heer Marcel Ciampi beschikt over een uitnemend
getrainde memorie, over een vrijwel onfeilbare techniek (details: rechterhand,
linkerhand, octaven, trillers en pedaal, bekend). Dat zijn toon zeer groot is, vaak wat
ruig, dikwijls orkestraal. En ten slotte: dat zijn programma met veel pianistisch inzicht
was samengesteld: Schumann, Debussy, Chopin in een barok-decoratieve
Liszt-omlijsting.
Alle deze opmerkingen echter bevredigen mij allerminst. Er zijn duizend zaken
die op zo een pianoavond van groter belang blijken dan de hierboven opgesomde
kleinigheden. Ik had zijn Chopin moeten horen om te kunnen beoordelen of Ciampi
een dichter is; ik had zijn Debussy willen horen om zijn georiënteerdheid, de mate
zijner artisticiteit te kunnen vaststellen. Wanneer ik thans aan zijn reproductie van
Liszts Variaties op een thema van Bach terugdenk, dan vind ik slechts een relatieve
appreciatie: dat hij het lange, breedsprakige werk plastischer, conciezer speelt dan
men het van befaamde Liszt-profeten gewoonlijk hoort. Doch ermee te ontroeren
vermocht Marcel Ciampi niet.
Schumann was, in Pembaurse zin, ongetwijfeld poëtisch. Doch het stuk blijft een
uitvoerige behandeling van kleine gevallen en het meest geboeid heeft mij de gedachte
hoe men Schumanns motto, met de kern: ‘für den, der heimlich lauschet’, in het
Frans ernaast kan afdrukken, maar in een interpretatie die gans iets anders betekent.
De vraag kwam: waarop inspireert zich Ciampi? Op het Duitse of op het Franse
aperçu? - Ach, het is met de romantiek een plezierig hanteren... ‘un chant de douceur
infinie’... ‘ein leiser Ton’ - ja, we geloven het wel. Een periode als die der romantiek,
met Schumann als centraal punt, ze is à prendre ou à laisser. Nemen dan maar. We
krijgen in die koop een behoorlijke dosis mooie muziek toe.

Gebouw - Alma Moodie
11 november 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Schumann: Ouverture Manfred
Mendelssohn: Scherzo en Nocturne uit Ein Sommernachtstraum
Mendelssohn: Vierde symfonie (Italiaanse)
Brahms: Vioolconcert (soliste: Alma Moodie)
Een kritische beschouwing over de persoonlijkheid en het vioolspel van Alma Moodie
moet eveneens onvolledig uitvallen. Men kan de psychische kwaliteiten dezer violiste
niet vaststellen zonder te veel kans op misgrepen, na slechts een concert met
orkestbegeleiding van haar gehoord te hebben. Daar is te ruimschoots tegenwerking:
een orkestaccompagnement onder Van Gilse klopt en sluit nimmer zo gaaf als een
pianobegeleiding van Schnitzler; een concert voor viool, en zeker het betrekkelijk
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a-violistische van Brahms, demonstreert een te groot deel van des violisten fysieke
vaardigheden, ten koste van de interessantere psychische mogelijkheden. Zo is er
meer.
Alweer: slechts relatieve appreciaties. Alma Moodies muzikaliteit staat buiten
twijfel, haar violistiek kan gans onalledaagse zwarigheden aan. Haar toon is soms
wat dun, wat ijl, doch, voor zover ik het thans kan beoordelen, nimmer te fragiel. Op
haar muzikale temperament reageren slechts mijn vraagtekens, tot dusverre - op haar
artisticiteit eveneens. Ik weet niet, tot op dit ogenblik, wat in haar spel de droesem
is der eigen belevingen, wat slechts schitterend gestudeerd is. Maar ik vrees: te veel
van het tweede, te weinig van het eerste. Er was een onevenwichtigheid tussen het
smachtende gebaar van veel cantabiles (dit kan eigen geweest zijn) en de
quasi-automatische koelheid van andere lijnen die ge, bij Brahms, met juist zoveel
expressie kunt laden. En ook dit onvrouwelijke, onartistiek-hoekige kan uit haar
wezen voortkomen. Het is zeker dat Alma Moodie eigenschappen rijk is die, eenmaal
ontwikkeld en allesbeheersend gemaakt, haar tot een tovenares kunnen maken en
het is even zeker dat ze thans nog niet zover is. Wij mensen hunkeren staag naar de
toekomst; we zouden willen weten of deze violiste haar psychische problemen op
zal lossen op den duur. Soms, vaak zelfs, kunnen we de oplossing voorvoelen; op
het ogenblik bij Alma Moodie niet. Men zou haar vaker willen ontmoeten: we zouden
haar Beethoven, haar Franck, haar Debussy en haar Mozart moeten horen. Doch wij
kunnen stil afwachten wat zij van zichzelf gaat maken - ik denk dat wij haar wel
vaker in de Utrechtse concertzalen zullen horen. Zij verdient de belangstelling ten
volle.
(Waarmee ik allerminst wil zeggen dat ik het met de voor het kunstwerk meer dan
onbeleefde applaudissementen na het eerste, na het tweede deel van een concert eens
zou zijn. Alma Moodie vergeve het de al te enthousiaste abonnees, gedachtig aan
een der zaligsprekingen.)68

Tivoli-concert - Kammersymphonie
18 november 1920 (UD)
Concertgebouw-sextet69
Mozart: Octet
Jung: Nocturne voor harpsolo, strijkers en blazers
Schönberg: Kammersymphonie
Deze avond beduidde een der mijlpalen in dit zo notenrijke muziekseizoen.
Schönbergs Kammersymphonie, die in 1906 geschreven werd, beleefde gisteravond,
veertien jaren later dus, haar eerste uitvoering in Nederland. Het schijnt mij voor
Utrecht geen geringe eer.

68
69

Pijper bedoelt waarschijnlijk de eerste der acht zaligsprekingen (Matth. 5:3-11): Zalig de
armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen.
Zie voetnoot 1 bij de recensie van 30 september 1920.
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Vóór de pauze ging een octet van Mozart, zonder dirigent. Deze muziek is, zoals
alles van Mozart, zó schitterend voor de instrumenten geschreven, dat men het niet
slecht kan spelen, gelijk Debussy zou opmerken.70 Maar ‘men’ speelde het niet alleen
niet slecht, men speelde het voortreffelijk. Misschien was het hoofdtempo van het
eerste deel wat bedachtzaam - de vier volgende delen konden niet schitterender
aangepakt en volgehouden worden dan de acht Amsterdamse kunstenaars het deden.
Er was nog een noviteit, een Nocturne voor harpsolo met vijf strijkers en vijf
blazers van de jonge Duitse componist Friedrich Jung, lid van het
Concertgebouworkest.71 Het stuk is nog niet geconcentreerd, klinkt nog wat te zeer
geïmproviseerd; maar het is muzikaal en geïnspireerd bij tenminste elke modificatie.
De harppartij, door mevrouw Paula Fischer, voor zover ik het beoordelen kan,
magistraal gespeeld, schijnt niet overal even important in dit tienledig ensemble. Er
is wat veel glissando, er staan wat veel none-akkoorden in. Doch de Nocturne getuigt
van veel zin voor coloriet, van waarschijnlijk wel kritische zin, van gevoel voor de
subtielere accenten. Het is de manifestatie van een talent, dat zich onder een daarvoor
geschikte leiding ongetwijfeld kan ontplooien tot een persoonlijk talent. Wanneer
Schönbergs Kammersymphonie, na de pauze, niet alle concentratie der hersenen en
thans, in de krant, de uitvoerigste beschouwing van ons geëist had, het zou mij
aantrekken om het werkje en de persoonlijkheid van de maker kritischer en
diepgaander te beschouwen.
Welke plaats de historie mettertijd aan Arnold Schönberg zal toewijzen, is thans niet
uit te maken (allicht niet!), maar ook: zelfs niet te vermoeden. Voor de Germaanse
landen betekent de naam van deze componist: het begin der Nieuwe Muziek. Het
overige Europa evenwel had in Debussy reeds een nieuw Begin gevonden, voor men,
buiten Duitsland, over Schönberg begon te denken.
De vraag is evenwel niet, zoals men uit het voorafgaande zou kunnen afleiden: of
de thans komende muziek zal zijn een Debussynse, dan wel een Schönbergse. De
nieuwe muziek zal zonder twijfel gebruikmaken van de vrije groeiruimte die
Schönberg haar verschaft heeft, en ze zal, gelukkig, even zeker gebruik moeten maken
van de nieuwe uitdrukkingswijzen die Debussy gevonden heeft. En ook dit: de
moderne componist, levende ná Debussy, staat anders tegenover de muziek dan de
musici dit een goede paar honderd jaar lang plachten te doen.
Ik heb een helder vermoeden van de waarschijnlijkheid dat later, in de
muziekhistorie van rond 1920-1930, Debussy beschouwd zal worden als de grote
Bouwmeester, de vaststeller van (niet nieuwe, doch te lang vergeten) Waarden;
Schönberg vooral als de grote Opruimer, de luide verkondiger van de
nietswaardigheid, de ontoereikendheid tenminste, van de sprake der muziek zoals
die vanaf Heinrich Schütz gesproken werd tot op de huidige dag.72

70
71
72

Zie voetnoot 171 bij de recensie van 23 januari 1920.
Friedrich Jung was in het seizoen 1916-1917 en van maart 1920 tot september 1925 als
hoornist verbonden aan het Concertgebouworkest.
Hier schrijft Pijper Schönberg voor het eerst expliciet negatieve, afbrekende kwaliteiten toe
en Debussy opbouwende. Zie ook voetnoot 252 bij de recensie van 25 maart 1920.
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Met andere woorden: het komt mij voor dat de muziek der eerstkomende periode
niet zal spelen als de pluimlichte, iriserende wolkjes van de tovenaar Debussy (zo
een muziek behoort ook slechts eenmaal in een eeuw geschreven te worden!) - en:
dat ze evenmin zal moorden, gelijk Schönbergs grandioze obsessies zo vaak en zo
meedogenloos plegen te doen. Laat ons helder blijven zien! Hoe hemelsbreed
verschillen de componeertechnieken van Malipiero, van Stravinsky, van Pizzetti,
van Milhaud, van Sem Dresden al niet van Schönbergs techniek of van die van
Debussy! Maar, wanneer wij dit verschil durven te zien, dan komt er een gevoel van
dankbaarheid. Immers: zonder Debussy nooit dat streven naar sublimatie, zonder
Schönberg nimmer die harmonische, atonale vrijheid. Zaken waarvoor zij met hun
ganse wezen gevochten hebben en die wij als bedrijfskapitaal kunnen gebruiken!
Vóór evenwel deze dankbaarheid, bovengeschetst, ook de geesteshouding is van
ons zeer machtig Publiek, zullen daar nog vele tonale functies meegeknikt, vele
onvoldoende muzieken gegouteerd moeten worden. Doch, het is geen zure arbeid
om aan deze bewustwording mee te werken. Tegenover de tientallen die ons verwijten
dat het ons mangelt aan respect voor de klassieken (gebrek aan waardering van
Meesters! - het is waarlijk al te zot!), die ons verwijten dat wij het Middelmatige niet
weten te waarderen, staan andere tientallen die het woord van Jean Cocteau hebben
leren verstaan: ‘Le public n'adopte hier que comme une arme pour frapper sur
maintenant.’73
Schönberg heeft die hebbelijkheid aan den lijve ondervonden; Schönberg kende,
zo goed als Cocteau, zijn tijdgenoten. Doch Schönberg reageert niet ironisch op die
tegenheden, maar met een vlijmende bitterheid. ‘Nichts fürchtet der Mediokre mehr
als den Zwang zu einem Wechsel in seiner Lebensanschauung!’74
Om Schönbergs Kammersymphonie (eigenlijk: al zijn werken voor het Tweede
strijkkwartet) aan te voelen, behoeft men overigens nog niet tot ‘ein Wechsel in
seiner Lebensanschauung’ te geraken. De ‘moderniteit’ van het werk is louter een
ietwat vrijmoediger hanteren van de harmonie dan dat in 1906 nog gewoonte was.
Overigens meen ik dat Mahlers Zevende symfonie, die in hetzelfde idioom geschreven
werd, dateert van 1905. Om een (eventuele) prioriteit gaat het overigens in genen
dele.
De melodiek van het werk is minder vrij. Het opspringende kwartenthema heeft
een meer stemming determinerende dan melodische betekenis en Schönberg heeft
de Kammersymphonie niet kunnen schrijven zonder daar vele lyrische momenten
als tegenkleur in te verwerken. Deze lyriek mist de doorgloeidheid die ze bij Richard
Strauss altijd heeft en Schönberg was in 1906 nog niet radicaal genoeg om er volledig
afstand van te doen.
Het contrapunt is vaak troebel, chaotisch. Dit is, natuurlijk, bewust. Men kan
dergelijke demonische geobsedeerdheden niet suggestiever projecteren dan juist door
de gebruikmaking van zo een tiental, schijnbaar onafhankelijk lopende lijnen die aan
elkaar blijven haken op het ongedachtst, die elkaar wonden en knauwen in het
voorbijgaan. Het zijn deze momenten die ik hierboven ‘moordend’ noemde.
73

‘Het publiek aanvaardt het verleden slechts als stok om er het heden mee te slaan.’ Pijper
citeert deze uitspraak van Cocteau vele malen. In Le coq et l'arlequin heeft Cocteau deze zin
gemarkeerd met een groter lettertype. Cocteau (1979), 72.

74

Schönberg (1911), 463 = (19223), 499.
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De instrumentatie van het werk, ten slotte, schijnt mij niet volmaakt. Wanneer men
onafhankelijke lijnen schrijft voor zeg vijf hoge blaasinstrumenten en, daartegenover,
drie hoge strijkinstrumenten, dan zullen de laatste altijd op de achtergrond blijven.
‘Een klarinet is gelijk zes violen’, decreteerde Berlioz al. En dat geldt nog heden. Er
is, absoluut gesproken, niets tegen om de violen aldus te onttronen, doch het komt
mij voor dat het werk niet geconcipieerd is op deze verhouding. Eén enkele violist
kan nimmer ‘führend’ optreden, wanneer zijn lijn weggewerkt wordt onder vijf
geblazen stemmen, waaronder een lage hobo - een hobo, aldus gehanteerd, blijft
zelfs verstaanbaar door een groot gemengd koor plus vol orkest heen.
Wanneer Schönbergs klankvisioenen met deze noten volstrekt gerealiseerd zijn,
dan geloof ik toch nog dat de partituur slechts dan zou ‘klinken’, wanneer men
tegenover die tien blazers dertig strijkers kon plaatsen. Men kwam dan tot een klein
orkest, Arnhem of Groningen of zo... Maar de orkesten die dit fenomenaal moeilijke
werk zouden kunnen spelen...
Hoe dan ook - het is mogelijk dat Arnold Schönberg (hoewel het werk volgens
een notitie vóór in de partituur ook als ‘zaal’symfonie uitgevoerd kan worden) deze
mengingen juist zo bedoeld heeft. Wij zullen er ons dan aan gewennen de edele
violen, alten en violoncellen in den vervolge slechts als achtergrondmakers te horen,
waarvoor we tot dusverre de batterij gebruikten. Het is een mogelijkheid, doch ik
vrees dat het mij voorlopig nog geen wenselijkheid zal schijnen.

B.B.B.-cyclus - Tweede concert
22 november 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Zesde symfonie
Brahms: Eerste pianoconcert (soliste: Jannette Walen)
Brahms: Akademische Festouvertüre
Het Eerste pianoconcert van Brahms, dat gisteravond uitgevoerd werd, is eigenlijk,
gelijk het Tweede, een symfonie met piano. Het Eerste pianoconcert had zelfs, mag
men de uitgebreide Brahms-literatuur geloven, voluit een symfonie moeten worden.
En wel een symfonie met een bekend, tragisch gegeven. Joseph Joachim, Brahms'
vriend, verhaalt dat het eerste deel de neerslag bedoelt te zijn van de geweldige indruk
die Robert Schumanns (mislukte) poging om zich te zelfmoorden op Brahms gemaakt
had. En Joachim ‘verklaart’ dan het motto dat boven het tweede deel (Adagio)
geschreven stond: ‘benedictus qui venit in nomine domini’, door de zeer vrije en
zeer romantisch-verkronkelde vertaling ‘gezegend hij die in de naam des heren (dat
is Schumann) tot de verlaten Domina (dat is Clara Schumann) en de van hun vader
beroofde kinderen terugkeert’.
Aldus verhaalt Walter Niemann, die een grote en in veel opzichten voortreffelijke
Brahms-biografie schreef, onder een actueel motto van Rudolf von der Leyen,
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waarin de ‘kinderen van Brahms' muze’ vergeleken worden met heilige engelen die
‘Lilienstäbe’ (o, Sigmund Freud!) op de beproefde mensheid neervlijen en
verzachtende balsem in de gewonde harten der bovengenoemde mensheid druppelen,
‘das walte Gott’.75
Maar, deze lyriek daargelaten: ik begrijp van die ‘Deutung’ van de Latijnse zin
niet veel. Zou, volgens Joachim, Brahms zichzelf zaliggesproken hebben, omdat hij
‘in nomine domini’ (in Schumanns naam) ‘tot’ Clara en haar kinderen ‘kwam’? Was
het, nobeler en begrijpelijker, bedoeld als een bezwering van Robert Schumanns
waanzinsdemonen? En was het dus Robert zelf die ‘benedictus’ in zijn eigen naam
tot zijn verwanten moest komen? (vandaar: terugkeert)?
Dit alles is inderdaad zeer interessant om over te mediteren - de heer Van Gilse
merkt eveneens op dat het niet zonder belang is om het bewuste motto te kennen.
Maar het brengt ons geen zier dichter bij het werk. De anekdotische bijzonderheid
van het eerste deel: ‘de tragische, duistere grondstemming van dat stuk werd opgewekt
door de tijding van Schumanns noodlot’, is niet meer dan een bijzaak. Het doet er
niets toe of de hoorder, levende ná de dood van een componist, weet door welke
noodlottige of fortuinlijke omstandigheden een bepaald werk werd geïnspireerd.
Want: alleen het werk getuigt, niet de histories daarrond.
Het werk zelf. Men wil Bach eruit horen - en daar is inderdaad analogie der noten,
wat voor sommigen veel zegt. Ik meen evenwel dat het belangrijkste in de muziek
vrij weinig met de noten te doen heeft en dat de geest voor een werk essentieel is voor grote en ook voor geringere kunstwerken. En met Bachs geest, met Bachs
glorieuze, woest fantastische soms, elders middeneeuws76 devote geest, heeft Brahms'
metafysica niet het minste verband. Bach kende binnenin alle vervoeringen der grote
heiligen en alle oorblazingen des duivels - ‘Bach ist kein Bach sondern ein Meer’,
decreteerde Meester Beethoven treffend simplistisch.77 Brahms daarentegen voelt
romantisch, denkt romantisch, filosofeert romantisch, maar componeert klassiek, dat
wil zeggen hij fixeert zijn romantisch-aangevoelde en -doordachte filosofemen met
de techniek der classici - Beethoven of Bach, Händel of Haydn. Het schijnt nog
telkens nodig om dit te herhalen. Brahms wenste, bewust, geen enkel contact met de
revolutionaire partij - hij liet het in het jaar volgende op dat waarin het Eerste
pianoconcert voltooid werd, tot een openlijke breuk tussen ‘de modernen’, Wagner,
Liszt, Berlioz, en de hoeders der klassieke cultuur komen door in een (toentertijd
heel wat stof opwerpende) open brief te protesteren tegen de prestaties der
zogenaamde

75

76
77

Niemann (1920). Het complete motto dat hij liet afdrukken luidt: ‘Wenn einmal, was Gott
noch lange verhüten möge, was aber, wie die geschichtliche Vergangenheit lehrt infolge
äusserer und innerer Feinde im Laufe der Zeiten eine ausgleichende Naturnotwendigkeit ist,
- wenn einmal unser deutsches Volk in Phasen nationaler Trauer und Heimsuchung leidet,
- dann werden auch die Kinder Brahmsscher Muse gleich heiligen Engeln die Lilienstäbe
auf die geprüften Menschen senken, lindernden Balsam in die wunden Herzen giessen und
mit dazu beitragen, unsere Mission im Leben der Völker zu neuen glorreichen Zielen zu
führen. Das walte Gott!’ (Het citaat komt uit Rudolf von der Leyen, Johannes Brahms als
Mensch und Freund. Düsseldorf/Leipzig, 1905, 98-99.)
Zie voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
Het citaat is niet letterlijk. Meestal leest men: ‘Nicht Bach sondern Meer sollte er heissen!’
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‘nieuw-Duitse school’, die Brahms c.s. ‘als dem innersten Wesen der Musik zuwider
nur beklagen und verdammen können’.78
Deze jammerlijke, onartistieke daad, die Brahms in 1860 heeft begaan, determineert
zijn hele scheppende persoonlijkheid voor ons, die volmaakt ongevoelig zijn voor
de toenmalige partijtwistjes tussen Brahminen en Wagnerianen. Een kunstenaar mag
eenzijdig zijn (volgens Goethe zelfs: moet eenzijdig zijn), maar hij heeft niet het
recht om de uitingen ener andere richting te beklagen en te verdoemen. Brahms heeft,
bewust, een goed deel zijner psyche dichtgeschroeid, verminkt. Thans weten wij:
het beste, eigenste deel. Hoe groot een meester had de fameuze bouwheer Brahms
niet kunnen worden, wanneer hij wat minder benepen had ‘geweten’ wat goed, wat
kwaad was. Maar hij had niet de moed om te twijfelen.
Brahms' Eerste pianoconcert ligt aldus vóór ons als een middending tussen een
nooit voltooide symfonie en een pianoconcert ‘im Sinne Beethovens zu idealisieren’,
zegt Emil Krause.79 Het orkest is volstrekt symfonisch behandeld, de pianopartij niet
zeer pianistisch (Brahms' pianostijl is nu eenmaal niet zeer fraai), doch wel
dankbaarder, effectvoller, dan in het vaker gespeelde Tweede concert. Met de woorden
van Brahms' biograaf Niemann: ‘Der spätere dickflüssige und einseitige Brahmssche
Konzert-Klaviersatz, der am liebsten immer wieder mit massiver Akkordik und
weitgriffigen unbequemen Akkordbrechungen arbeitet, hat sich im ersten
Klavierkonzert noch nicht herausgebildet.’ Dit staat op bladzijde 264 van de
meergemelde biografie; ik vermeld dit even voor de enthousiasten die mij verwijten
dat ik meester Brahms niet ‘naar waarde’ weet te schatten. Mijn opinie is voluit die
van Hugo Wolf, die ongeveer zegt: ‘B... ist ein tüchtiger Komponist dem zuweilen
gute, zuweilen schlechte, zuweilen schon bekannte und häufig gar keine Einfälle
kommen.’80
Voortreffelijke gedachten staan er in dit Eerste concert ten minste twee. Misschien
zal dus deze stad ter wille der twee rechtvaardigen niet verdorven worden. Laat ons
het hopen.
De herschepping door mejuffrouw Jannette Walen was in veel opzichten goed.
Men vraagt bij Brahms niet naar singuliere pianistiek en haar toon, schoon soms wat
hard, hield het tegen de meeste tutti's uit. De orkestpartij was gelukkiger dan ik deze
winter een accompagnement nog hoorde.
Het concert eindigde met de Akademische Festouvertüre en de symfonie was
Beethovens Pastorale. Het tempo van het eerste deel was wat gejaagd en dat van het
laatste deel wat slap. Het beste waren het Scherzo en het Gewitter. Vooral het laatste
was goed afgewogen.

78

79
80

... die Brahms c.s. ‘slechts beklagen en veroordelen kunnen, als zijnde strijdig met het diepste
wezen der muziek’. Deze open brief uit 1860, ondertekend door Brahms, Joseph Joachim,
Julius Otto Grimm en Bernhard Scholz, was gericht tegen de nieuw-Duitse richting en het
Neue Zeitschrift für Musik.
Krause schrijft: ‘eine Idealisierung desselben im Sinne Beethovens ist daher unter allen
Umstände geboten’. Krause (1892), 57.
Hugo Wolf, ‘Konzerte der Meininger Symphonie-Kapelle’. Wiener Salonblatt, 30 november
1884. Het volledige citaat luidt: ‘Er [Brahms] ist ein tüchtiger Musiker, der sich auf seinen
Kontrapunkt versteht, dem zuweilen gute, mitunter vortreffliche, zuweilen schlechte, hie und
da schon bekannte und häufig gar keine Einfälle kommen.’ Wolf (1911), 110.
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Kamermuziekavond - De Bohemers
24 november 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Boheemsch Strijkkwartet m.m.v. Lucie Veerman-Bekker (piano)
Dvořrák: Pianokwintet in A, op. 81
Beethoven: Strijkkwartet in F, op. 59.1
Smetana: Strijkkwartet nr. 1 (Aus meinem Leben)
De oude volken kenden muzieken die de macht bezaten om slangenbeten onschadelijk
te maken, om schoon weer of regen te voorschijn te roepen; muzieken die de wilde
dieren en de wilde neigingen temmen konden; muzieken die, wat wij
twintigste-eeuwers noemen, magische kracht bezaten. Nog heden ten dage schrijven
de stammen der Ojibwa's en der Zunji's aan sommige gezongen, oeroude fragmenten
deze magische vermogens toe.
De Europeaan heeft sinds enige tientallen van eeuwen echter alle inniger direct
contact met de woeste, leven gevende en leven vernietigende natuur verloren. Hij
heeft, sedert eeuwen, geen behoefte meer aan een bezwering der elementen. En,
langzamerhand, in evenredigheid met de civilisatie, is de muziek vergroeid tot
Toonkunst. Ze heeft haar directe macht verloren, doch Magie is ze gebleven. Bezitten
wij niet een muziek die Slaap opwekt? Waarom doet ze dat, en hoe? Bezitten we
niet evenzeer een muziek die de Heldenmoed prikkelt? (Strauss' Militärmärsche of,
primitiever nog: élk getrommeld marsritme.) Orpheus kon, al musicerend, de dieren
betoveren en de stenen bewegen. Laat ons even verzinnen hoe onze honden reageren
op vioolspel, op de grammofoon, op het huiskamerharmonium. Ze worden ongedurig,
zenuwachtig; ze willen meejammeren. Gij, twintigste-eeuwse Orpheus, betovert uw
dieren! En, wat die stenen betreft, verhaalden Amerikaanse couranten niet hoe een
listig directeur ener wasserij zijn wasmeisjes per grammofoon of pianola op two-steps
en tango's trakteert, opdat ze minder babbelen en meer werken zouden? De volgende
stap is de grammofoon op de steiger van het in aanbouw zijnde huis. De muziek van
onze moppencomponisten en operascheppers doet dan, in de meest letterlijke zin,
de stenen bewegen.
De lezer moge deze divagatie hier niet als een grap beschouwen. En ook, de
overpeinzingen houden nauwer verband met het concert der Bohemers dan men
oppervlakkig misschien menen zou. Wanneer men zich een ogenblik rekenschap
tracht te geven van de elementen die de wezenlijke waarde ener muziek uitmaken,
dan komt men, doordenkende, tot hoogst belangwekkende conclusies. Het gaat niet
aan om de bekorende, betoverende (dat is hetzelfde) kracht van de meeste Boheemse
muzieken te doodverven met de kinderachtigheid: ‘Dat komt omdat het zulke “echte
muzikantenmuziek” is.’81 Een definitie van muzikantenmuziek, die niemand kan
geven, blijft
81

Dit verwijst naar de toespraak die Van Gilse deze avond gaf ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de Bohemers. Daarin memoreerde hij ‘hoe de Bohemers in donkere oorlogsjaren
steeds waren voortgegaan met schenken en wel de gaven van hun Musikantentum.’ Hij
voegde eraan toe: ‘En [...] wij musici weten wel wat wij daaronder moeten verstaan: “Es ist
das unbeschwerte, unspekulative, spontane, selbstverständliche, herzliche Musizieren!”’ Van
Gilse (2003), 204.
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dan ook altijd achterwege.
Muziek heeft geen absolute waarde. Appreciatie van muziek, om het nu maar
voorzichtig uit te drukken, is een volstrekt persoonlijke liefhebberij. La prière d'une
vierge,82 dat onze grootmoeders soms tot tranen kon roeren, laat ons, onder bepaalde
omstandigheden, tranen lachen. Toch is het hetzelfde stukje. Koenemans
Fremersberg83 heeft duizenden iets gegeven, dat zij schoonheidsontroering meenden
te mogen noemen. Thans rangschikken wij het onder de Muzieken die de Slaap
oproepen. Op een ander plan, op het plan der Erkende Meesterwerken, gaat het niet
anders. Haydns Sieben Worte heet in een muziekhistorie van voor twintig jaar: zalvend
gelamenteer - alzo: in de waardering van die schrijver geen andere modulatie dan
wij met de Fremersberg maakten.
Men kan echter wel, gewapend met een belangrijke dosis
onderscheidingsvermogen, van elke muziek vaststellen of het is: een muziek voor
het hoofd (gemaakt met de wiskundehersenen) óf een muziek voor de ziel, voor het
hart. Wanneer men nu ook nog in het oog houdt dat elke muziek plusminus iedere
vijftig jaar niet alleen door andere oren gehoord wordt, doch ook tot anders afgestemde
zielen moet spreken, dan is het wel duidelijk dat veel schoonheden die in de eerste
tijd voor algemeen menselijke waarden werden gehouden, door de eeuwig
onverbiddelijke Kronos tot de ware proporties worden teruggebracht, dus: slinken
of verdwijnen. De mode, de geestelijke stromingen wijzigen zich, of verzanden; de
menselijke driften, de hartstochten zijn onveranderlijk, staan buiten het tijdverband.
Die muzieken waarin iets is opgevangen van des mensen eeuwigheidsverlangens,
hebben wezenlijke waarde.
Slechts de muziek waarin de hartstocht brandt (niet: die de hartstocht opwekt,
want dat gaat heel wel met technische trucjes), blijft over, op den duur. Hieruit volgt
ook weer niet dat zo een diep inwerkende muziek geen spel zou kunnen zijn voor
onze hersenen, geen vreugde voor ons verstand. We hebben tal van werken van de
grote Magiër J.S. Bach die het tegendeel - zo nodig - bewijzen. Doch de schijnbare
onvergankelijkheid, de altijd weer verrassende ‘moderniteit’ van die werken komt
ge niet nader door Bachs techniek, werkwijze, te analyseren en tot exempel te stellen.
Het gaat, populair gezegd, slechts om het percentage magie dat in een schepping,
een oeuvre voorkomt.
Dit percentage donkere kracht is in de muziek der Slaven niet gering. Smetana is
(waarom zouden we het ontkennen?) een middelmatig bouwmeester en Dvořák, de
componist, kan een vergelijking met Brahms bijvoorbeeld of met Mendelssohn niet
doorstaan. Doch hun muzieken spelen op de zenuwen van onze vingertoppen en dat
is anders, en meer, dan ‘de koepel van onze hersenpan een bepaald aantal minuten

82
83

Een destijds zeer populair salonstuk voor piano van Tekla Badarzewska (1834-1861).
Bij de populaire Utrechtse harmonieconcerten was Le Fremersberg van Miroslav Könnemann
(1826-1879) het meest geliefde repertoirenummer. ‘Half Utrecht liep uit wanneer dit op het
laatste zomerconcert werd uitgevoerd.’ Zie: Noske/Paap (1966), 30. De naam van de
componist is in Nederland verbasterd tot Koeneman(n): zowel Pijper als Noske/Paap noemen
hem zo, en ook de opname van het werkje die in de jaren zestig bij Philips verscheen, draagt
deze naam.
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te versieren met ijle en vliedende klanken’.84 Er is een betrekkelijk zeer hoog gehalte
aan eeuwige waarden in deze stukken, stukken waartegen men hoogstens zou kunnen
zeggen: dat zij ons intellect niet zeer bezighouden, doch nooit: dat zij ons hart niet
verkwikken zouden. Vanuit deze aanschouwingshoek beminnen wij ook de dansen
van Johann Strauss: geen spel voor de hersenen, doch spijze voor de ziel.
Wat hierna nog te zeggen van het Kwintet van Dvořák (dat de jubilerende en
bejubelde Bohemers speelden samen met mevrouw Veerman. Ensemble en pianospel
waren schitterend in orde, doch ik herinner mij wel reproductie van ditzelfde ensemble
in een gracelijker souplesse).
Wat nog van Beethovens Eerste Russische kwartet, van Smetana's Aus meinem
Leben? De superioriteit van het gezelschap is evident genoeg. Men zou lyrisch kunnen
zijn over hun langste opmaten, over de glimlachende malsheid van hun tertsende en
sextende danswijzen. Daar is, bij Smetana, altijd nog wel een opstreek die een ganse
frase determineert; daar is altijd wel een hoge noot die zich wiegt op de bijna
onmerkbaar golvende begeleiding. Daar zijn altijd wel accenten die slechts op één
manier hun volledige betoning krijgen: op de manier van Suk, of van Hoffmann,
Herold of Zelenka.
Doch er zijn uilen genoeg, in dit Athene.85

Gebouw - U.S.O.
25 november 1920 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Corelli: Concerto grosso
Haydn: Symfonie nr. 101 in D (Die Uhr)
Wagner: Siegfried-Idyll
Wagner: Voorspel en slotscène uit Tristan und Isolde
De uitvoering van Corelli's Concerto grosso was, als geheel, gelukkiger dan die van
Haydns Symfonie in D. De wrakke, wankele plekken in Corelli waren daar waar
men ze verwachten kon: in het Grave, bij de attaques. Maar het concertino:
Rijnbergen, Groot en Ferree, was een onwankelbaar centraal blok en de vele
ternauwernoodheidjes (achterblijven der contrabassen bijvoorbeeld) daarrondomheen
bedierven niet de herinnering aan een wel gedragen, gestuwde uitvoering.
Haydns symfonie, bekend onder de naam Glöckchen-symphonie of Die Uhr lukte
minder. Daar stoorde aldoor een mislukte afgewogenheid tussen strijkers en blazers,
daar waren te veel unisono's die rammelden. De blazers die, na Corelli, zó uit de
stemkamer op het podium kwamen, begonnen halfweg het Andante te stemmen. Het
fugato uit de Finale was nodeloos gehaast en kortademig.

84
85

Wellicht een citaat uit de toespraak van Van Gilse.
Ook dit slaat ongetwijfeld op Van Gilses toespraak. Pijper zegt immers eerder in deze recensie:
‘Het is voor mij zinloos om een lans te breken voor de Bohemers, want dat doen anderen
al.’
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Overigens gaf de minder dan matig bezette zaal ernstiger reden tot ongerustheid over
het Utrechtse muziekleven. Zó leeg als zondagavond op het Cyclusconcert was het
wel niet, maar het was al erg genoeg. Wanneer er geen solist is, kan men de
bovenzijzaaltjes wel buiten dienst stellen, geloof ik.

Tivoli - Dirk Schäfer
25 november 1920 (UD)
Beethoven: Pianosonate in As, op. 26
Beethoven: Pianosonate in cis, op. 27.2 (Mondschein)
Chopin: Etude in Ges en Écossaises
Ik kreeg vandaag een boekje in handen: Der klingende Garten van Adolf Weissmann.
Wat het, als geheel, waard is, mag ik niet beoordelen alvorens het herlezen te hebben.
Doch een opmerking over Chopin prikkelt mij: ‘Es ist Mozartisches in ihm [...] auch
er tollt in Heiterkeit und entartet in Derbheit, die Rache des Genies für den Einbruch
der Alltäglichkeit in sein Traumland ist. Aber in alledem ist geringere Spannweite.
Das Genie Mozart ist schrankenlos in der Aussprache seines Innern [...]; das Genie
Chopin hat das Sordino des feinen, sich verhüllenden Polen und hasst den lauten
Ausbruch. Beide schwindsüchtig.’86
Aldus reageert een Duits muziekscribent in den jare 1920 nog op Chopin. Het is
het oude liedje van de lyrische muziekbespreking: de schrijver denkt zich een geval,
ensceneert een situatie en er is altijd wel een of een paar standaardgenies wier
wezenseigenaardigheden ten dele op de vooropstelling passen... ‘homines sunt’.
Ik wilde dat Adolf Weissmann c.s. in den vervolge over een katoenplantage, over
het evenredig kiesrecht of over het nut der Rasierklingenhohlschleifapparate gingen
schrijven.
Waarom zouden wij het werk van Chopin, dat daar ligt als een ontroerend document
humain uit het midden der vorige eeuw, beduimelen met troebele aperçus? Met
‘Impressionen über das Erotische in der Musik’?87
Dirk Schäfer doet anders en beter. Hij maakt geen vergelijkende studiën, hij zoekt
niet naar analogieën of verschillen. Maar hij heeft het accent voor elk der preludes,
voor een romance, een wals, een etude. Het is altijd Chopin, en het is altijd Schäfer.

86

87

De Berlijnse muziekcriticus Adolf Weissmann (1873-1929) was een van de medeoprichters
van de ISCM. In die hoedanigheid leerde Pijper hem in 1922 kennen. Weissmann bleef tot
zijn dood in 1929 Pijpers belangrijkste Berlijnse vriend. Het complete citaat luidt: ‘So reiht
sich Chopin an Mozart und Schubert und ist doch ein anderer. Es ist Mozartisches in ihm.
Hört ihn jenseits der Kunst in Rede und Briefen: auch er tollt in Heiterkeit und entartet in
Derbheit, die Rache des Genies für den Einbruch der Alltäglichkeit in sein Traumland ist.
Aber in alledem ist geringere Spannweite. Das Genie Mozart ist schrankenlos in der
Aussprache seines Innern gegen alles Gebot der Klugheit; das Genie Chopin hat das Sordino
des feinen, sich verhüllenden Polen und hasst den lauten Ausbruch. Beide schwindsüchtig.’
Weissmann (1920), 25.
De ondertitel van Weissmanns boek.
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Het is mij niet mogelijk om, zonder Schäfers reproductie van de beide sonates van
Beethoven (de zogenaamde Mondscheinsonate en opus 26, met de treurmars) gehoord
te hebben, zelfs vage impressies over zijn concert te noteren. Chopin vereist een
bepaalde geconcentreerdheid des geestes die ge niet gemakkelijk op een winteravond
in de winderige straten van Utrecht op kunt doen, op weg van Gebouw naar Tivoli.
En Schäfer is zonder twijfel een stemmingsopwekker als weinigen, doch er bleef tot
en met de Etude in Ges (wat een meesterlijke reproductie!) een greppeltje tussen
mijn gewillige geest en zijn geconcentreerde herscheppingen. Toen, met de
Écossaises, de genieting dieper beloofde te worden, was het net afgelopen. Het is
een verlies dat slechts ik geleden heb.
Want ook zonder dat ik het voor de zoveelste maal doe afdrukken, is gans de stad
overtuigd van Schäfers singuliere eigenschappen.

Mannenzang
26 november 1920 (UD)
Tivoli
Koninklijke Utrechtsche Mannenzangvereeniging o.l.v. Bernard Diamant
m.m.v. Meta Reidel (zang) en James Zwart (violoncel), Johan Winnubst
(piano), [?] Brendel-Hinlopen (piano) en [NN] (piano)
Werken van Hegar, Händel, Petelin, Beethoven/Moore, Smulders,
Boëllmann, Fauré, Popper, Chopin, Brahms, Liszt
De mannenkoren die een (gewoon of buitengewoon) concert arrangeren, leren niet
of willen niet leren. Het gaat niet zonder een programma van acht, of tien, of twaalf
nummers. Er resideert altijd meer dan één pianist achter de vleugel. Minder dan twee
solisten schijnt beneden de waardigheid. Het programma moet als een noot in twee
bijna gelijke helften gespleten worden door de pauze. Er zijn meer kleinigheden.
De resultaten van deze onartistieke werkwijze bleken dan ook gisteravond uit: de
lengte van het programma (over half tien pauze!), de tijdrovende en afleidende
opstelling van het grote koor, die plusminus zeven minuten duurde om een koortje
van Hegar, durende zes minuten, te zingen. Na de pauze dezelfde grap. Er zouden
in deze geest meer aanmerkingen te maken zijn.
Ik wil in plaats daarvan een opmerking maken: het was jammer dat men zijn
programma, mede door de vrije keuze der solisten, had laten verknoeien. De
koornummers, van Händel, Beethoven, Hegar (nu ja) en Smulders, waren geen slechte
fondmuziek. Het was gunstiger samengesteld dan ik dat vaak van een
mannenkoorprogramma heb gezien. Maar waarom een solocellist erbij, die blijkbaar
zelfs Boëllmann mocht spelen als hij daar lust in had? Waarom daar Chopin bij?
Waarom ried men Meta Reidel een klein deel van haar programma niet af?
Het antwoord op al deze vragen zou ik desnoods zelf wel kunnen construeren.
Maar: het zijn geen artistieke motieven waardoor de samenstellers der mannenkoor-
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programma's geleid worden. En ook dit is afkeurenswaardig. Mannenzang zong
ditmaal geen erge concoursdraken - dat waardeer ik. Om evenwel de uitvoeringen
tot belangrijker en stemmender gebeurtenissen te maken dan een uitgaansavondje,
zal men zich dienen te bezinnen op bovenstaande waarheden en nog op enkele andere
bovendien.
Mannenzang zong een fraai, als altijd meer instrumentaal dan vocaal gecomponeerd
koor Die Vesper van Beethoven88 en, in hetzelfde nummer, het befaamde koortje
Ecce quomodo moritur justus van de oude Jakob Petelin. Zijn naam geeft onze
hersenen meer te doen dan zijn muziek. Petelin staat veelal te boek onder de naam
Jacobus Gallus - verlatinisering van zijn ‘gewone’ naam: Hand'l, Han'l, Händ'l
(haantje): gallus. Veel van zijn motetten schijnt nog gebruikt te worden. Hierin was
het koor overigens nog niet zeer toonvast en men trok wat.
De compositie welke mij het meest interesseerde, was Brahms' Rapsodie voor
altsolo, mannenkoor en orkest (piano) naar een stuk van Goethes Harzreise im Winter.
Goethes tekst is, wanneer men de met het gedicht samenhangende Vorgänge niet
kent, niet zeer helder. En het fragment dat Brahms (niet willekeurig, voorwaar!) eruit
koos, blijkt, geïsoleerd, nog iets duisterder. Het mangelt mij aan ruimte om zeer ver
uit de koers sturende beschouwingen neer te schrijven over de Brahms van dit opus
53. Trouwens, ik schreef ruim een week geleden over de componist en tot andere
conclusies zouden ook deze divagaties niet voeren. Maar het is wél opmerkelijk dat
Brahms juist de kronkelige, buiten het verband gezien: handenwringend,
weltschmerzliche fragmenten koos. Het is altijd méér: Plessing,89 dan: Goethe. En
niet ten voordele van het kunstwerk. Men zou zich bijna kunnen voorstellen dat
Goethe zijn commentaar op de Harzreise voor een toekomstig Brahmsje geschreven
had... ‘einem jungen, äusserst hypochondrischen Selbtsquäler zu besuchen und
aufzurichten...’
De solisten. Meta Reidel zong de altsolo uit de Rapsodie - wat te zeer afgesteld
op de orkestbegeleiding en verderop, mét het mannenkoor, niet overal opgewassen
tegen de te zeer dekkende tenoren en bassen. Maar die noten liggen daar ook waarlijk
te laag. Ik hoorde ook drie liederen van Liszt, waarmee zij bewees, eens te meer, dat
vooral het orkestpodium haar terrein is.
Het is toch eigenlijk niet lief van de zangeressen om, toegevende aan de druk van
zekere zijde, en dus ‘Hollandse Liederen’ zingende, de onbenulligheid, het
karnemelktemperament van dat deel (dat kwantitatief het sterkst is!) onzer ‘Hollandse
Kunst’ zo genadeloos te demonstreren.90 Enfin, dat sterft wel uit.
88

89

90

Het mannenkoor Die Vesper (‘Hört vom Strand ein Vesper singen’), geschreven door de
Ierse dichter-componist Thomas Moore (1779-1852) onder de titel ‘Hark! the Vesper Hymn
is Stealing’, was geënt op het Adagio uit Beethovens Sextet in Es, op. 81b.
Plessing was een jongeman die in diepe neerslachtigheid verviel door Goethes Die Leiden
des jungen Werther. Goethe zocht hem op in de hoop dat hij hem kon helpen. Daarop heeft
het gedicht Harzreise im Winter betrekking, waaraan Brahms twee strofen ontleende voor
zijn Rapsodie.
Met ‘de druk van zekere zijde’ lijkt Pijper te verwijzen naar Bernard Zweers, wiens streven
naar ‘eigen Hollandse kunst’ algemeen bekend was. Zweers componeerde op latere leeftijd
nog uitsluitend liederen op Nederlandse teksten. In Atanasijevic (1988), 11 is te lezen: ‘Naar
Zweers' eigen zeggen is het Wagner geweest die hem de ogen geopend had met zijn uitspraak:
“Ehrt eure deutschen Meister.” “Dat wilde ik worden voor Holland: de toonschepper van
een eigen muziek, op eigen Hollandse teksten.” Voor Zweers werd de Nederlandse taal het
belangrijkste element in het scheppen van de nationale kunst, want: “Nooit zal de kunst vaste
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De medewerking van de heer James Zwart maakte het programma te lang. Ik hoorde
zijn Fauré niet en ook niet zijn Popper. Doch ik hoorde een ijverige reproductie van
de Sonate van Boëllmann. Misschien is James Zwart binnenshuis een niet
onverdienstelijk cellist; in de zaal blijkt het nog houdingloos dilettantisme. Al die
hachelijke intonaties, die nasale cantilenen, die pizzicati die klonken als een gespannen
touw. Neen. Het was ijverig, meer niet.
Mevrouw Brendel-Hinlopens pianospel mist alle (niet: vrouwelijke, doch: artistieke)
charme. Daar ruiste geen enkel gebroken akkoord zonder dat de slotnoot een vinnige
tik kreeg. Zij dacht soms tijden lang niet aan enige dynamische modificatie; zij joeg
alle syncopen. Zij vermorzelde, bedolf de beklagenswaardige violoncel wanneer ze
vulstemmen te spelen had, zij bleef, bescheiden, op de achtergrond wanneer de cellist
rusten telde. Er gebeurden, in de sonate, de dwaaste, belachelijkste ongelukjes die
ik deze winter nog hoorde.
Maar - zouden de pianisten soms vreemd zitten voor de Steinway? Ik moet zeggen,
ik prefereer het merk boven alle andere en een Evert Cornelis kan erop toveren. Maar
mevrouw Brendels toucher past er niet voor: alles werd hard, rauw-gebeukt. En
Winnubst, die Meta Reidel accompagneerde, liet niets horen: veel te vaag en te stil
gespeeld. Terwijl het instrument onder de handen van de accompagnateur der
Harzreise het meeste leek op een harmonium met klevende toetsen en een lekkende
blaasbalg.
Een kleine aantekening: er was in de Tivoli-zaal zo'n onaangename (kille)
temperatuur dat men mantels en bonten omsloeg. Toch geen brandstoffenrantsoenering
meer?!91

Dansavond - Hannelore Ziegler
29 november 1920 (UD)
Sommige kunstdanssystemen gaan van de muziek uit; andere systemen beginnen
met de plastiek; weer andere met de ritmische lichaamsbeweging. De laatste, zuiverste
categorie is min of meer gesublimeerde gymnastiek; de gedecideerd plastische
kunstenaressen (die ik, voor zover ik ze ken, voor de sterkste artiesten der bent houd)
stamelen iets van het abc ener nieuwe toneelkunst; de dusgenaamd ‘muzikale’
danseressen tonen zich in de regel dilettanten in de muziek. Hannelore Ziegler behoort
tot geen der drie categorieën.
Het programma beloofde dat zij van de muziek uit zou dansen: Ganne, Chopin,
Strauss, Bach - och ja, waarom niet? - en de ‘eigen fantasie’ waarnaar de plastiek en
de dansen gemodelleerd zouden zijn, strekte zich niet over de titels der nummers uit.
Er was zelfs een ‘kamerorkest’ onder leiding van een dirigent van een filharmonisch
orkest uit Ludwigshafen.
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voet verkrijgen bij een volk dat zich bij de zang van vreemde talen gedient, of dat de kunst
door bemiddeling van vreemde talen in zich opneemt.”’
Pijper verwijst hiermee naar de brandstoffenrantsoenering aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog.
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De ‘muzikaliteit’ van deze danseres ging niet verder dan een slap handbeweginkje
als er zestienden waren, hoofd omhoog als de melodie naar boven ging, neerkomen
op de enen. Enfin, het hele jammerlijke arsenaal van veruiterlijking van dat, wat
slechts spreekt tot het onderbewuste.
De plastiek der danseres en de kleurenzin van Frau Professor O. Ziegler, die de
kostuums ontwierp of maakte, gaven elkander niets toe. Het een was treurig van
conventionele smakeloosheid, het ander van smakeloze, benepen conventionaliteit.
De gevoeligheid voor het ritme: de technische dansvaardigheid in beperktere zin
was ten enenmale onvoldoende.
De dans van Hannelore Ziegler is vooralsnog niet meer dan stuntelig proberen,
zoeken en tasten naar iets origineels (volmaakt overbodige bezigheid, trouwens),
‘flirten met de kunst’ zoals Romain Rolland dat vriendelijk noemt.
In La czarine, muziek van Ganne (een geheel waarvan ik het epitheton ornans
maar zal verzwijgen), een hoofdbedekking zó mis, zó radicaal belachelijk, dat men
het zelfs op geen modeshow geduld zou hebben.
Chopin: parodie op Duncan. Dat gaat toch eigenlijk niet aan. Mimiek: cinema.
Plastiek idem.
Wals van Chopin. Niet meer vertellen dat het de Minutenwals is. De arme tol moest
plusminus drie minuten draaien. Maar hierbij heb ik het opgegeven. (Ik houd te veel
van Johann Strauss!) Deze ‘drijftol’ is een te hinderlijke manifestatie van artistiek,
muzikaal, plastisch, danstechnisch onvermogen dan dat ik er verder iets over zeggen
zou. Misschien dat men op andere plaatsen in het geteisterde Europa meer contact
met deze decadentie verlangt. Hier niet.

Kamermuziekavond - Kathleen Parlow
29 november 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Kathleen Parlow (viool) en Louis Schnitzler (piano)
Werken van Mozart, Glazoenov, Suk, Brahms, Chopin en Wieniawski
Arnold Schönberg stelt ergens voor om de klank eens speciaal te gaan waarderen
naar zijn kleur - hij noemt dat de tweede dimensie (eerste dimensie: toonhoogte,
derde dimensie: sterktegraad).92 De componisten die wij thans de oude noemen, maten
hun klank voornamelijk in de ‘eerste’ dimensie; wij bezitten vele zestiende-eeuwse
muzieken die men ‘peut jouer avec des instruments à archet; à vent, flûtes, hautbois;
voire chanter avec les voix’ - aria's ‘zum Singen oder zum Spielen’. De ‘klassieke’
componisten schatten in de derde dimensie lange tijd méér dan zij, minutieus, maten.
Bach schrijft een enkele maal voor forte, of piano, vaker niets.
Mozart schijnt al meer tekens aangegeven te hebben; hij ‘mat’ in alle drie de
dimensies met een waarlijk meesterlijke accuratesse.

92

Met deze suggestie besluit Schönberg zijn Harmonielehre, 470-471. (= 19223, 506-507.)
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Het lijkt mij dus niet stijlvol om een adagio van een vioolconcert van Mozart te
polychromeren met een overvloed van dynamische tekens; geen acht zestienden te
spelen zonder een crescendo of decrescendo; geen groep van vier achtsten te fluisteren
zonder daarbij te zinspelen op een smachtend of schertsend gebaar dat altijd van de
opera, nooit van de symfonische muziek is. Het is nooit groot om in de werken der
genieën ‘hinein-zu-interpretieren’. Het is uiterlijk.
Te registreren valt van Kathleen Parlows laatste concert op het ogenblik slechts:
dat het één dier vioolavonden werd, waarop de persoon der soliste hoofdzaak was.
Dat men een concert van Mozart, van Glazoenov speelde, pauzeerde, en naar huis
ging met een paar stukjes van Suk, Brahms, Chopin en Wieniawski. Misschien was
er nog wel een extraatje ook. Schnitzler accompagneerde, vaardig als altijd. De zaal
was plezierig gevuld en miss Parlow kon veel enthousiasme inoogsten, als altijd.
Slechts de vraag wat alle deze noten en alle deze gevoelens beduidden voor onze
harten, fungeerde als diabolus in musica.
In Musica?? Het liedeken van Heer Halewijn heeft Kathleen Parlow nog altijd
niet leren zingen...93

Toonkunst - Die Jahreszeiten
1 december 1920 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O.
o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Jan Dekker, Anna Stronck-Kappel en Rudolf van Schaik (zang)
Haydn: Die Jahreszeiten
Der Kapellmeister Kreisler, E.T.A. Hoffmann, verhaalt dat hij eens een woeste,
hemelbestormende fantaisie op zijn piano speelde (Kreisleriana II, nr. 3). Het werd
een hevige, melodramatische improvisatie, waarin alle kwelgeesten van Hoffmanns
getourmenteerd brein rondspookten. Toen het uit was, zei een van zijn vrienden:
‘Na, ein gescheites Allegro von Haydn ist mir lieber als der tolle Schnickschnack.’
Hoffmann schreef zijn Kreisleriana rond 1813 en uit het voorgaande blijkt dat
een deel der mensheid van voor honderd jaren verwarrend veel op ónze tijdgenoten
lijkt. Kreislers vriend, die zo weinig gewillig naar zijn Schnickschnack geluisterd
had, heet overigens ‘der Unzufriedene’. De Ontevredenen blijven zich door alle
eeuwen heen gelijk.
Er zijn ook in onze dagen nog genoeg luiden die na een symfonie van Mahler of
een kwartet van Schönberg gelijkluidende meningen mompelen; en een fiks allegro
van Haydn blijft nog altoos een niet te versmaden stuk geschut.
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De openingszin van Heer Halewijn, op basis van welke tekst Pijper net twee maanden eerder
een koorwerk had voltooid, luidt: ‘Heer Halewijn sanc een liedekijn, Al wie dat hoorde wou
bi hem sijn.’
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Er is een tijd geweest dat men Haydn opmerkelijk afvallig was - Berlioz was daar
niet onschuldig aan94 - men heeft zijn werk een tijdlang laten liggen en zijn wezen
werd - niet helemaal eerlijk - te zeer vereenzelvigd met zijn staartpruikje. Nu ja alle grote werken hebben hun verkorrelende plekken en waarom zouden Haydns
oratoria deze waarheid logenstraffen? Ongetwijfeld hebben de esthetici recht die u
doen opmerken dat de tekst van Die Jahreszeiten (vertaling uit het Engels door de
Oostenrijkse Hollander Gottfried van Swieten) eigenlijk een heel klein benepen
geestje ademt en als literatuur niet veel hoger staat dan de cantateteksten van Picander
bijvoorbeeld. Het is allemaal waar en ook nog wel andere, niet esthetische bezwaren
kunt ge hebben tegen dit oratorium. Maar voor ons is het begrip Haydn iets anders
geworden. Simpeler, maar ook waarachtiger; beperkter, ook dieper. Ons ‘begrip
Haydn’ is kleiner, completer en wijzer dan het begrip Haydn der post-wagnerianen
of der Fransen van de periode Franck. Voor ons wordt de waarde van een Jahreszeiten
of Schöpfung niet meer bepaald door de betrekkelijke waardering van de
ontroeringsmacht van het werk (die slechts onder buitengemeen gunstige
omstandigheden pleegt aan te slaan), maar door onze herinnering aan Haydns eigen,
overgeleverde waardeschatting van de beide stukken: ‘In der Schöpfung reden Engel
und erzählen von Gott, aber in den Jahreszeiten spricht nur Lukas.’
Waarmee ik maar zeggen wil dat ik een zwak plekje in mijn ziel heb voor Die
Jahreszeiten. Moet ik het ‘verklaren’ door het feit dat dit het eerste werk voor groter
ensemble met orkest geweest is dat ik hoorde? Misschien, maar het doet er niet toe.
Daar zijn ook andere, makkelijk naspeurbare gronden waarop ik een zwak kon
hebben voor Die Jahreszeiten. De achtenzestigjarige meester herdenkt in dit grote
stuk alle hartige menuettes, alle pittige symfoniemuziek die hij ooit schreef (soms
citeert hij notelijk, eerste basaria en de Symfonie Mit dem Paukenschlag). Er is geen
spoor van verzwakking in dit late werk, integendeel. De thema's zijn niets minder
fris geworden, de orkest- en koortechniek bleef overal die van de meester. En ik heb
een zwak voor zulk een technisch gave arbeid, die helaas te zeldzaam is in deze jaren
van dilettantisme en snobistisch geleuter. Het is primitief - maar het is dat superieur.
De uitvoering van gisteren was zo goed als men die maar verwachten kan. Dr.
Johan Wagenaar stelde zich met heel zijn persoonlijkheid, met heel zijn musicusschap
voor het werk en het resultaat was daaraan geëvenredigd. Koor, orkest zeer goed.
Schitterende pianissimo's; het fortissimo hier en daar wat ruig. Misschien was het
tempo van het laatste zomerkoor wat traag. De solisten: Jan Dekker in deze stijl
onovertrefbaar, patriarchaal soms en elders van een Staringse gemoedelijkheid. Het
lijkt alsof deze zanger zich onophoudelijk vernieuwt; ik hoorde gisteravond een paar
tonen die men nog niet van hem kende. Messchaerts zangtechniek en Messchaerts
zangerschap leven in deze Utrechtenaar. Mevrouw Stronck-Kappels Hanne als altoos
wat koel, doch zeer vaak was het volgen van haar melodielijnen een vreugde. Zij
heeft nog immer prachtige timbres en een uiterst betrouwbare intonatie. Van Schaik
scheen mij niet zeer gedisponeerd. Overigens ging het ook niet zonder een teveel
aan
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Zie voetnoot 218 bij de recensie van 21 februari 1920.
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opera-effecten. De amoureuze Lukas verschilde zelfs niet gradueel met de dito Faust
en de boerenzonige Lukas was wat zwaar geschminkt. Doch alle deze tegenheden
zullen wel door een min gelukkige dispositie verklaard moeten worden. Ze kunnen
dat ook, want Van Schaik bezit te veel stijlgevoel om het bewust, aldus bedoeld te
kunnen hebben.

U.S.O.-concert
2 december 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bach: Derde Brandenburgs concert, BWV 1048
Bach: Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 (soliste: Aaltje
Noordewier-Reddingius)
Mahler: twee Rückert-lieder (soliste: Aaltje Noordewier-Reddingius)
Strauss: Tod und Verklärung
In het jaar zeventienhonderdzes werd de organist J.S. Bach opgeroepen ter vierschaar
voor zijn kerkbestuur. De notulen dezer vergadering zijn bewaard gebleven en aldus
weten wij dat men Bach verweten had ‘dasz er bisher in dem Choral viele wunderliche
variationes gemacht, viele frembde Thöne mit eingemischet, dasz die Gemeinde
darüber confundiret worden. Er habe ins Künftige, wenn er ja einen tonum peregrinum
mit anbrengen wolle, selbigen auch auszuhalten und nicht zu geschwinde auf etwas
Anderes zu fallen, oder, wie er bisher in Gebrauch gehabt, gar einen tonum contrarium
zu spielen.’95
Het lijkt mij voor de levende bewonderaars van de meester niet oninteressant om
zich eens te herinneren hoe Bach door zijn tijdgenoten ‘geschat’ werd. Hoe een
neuswijs kerkbestuur zijn organist de muziekles las. Maar het was toch eigenlijk niet
onbegrijpelijk. Onder de uitvoering van de 51ste kerkcantate, gisteravond, bleef het
mij aldoor bewust hoe weinig specifiek kerkelijk Bachs schrijfwijze is. Nu is de
cantate Jauchzet Gott wel ongeveer vijfentwintig jaren na die Arnstadtse komedie
geschreven, doch Bachs schrijftrant heeft zich in de loop van zijn leven slechts luttel
gewijzigd. De thematiek van deze cantate is soms volstrekt Latijns. Bach bewonderde
de techniek der Franse clavecinistes dan ook voluit en zonder voorbehoud.
Bach heeft zijn leven lang met de onbegrijpelijkheid zijner medemensen te kampen
gehad. Toen hij in het jaar 1723 tot cantor aan de Leipziger Thomasschule benoemd
zou worden, formuleerde zijn nieuwe bestuur hun keuze met de sierlijke betuiging:
‘Da wir die Besten nicht bekommen können, müssen wir uns mit einem Mittleren
begnügen.’96
Een middelmatige, ja, ja. De vraag is maar wie het zegt. Bach is lang uitgegroeid
boven de pietluttige waardeschattingen van kunstbeschermende besturen. Maar het
is opmerkelijk dat diezelfde besturen zich altijd hebben vergist in hun appreciaties.
De
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Arnstadt, 21 februari 1706. Bach-Dokumente, deel II, 19.
Uit de raadsstukken van 9 april 1723. Bach-Dokumente, deel II, 19.
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voorbeelden liggen voor het grijpen: Franck, die zijn hele leven met lesgeven mocht
verprutsen; Bruckner, die, wanneer hij ten slotte maar niet doodgegaan was, misschien
nog harmonielessen aan zijn conservatorium gaf - enzovoort. De meesters die ten
slotte een menswaardig bestaan konden voeren, Haydn, Beethoven, Wagner, dankten
dat aan een enkeling, aan een Lobkowitz of een Ludwig van Beieren.
Over de gisteravond uitgevoerde stukken van Meester Bach zal ik thans niet verder
schrijven. Onze tijd schijnt mij, eindelijk, rijp geworden tot de grootse
fantasmagorieën van deze grootste. Wij voelen, eindelijk, de noodzakelijkheid van
zijn tonum contrarium... Het heeft lang genoeg geduurd, overigens.
Men weet ook hoe mevrouw Noordewier Bach zingt. Als een geïnspireerde, als
een profetes. Zij is, in deze genres, volstrekt onnavolgbaar en het metaal harer stem
blijkt, telken jare opnieuw, een onvermoed wonder.
Deze zelfde verrukking ook na Mahlers Um Mitternacht en Ich bin der Welt
abhanden gekommen. En ik herinner mij het Mahler-feest van deze zomer in
Amsterdam. Daar speelden en zongen de grootsten (met de grootste hoofdletters).
Doch: als Noordewier gezongen had, waren wij rijker geworden, wanneer Onegin,
Durigo, Urlus, Cahier gezongen hadden - wel, dan hadden wij schone zang gehoord.
In verband met Bachs cantate past het de trompettist Bakker te gedenken. Zijn
obligate partij ging niet helemaal zonder een paar ongelukjes, doch er was muzikaliteit
en een heldere, bescheiden trompettoon.
Het accompagnement, én van Bach, én van Mahler, was zeer onvoldoende. Daar
was geen maat die geheel en al met mevrouw Noordewiers intenties correspondeerde.
Overal bleef men achter, altijd komt Van Gilses slag na haar tel. En, natuurlijk, het
orkest komt dan nóg een paar decimalen later. Het geeft een buitengemeen
onaangenaam, machteloos en krampachtig gevoel om die zichzelf steeds gelijk
blijvende tegenheden na de meest verschillende solistische prestaties te moeten
opmerken.
De reproductie van Bachs Brandenburgs concert voor strijkorkest leed ook onder
oneensgezindheid. Het magistrale, veelstemmige contrapunt geeft natuurlijk elke
partij een kansje om te gaan jagen (die vele gestoten noten!), maar het is juist de taak
van de dirigent om die kansen tot een minimum te beperken. We waren gisteravond
dichter bij het maximum; één atoom meer onaccuraatheid en wij waren in de chaos
verzonken.
Het programma eindigde met Strauss' Tod und Verklärung. Na ‘ich leb’ allein in
meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied’97 die burgerlijke jong-Duitse
exaltatie - ik begrijp niet hoe men daartoe kan komen. Smakeloos.

Tivoli-concert - Tina Lerner
9 december 1920 (UD)
Werken van Schumann en Chopin
De piano. Instrument der negentiende eeuw, instrument ook van het begin der
twintigste eeuw. Geperfectioneerd, langzamerhand, als eertijds het orgel. Vergroot,
ver97
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sterkt, subtieler genuanceerd, afgegroeid, hoe langer hoe verder, van de oude luiten,
van het klavichord. Men herkent het snarenspeeltuig niet meer als zodanig.
Het Hammerklavier was voor een Beethoven nog maar een zeer ontoereikend
orkestje. Voor een Chopin bood de piano alle tinten, alle nuances. Liszt maakte een
ensemble, een orkest, een koor ervan (quasi tromba, quasi oboi). De Piano werd
middelaar in vrijwel alle muzikale zaken. Een Pianist vermocht alles, beheerste alles;
een pianist kan de ganse literatuur der muziek herscheppen op zijn eigen instrument,
met de hem vertrouwde techniek. De Piano is universeler dan de meest geslaagde
wereldtaal; de piano is kosmopoliet; de piano degenereerde sinds het begin dezer
eeuw tot commis-voyageur der muziek. Wat wil het pianotimbre onze overvulde
oren nog nieuws suggereren? We horen haar boven ons, bij de buren, bij de overburen,
in de stad, op het platteland. Wij horen de sublieme piano bij Schäfer of Pembaur;
wij horen de nooddruftige piano bij elk danspartijtje; wij horen door de gevloekte
piano elke zwijgende zomeravond bespikkelen. De piano determineert ook de
literatuur van het hele vasteland. (In welke roman komt geen piano voor, hetzij
huiskamerlijk, hetzij als noodzakelijker rekwisiet?)
Wat is de piano voor ons, die aan de muziek hoger eisen stellen dan Mark Violier?98
Haar timbre is ons zo vertrouwd als dat der trambellen en claxons. En men reageert
eigenlijk pas recht op de prestaties van een pianist wanneer hij gans nieuwe en
onvermoede klanktovers uit het instrument haalt, nietwaar? Eigenlijk onbillijk. Want
men mag niet eisen dat elke reproductor zijn piano kan immaterialiseren - hoe vaak
mislukt dit trouwens niet aan de grootsten, aan de geïnspireerden... Kon Reger niet
soms hakken op zijn instrument, als beukte hij stokvis? En heeft d'Albert geen
avonden waarop hoogstens tachtig procent der grepen raak is?
De rechtvaardigheid eist dat wij van ‘de pianisten’ niet anders verwachten dan
een artistiek, respectabel pianospel. Geen openbaringen (die komen nimmer als men
ze verwacht); geen vervoeringen - die immers afhankelijk zijn van zo'n duizend
gunstige of hinderlijke invloeden.99
En wanneer men, aldus gewapend tegen mogelijke desillusies, mevrouw Tina
Lerners pianoavond heeft bijgewoond, wel, dan is er reden tot verheugenis te over.
Er waren momenten dat het horen van een zo geacheveerde, voorname pianistiek
een uitzonderlijk genot werd. Haar Schumann: romantisch zonder al te zeer te dwepen;
haar Chopin: pianistisch zonder al te zeer te ontroeren. Dit alles strookt overigens
niet geheel met de opvattingen die ik langzamerhand over Chopin en Schumann,
over de muziek, heb gekregen. Ik meen: als men Schumann niet kan dromen,
doorhuiverd van zijn innerlijke schoonheidsverlangens; als men Chopins verrukkingen
en vernietigingen als muziek voor de piano en niet als met behulp der piano
gekristalliseerde zielsaccenten heeft leren beschouwen...
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Mark Violier is de hoofdpersoon uit ‘Schürmanns onsterfelijke Violiers’ (Pijper in het UD
van 16-11-1922), de joodse koopman, die met list en bedrog zoveel mogelijk en zo snel
mogelijk geld wil verdienen en daarmee in conflict komt met zijn poëtisch ingestelde, piano
spelende dochter. De tragikomedie in vier bedrijven De Violiers van de Rotterdamse
toneelschrijver Willem Schürmann (1876-1915) werd voor de eerste maal uitgevoerd door
de N.V. Het Tooneel op 30 november 1911 in Amsterdam met Willem Royaards als Mark
Violier. (Er is een foto afgedrukt in Hunningher (1949) tegenover p. 112.)
In het UD staat: kinderlijke invloeden.
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Dan kunnen daar veel bewonderenswaardige gebeurtenisjes gepasseerd zijn, doch
diep in is het de schriftuurlijk klinkende bel gebleven.

Liederenavond - Mischa Léon
10 december 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Mischa Léon (zang) en [NN] (piano)
Werken van Gluck, Schubert, Wolf, Laparra, Rhené-Bâton e.v.a.
Stem: tenor (of is het een in de hoogte gewerkte bariton?) Muzikaliteit: tenoraal.
Artisticiteit: idem. Bijzondere kenmerken: zingt ten minste zeven talen, zal die dus
ook wel spreken, mag men hopen.100
Hans von Bülow kreeg eens de vader van een pianospelend jongmens op bezoek.
Deze vader wilde een internationaal virtuoos van zijn zoon maken: want, behalve
dat hij een door Bülow s.v.p. te ontwikkelen pianotalent bezat, leerde de jongen zo
makkelijk talen. De historie verhaalt dat Bülows advies was: ‘Laat 'm Oberkellner
in Zwitserland worden.’
Ik bedacht mij gisteravond dat Hans von Bülow 's jongelings stem had moeten
onderzoeken. Als zanger had hij zijn toekomst, dunkt mij, nog stelliger gemaakt dan
als Oberkellner.
Mischa Léons programma: tweeëntwintig liederen, van vijftien componisten. Het
artistiek gehalte van dit programma: beneden peil. Vóór de pauze ging het nog:
Gluck, een paar bekende Schubertjes, enkele zeer schone liederen van Hugo Wolf,
twee van Raoul Laparra, waarvan het eerste tenminste interessant is en het tweede
(Baskisch spinliedje) onder een akelig sequensje lijdt. Na de pauze: voor het grootste
deel - en volmaakt terecht! - onbekende liedjes van Henschel, van Lie, van Rung,
van Knudsen, van...
De goedertieren muzen mogen me bijstaan: het was een crescendo van wiegeliedjes,
van salononbenulligheden, van fondanterotiekjes, zwaantjes, primulaverisjes, o, o,
o, ‘deze roepende rode linzeboon in de woestijn van een lege stembus’ (Zebedeus).101
Men kan zich dan ook denken hoe handenklappend het succes was en hoe grif er
met toetjes gewerkt werd. En hoe vrolijk het de enthousiasten gestemd moet hebben,
die kennisgeving achterop het programma: ‘Zaterdag 25 december Kerstmatinee
Mischa Léon’ (ditmaal maar dertien namen, en interessanter: Holbrooke, Malipiero,
Loewe, et cetera). Ach, de heer Augustin kent zijn pappenheimers; hij had rustig van
tevoren kunnen annonceren: ‘Wegens het buitengewone succes et cetera.’
Een Mischa Léon zal zijn successen evenwel steeds bij een andere categorie mensen
inoogsten dan een Noordewier, een Zimmermann, een Schäfer, een Seroen of een
Flesch. Een Mischa Léon behaalt zijn successen en de predikaten schitterend
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In de programmatoelichting werd Léon geprezen om het feit dat hij alle liederen in de
oorspronkelijke taal zong, hetgeen in die tijd niet vanzelfsprekend was.
Jacobus van Looys De wonderlijke avonturen van Zebedeus was een van Pijpers favoriete
boeken.
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en wereldberoemd altijd op andere manieren dan een dezer artiesten. De polyglotte
koketterietjes daargelaten: waarmee stemde hij het publiek het meest enthousiast?
Met het tintelend-geestige Mausfallen-Sprüchlein van Wolf bijvoorbeeld. En wat
was daar het superieure, het ‘persoonlijke’ s.v.v. in? De ongepermitteerd slordige
knoeierij met het refreinregeltje ‘Hörst du?’ Wat was het ‘emotie’-gevende in dat
berceusetje van Bâton?102 Een slap parlando, net even onder de toon.
Café-chantanteffecten. Wat moest die knoeierij in Anakreons Grab? Wat die theatrale
languissanties in Schuberts Du bist die Ruh'?
Ik ben geenszins doof voor Mischa Léons positieve kwaliteiten. Hij heeft een
volstrekt superieure ademtechniek, hij zingt, soms, vele malse tonen. Hij zingt een
zwaar lied als Wolfs Nimmersatte Liebe in een hoofdomdraaien. Maar slordig,
slordig... hopeloos.
Mischa Léon lijkt mij een man van vele kleine talentjes en vele grote
gemakkelijkheden. Zo iemand als Georges uit de lange Jean-Christophe.103 Wanneer
hij dichtte, tekende, schilderde, paardreed, boetseerde, zou hij dat juist zo doen als
nu zingen, dunkt me.

Tivoli-concert - Dresdener Trio
16 december 1920 (UD)
Haydn: Pianotrio nr. 39 in G
Schubert: Pianotrio in Bes, op. 99
Brahms: Pianotrio in B, op. 8
Het trio is het kleinste der vaste ensembles. Sonatepartners (viool en piano, violoncello
en piano) vinden elkaar meestal slechts voor één, voor een paar concerten. Volmaakt
ten onrechte, meen ik. Want een wezenlijk ensemble, van twee persoonlijkheden zo
goed als van vier of meer, krijgt men niet in een repetitie of wat in elkaar gespeeld.
De musici menen dat in de regel niet. En dus speelt een befaamd violist vanavond
met Evert Cornelis, morgen met Marcel van Gool, overmorgen met Schnitzler of
Andriessen en de volgende week met een andere celebriteit. En dus spelen de geijkte
pianisten ‘samen’ met de meest ongelijksoortige grootheden. Dit alles met de
onberekenbaarste, grilligste resultaten, die met de muziek gemeenlijk slechts zijdelings
verband houden.
Bij de trio's niet aldus. Ik denk aan het Press-trio,104 dat een eenheid vormde op de
manier van het Boheemsch Kwartet. Ik kan mij een trio denken dat samen-
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De Franse dirigent en componist René-Emmanuel Baton (1879-1940) was ook bekend als
Bâton, maar meer nog als Rhené-Baton.
Romain Rolland, Jean-Christophe. Romancyclus in tien delen (1904-1912).
Het ensemble dat Pijper hier het Press-trio noemt, trad in Utrecht op onder de naam Russisch
Trio. Het trio bestond toen uit Vera Maurina-Press (piano), prof. Michael Press (viool) en
Joseph Press (violoncello). De musici, docenten aan het conservatorium in Moskou, verlieten
Rusland in 1917. Vera Maurina-Press, een leerlinge van Busoni, gaf op haar beurt in Amerika
les aan Morton Feldman.
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gegroeid is nóg subtieler, nóg betoverender dan dit voortreffelijke ensemble. En het
zou vele geldige en verzilverbare redenen van bestaan hebben, dunkt mij. De
klassieke, romantische, moderne pianotrioliteratuur is bijna even rijk als het
strijkkwartettenrepertoire. Alle klassieke namen, alle romantici. Hebben de moderne
Fransen geen verrukkelijke trio's geschreven (Ravel)? Heus, er is behoefte aan een
wereldveroverend ensemble.
Het Dresdener trio valt voorlopig nog niet in de termen om mee te kunnen doen
aan zulk een pacifieke kruistocht. Het vormt, bewijs: hun reproductie van Haydns
bekendste Trio en opus 99 van Schubert, nog zelfs geen middelmatig ensemble.
Brahms' Trio was qua samenspel beter, doch Brahms heeft geen zijner werken met
piano in een klassieke kamermuziekstijl geschreven: de pianopartij is altijd een
orkestconcertstem; de viool of de cello immer een orkeststem.
Het samenspel dezer drie Dresdener heren rammelt; de cellist Bottermund blijft
achter en speelt vaak hinderlijk slordig. Fritz Schneiders viooltoon mist alle charme;
mist bovendien te vaak zuiverheid. Het pianospel van Franz Wagner is hard, is dor,
is óf gejaagd óf trekkerig. Nimmer een rustig, blank musiceren wanneer men Haydn
speelt (het Rondo all'ongharese was niet veel meer dan dilettantische jasserij met
als signaleerbare punten vier of vijf keiharde sforzati van Franz, een treffelijk-helder
spiccato van Fritz en een continu erachteraan van Hans).
Nooit ook, in Schubert, een opbloeien van alle melodische mogelijkheden; elk
violistisch cantabile ging teloor dankzij een onvaste rechterarm; ieder cantando der
violoncel werd geknepen, geforceerd en eindigde te vaak in een slechts in theorie
muzikaal geluid. Hoeveel opmaten, hoeveel inzetten en overgangen er gisteravond
mislukt zijn, waag ik niet te registreren, minder uit vrees er twee te veel te noemen
dan wel: er twintig vergeten te hebben.
Brahms' Trio opus 8 begon gelukkiger. Alles ligt daar veiliger in de veelnotige
pianopartij. De beide strijkers konden daar hun nooit ongedekt liggende melopeeën
zingen. En ook: een eenmaal vastgesteld allegro (con brio, desnoods...?) houdt men
met de altijddurende wisseling tweeën-drieën gemakkelijker vol dan een tempo van
Schubert of Haydn. Maar het is mij gisteravond een raadsel gebleven waarom de
heren Wagner, Schneider en Bottermund - uitstekende musici in hun genre - met een
Haydn-Schubert-Brahms-programmaatje helemaal uit Dresden naar de Utrechtse
Tivoli-zaal moesten komen. Het was er bovendien erg koud.

Dansavond - Charlotte Bara
22 december 1920 (UD)
Men verwijt mij dat ik de prestaties aller dezer minnelijke danseressen te veel
beschouw, en betrekkelijk waardeer, als musicus. Ik wijs dit verwijt niet af - een
musicus zal altijd een symfonie horen, een Da Vinci bewonderen, de schoonheid
ener schepping genieten als musicus. Ik eis voor de musicus geenszins het privilege
op van een muziekstuk het diepst te genieten, het zuiverst te waarderen. Die gildegeest
is uit
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de tijd. Ik ken te veel schilders, te veel niet artistiek getrainde intellectuelen die de
essentie veler muzieken vermogen te peilen als te weinig musici.
Wanneer ik toegeef dat ik alle verschijnselen waarneem, alle prestaties schat als
musicus, dan wil dit in verband met de heden ten dage zo gefrequenteerde kunstdans
alleen zeggen dat ik, vertrouwd met de techniek, op de hoogte van de interne wetten
der muzikale composities, waarschijnlijk de antimuzikale momenten der danseressen
(die nog altijd braaf bezig blijven met zich te laten ‘helpen’ door de muziekvinders,
van Bach tot en met Debussy) scherper kan aantonen dan bijvoorbeeld de
voornamelijk plastisch geschoolden. En daarmee: de bouwvalligheid der prestaties
in kwestie, als geheel. En dus: sceptischer.
Wij allen die de Dans hoger weten dan een vermaak in de balzalen, die ook aan
de Dans enige minder directe eisen stellen dan de eskimo's plegen te doen, wij zullen
het erover eens zijn dat de Dans bij de oude volkeren (en nog heden bij de zogenaamde
‘wilden’) een tenminste in origine religieuze daad was. De archeologen hebben in
Egyptische graven afbeeldingen gevonden van houdingen die de bezweringen
aangaven, tegen de slangenbeten, tegen de kwellingen der demonen. Het is dus wel
zeker dat deze acties godsdienstige handelingen beduidden, waaraan een ieder
geloofde en die - sommigen zullen zeggen: juist daarom - ook werkelijk magische
kracht bezaten. De slangendansen, de bezweringsdansen bij de ouden; de jachtdansen,
de kangoeroedansen bij de wilden; de herdenkingsdansen bij de Grieken; de
synthetische, expressieve oorlogs- en vredesdansen der Romeinen - het waren zoveel
uitingen van een geloof, soms van een godsdienst.
Maar wat moet een meer of minder getrouwe kopie van momenten uit een
bezweringsdans, gedanst door één jonge vrouw, in een schouwburg in de twintigste
eeuw, in een milieu dat van de godsdiensten der Egyptenaren een rudimentair begrip
heeft en er zeer zeker niet in gelooft? Wat moet een muziekje van Grieg daarbij??
Een magie? Een getuigenis? Een reproductie slechts der oudheid? Niets van dit alles.
Als geheel: een vergissing.
Charlotte Bara's grootste vergissing is dat zij op muziek danst. Een muziekstuk
gehoorzaamt aan andere wetten dan een dans en de combinatie blijkt altijd ten nadele
van de muziek (Bach, Chopin, Couperin, Debussy) of van de dans (Grieg, Bantock)
of van allebei. Het gaat hiermee als met het declamatorium,105 Jean-Jacques Rousseaus
hobby: een volstrekt geslaagde samensmelting kennen wij nog niet. Als musicus
redeneer ik natuurlijk: beide, het declamatorium en de kunstdans, zweven in de
grensgebieden der muziek. Er is een muziek mogelijk (en wij zullen die vinden) die
het woord in het melodrama vrij laat, een muziek die het gebaar der rijkere danskunst
niet belemmert. Zo een muziek zal dan weer aan andere wetten gehoorzamen dan
de symfonie of het oratorium. Maar daarom is het koppelen van een dans, van een
poëzie aan een compleetheid als een wals van Chopin of een cakewalk van Debussy:
een vergissing.
Ik zou dit ook nog kunnen bewijzen met Charlotte Bara's Resurrection, welke zij
zonder muziek danste. Alles was daar vrij - dus: juist en op zijn plaats. Men
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Zie voetnoot 191 bij de recensie van 30 april 1918.
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kwam op dat moment tot een ongehinderd aanvoelen van haar gedrevenheden: elke
handheffing, iedere hoofdneiging werd een noodzakelijk onderdeeltje in de gracelijke
symfonie die zij bouwde met haar lichaam. En men kon het slechts bejammeren dat
geen der andere dansen een zo gave herinnering mocht achterlaten - dankzij de
muziek. (Dit alles met de meeste waardering voor Leo Koks expressief en stijlvol
pianospel...)106 Maar laat u eens Verlaine voorlezen terwijl men onophoudelijk de
meest verschillende muzieken speelt... De werkwijze van Lautréamont die zijn Chants
de Maldoror heette te improviseren, terwijl hij zijn piano bebeukte - allebei tot
stichting der omwonenden - is nog wat veel een uitzonderingsgeval.
Haar Resurrection werd het hoogtepunt van de avond. Alle andere dansen kan ik
(met een uitzondering) ten minste waarderen, omdat het altijd beschaafd en nooit
effectjagerig was. Het is altijd wat weinig gedifferentieerd; men ziet wat te vaak de,
op zichzelf fraaie, slangelende handbewegingen. Er is ook wat veel loom gebaar soms, in de Danse arabe, naar muziek uit Griegs Tweede Peer-Gynt-suite, werd dat
zeer suggestief. Onaanvaardbaar werd Les misérables, muziek van Couperin Le
Grand. Ten eerste ontgaat mij het psychische verband tussen de grondstemming van
Couperins satirieke ‘ménéstrandise’.107 Maar wat erger is: deze dans leek geen kunst
meer, was te veel een stukje kinderlijke literatuur. En ook technisch, afgezien van
alle imponderabilia, werd het te veel een strijd met de wetten der zwaartekracht.
Te releveren valt nog de van kleur wondermooie Papillon mourant - een veel
geliefd wapentje uit het arsenaal der danskunst.

Muziekkroniek IV - Beethoven-herdenking
24 december 1920 (UD)
Voor 150 jaren werd Ludwig van Beethoven geboren. Men organiseert dientengevolge
Beethoven-feesten, muziekperiodieken komen met Beethoven-nummers uit,
enzovoort, enzovoort. Paul Stefan, in de Musikblätter des Anbruch, constateert niet
onlogisch: ‘Man wird uns also alle seine Symphonien und Quartette bescheren. Wäre
es Beethovens 149-tes oder 151-es Jahr, man hielte es kaum anders, denn Beethoven
“zieht”...’108
Zover zijn we dus gekomen. Ik kan niet zeggen dat ik het bijster verheugend vind.
Voor honderd jaren leefde Beethoven in een milieu waarin hij niet paste, werd hij
‘beoordeeld’ door mensen en meelopers die zijn muziek minder dan oppervlakkig
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Pijper was bevriend met pianist/componist Leo Kok (1893-1992). In een brief aan Emmy
van Lokhorst van (waarschijnlijk) 27 januari 1926 noemt Pijper hem een ‘verloren vriend
van An [Werker] en mij’ van wie hij ‘veel gehouden’ heeft. Kok heeft volgens Van Gilse
ook nog even als recensent in het UD geschreven. Van Gilse (2003), 214.
Bara danste waarschijnlijk op Couperins Les fastes de la grande et anciènne Mxnxstrxndxsx
(Second Livre de clavecin, Ordre nr. 11.5) en gaf haar dans de titel Les misérables.
Paul Stefan, ‘Wiener Konzertprogramme für 1920/21’. Musikblätter des Anbruch, jrg. 2, nr.
16, oktober 1920, 553. Paul Stefan (1879-1943), musicoloog en medeoprichter van de
Oostenrijkse afdeling van de ISCM, was een van de vaste medewerkers van de Musikblätter
des Anbruch, een tijdschrift voor moderne muziek van de muziekuitgever Universal Edition,
Wenen. Het verscheen in de jaren 1919-1937. Pijper zou zelf een bijdrage aan dat blad leveren
in februari 1922.
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kenden. Thans, in het jaar 1920, leeft Beethoven te midden van een grotere schare
die zijn werken voor het belangrijkste deel tenminste gehoord heeft, te midden van
meelopers die zijn wezen niet kennen - bewijs: vrijwel alles wat er in deze
herdenkingsdagen over Beethoven geschreven en geleuterd wordt. Ik vraag mij af
wat het ergste is.
Er is een categorie mensen, voor wier idealisme ik het diepste respect heb, die
Beethoven een Huis willen bouwen, een Huis in de zwijgende natuur. Zijn
scheppingen zouden ons daar worden geopenbaard - men zou moeten opgaan tot de
meester. Het was een schone gedachte van Willem Hutschenruyter en ze is, als alle
schone gedachten, verongelukt op de gesloten geldbeurs.109 Maar het lijkt mij niet
juist om slechts één meester aldus te verbijzonderen. Een muziekhuis waarin op vaste
tijden werken van waarlijk grote meesters zouden worden gespeeld, concerten waartoe
men zich zou moeten ‘opmaken’ (hier niet in de meer gebruikelijke zin van ‘uitdossen’
bedoeld...), het is een ideaal van allen voor wie de muziek nóg hoger heerseresse is
dan de maag.
Maar door slechts Beethoven aldus af te zonderen, zou men een niet rechtvaardige
scheiding maken. Wie zou durven uitmaken dat Mozart, Bach - om slechts klassieke
namen te noemen - geringer meesters waren dan Beethoven?
Het lijkt mij overbodig om het aantal artikelen en artikeltjes over Beethoven thans
nog met één te vermeerderen. Waarom ook? De feiten uit Beethovens leven zijn
vrijwel gemeengoed, een opsomming van zijn werken - wat zou die beduiden? En
beschouwingen over 's meesters artiestschap, zienerschap - waartoe? Elk concert
waarop men iets van hem speelt (B.B.B.-cyclus!), brengt ongezocht gelegenheid om
een deel zijner persoonlijkheid - en elk facet is van belang - te beschouwen en te
bewonderen. Er is in deze Beethoven iets van ieder onzer en daarom voelt elk waarlijk
levend mens een diep en onontkenbaar contact met zijn wezen. Anders dan bij Mozart:
niet allen kennen de schoonheid, in deze landen, en in deze dagen. Anders dan bij
Bach: hoevelen kunnen nog geloven gelijk hij dat kon? Juist omdat Beethoven zo
rijk en zo veelzijdig was in zijn gedachteleven, kunnen thans nog zoveel en zo
onderscheiden gepluimde vogels over hem zingen en kakelen. Het is nuttig om dit
vast te stellen: Beethoven was niet immer de heros der Derde symfonie; hij was op
andere ogenblikken een simpel kastenmaker (in Schönbergs zin)110 die zeer slechte
en knoestige planken samenknutselde tot een keukenplankje of afdak. Hij was, soms,
ook een Biedermeierijse schoolmeester, die een voor de meesten van ons
onbegrijpbare satisfactie ondervond bij twee akkoorden die ‘elkaar kregen’. Beethoven
was voluit een mens en geen heilige, geen kanselredenaar en geen fronsende Zeus.
Ik zei hierboven dat ik niet vond dat wij bijster ver waren gekomen in het verstaan
van Beethoven, al die jaren. De vraag is waar de fout zit. Ach, het is hier pas nog in
een
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Het ‘Beethovenhuis’ was een idee van U.S.O.-hoornist Willem Hutschenruyter (1863-1950),
waaraan hij, gesteund door een groot aantal kunstenaars en intellectuelen, werkte tussen
ongeveer 1906 en 1912. Het bijzondere aan dit initiatief, dat nooit gerealiseerd werd, was
de ligging van de te bouwen concertzaal: in de duinen bij Bloemendaal.
Zie voetnoot 51 bij de recensie van 21 oktober 1920.
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ander verband (Dostojevski) geschreven: het vele dat rond een grote figuur verklaard
en gecommentarieerd wordt, vertroebelt, en zo we niet zeer sterk zijn: verblindt onze
blik op die figuur.111 Er is een goed spreekwoord over een bos en bomen.
Zodra het brein der commentatoren gaat werken aan een schepping, krimpt de
ontroeringsmacht ineen. Het brein der commentatoren en lyrische bewonderaars is
de allerscherpste tand des tijds. Wij zien het onder onze ogen gebeuren met Mahler;
onze oudere broeders112 hebben het kunnen gadeslaan in het ‘geval Wagner’.113
Het ging en het gaat bij Beethoven niet anders. Daar zijn de enthousiasten,
bewonderenswaardige musici - doch zij kunnen geen bagatelle van Beethoven spelen,
zonder daarbij te doelen op ‘de’ ‘onoplosbare’ ‘wereldraadsels’. Komt Beethovens
laatste periode in het geding, dan is er geen houden meer aan. Het gaat dan niet
zonder Griekenland (Danksagung des Genesenen),114 zonder speculatieve afdwalingen
naar de metafysica... Alsof niet één toon, los, gedachteloos aangeslagen, u de
interessantste levenspuzzels op kan geven... arme Beethoven.
Het kan niet nadrukkelijk genoeg gezegd, niet vaak genoeg herhaald worden:
Beethoven wenste niet anders dan zo gaaf mogelijk de muziek te noteren die hij
binnenin (daarin geholpen door zijn jammerlijke doofheid) hoorde. Dat hij daarin
geslaagd is - alleen dit bewijst zijn meesterschap. Maar Beethoven heeft nooit de
wereld willen hervormen, zomin als Shakespeare of Rembrandt. Had hij het gewild,
het Lot zou hem onmiddellijk het zwijgen opgelegd hebben. Beethoven was musicus,
als Rameau, als Berlioz, als Debussy, en hij was slechts op één ding menselijk trots:
dat hij een scherp en indringend intellect bezat. Men herinnere zich, in dit verband,
zijn kaartje dat hij aan een zijner verwanten zond: ‘Ludwig van Beethoven,
Hirnbesitzer’, als vriendelijk antwoord op het biljet, getekend ‘Johann von Beethoven,
Gutsbesitzer’...
Het doet zo zouteloos aan, die nieuwerwetse, min of meer dichterlijke reacties
‘wat ik aan Beethoven te danken heb’. Zo kinderachtig. Wat is, voor het Begrip
Beethoven, die postume dankbaarheid? Hij had tijdens zijn benepen aardse leven
meer aan een goede huishoudster gehad.
Enfin, ‘le public n'adopte hier que comme une arme pour frapper sur maintenant’,
zei Jean Cocteau.115 Het is helaas zeker dat men de herinnering aan Beethovens
grootheid heden, volstrekt ten onrechte, misbruikt als wapen tegen het nieuwe. Onze
Gralshüter van de heilige traditie moesten eens beseffen hoe on-Beethovens hun
werkwijze was.
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In het UD van 19 december 1920 eindigde een artikel van A.M.H. over Dostojevski als volgt:
‘Eigenlijk belemmeren tot nu toe alle schrifturen over Dostojevski de weg tot zijn zuiverst
innerlijk. Zouden wij hem eigenlijk niet beter leren verstaan wanneer het eens stil om hem
heen werd en wanneer ieder voor zich poogde te verstaan wat hem krachtens eigen beperkte
geaardheid is beschoren van Dostojevski te zien?’
In het UD staat: andere broeders.
Pijper refereert hier aan Nietzsche, die in 1888 Der Fall Wagner publiceert, waarmee hij
definitief breekt met de meester die hij aanvankelijk zo bewonderde.
Beethoven heeft boven het derde deel (Molto Adagio) van het Strijkkwartet in a, op. 132 in
de partituur geschreven: ‘Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der
lydischen Tonart’.
Zie voetnoot 73 bij de recensie van 18 november 1920. In het UD staat foutief ‘pour une
arme’.
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Doch Beethoven is ook, binnen de honderd jaar na zijn dood, een abstractie geworden.
Geëmotioneerd door zijn muziek, terugdenkende aan zijn meest expressieve maten,
wordt hij voor ons een tijdgenoot van Homerus of Pythagoras. Men kan zijn schoonste
muzieken horen, zonder herinnerd te worden aan hun tijd van ontstaan. En dat is het
hoogste waartoe menselijk werk ooit kan reiken. Hoe vaak lukt ons dit bij Bach? Bij
Haydn, bij Berlioz? Zal dat, over honderd jaren, met Mahlers muziek zó zijn? Zo
beschouwd is Beethoven geen ‘gisteren’. Hij is, soms, een ‘altijd’.

B.B.B.-cyclus - Derde concert
27 december 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Fidelio; Vioolconcert (solist: Hendrik Rijnbergen);
drie delen uit Die Geschöpfe des Prometheus; Ouverture en Turkse mars
uit Die Ruinen von Athen; Ouverture Egmont
De concerten voor een solo-instrument met orkestbegeleiding blijken, gezien in het
licht van een nog niet zeer langjarige historie der West- en Middel-Europese
‘kunst’-muziek, mijlpalen in de ontwikkelingsgang dier instrumenten. De techniek
van een hoorn, van de piano, de viool, de fagot, de fluit werd door de concerten,
stukken die altijd weer nieuwe, nog niet gekende eisen aan de instrumentalisten
stelden, met, alweer betrekkelijk, reuzenschreden vooruitgebracht. Was die techniek
eenmaal het bezit geworden van een groep musici, dan werd ze al spoedig
geannexeerd voor het orkestgebruik. Wagner schrijft vioolpartijen die even zwaar
zijn als een solostem van honderd jaren vroeger; Strauss' blazersstemmen (zie zijn
Orchester-Studien)116 overtreffen de moeilijkheid der geblazen concertstukken,
waarmee onze overgrootvaders zich vermaakten, vele malen. Het orkest, ten slotte,
veroverde alle nieuwe effecten, stelde alle ‘hoogste’ technische eisen. Zodat wij
heden ten dage voor de moderne werken orkesten moeten verlangen die uit louter
solisten bestaan. Ik denk: het zal niet altijd zó door kunnen gaan. Het orkest wordt
een te grote en te precieuze organisatie, het orkest wordt ook, noodzakelijkerwijze,
een te dure factor in onze samenleving. Men zal teruggaan tot een meer uitgebreide
kamermuziek, minder traditioneel samengesteld, nog subtieler saamgegroeid dan de
ensembles die wij thans kennen. De kamersymfonie, de octetten, nonetten, de stukken
voor een willekeurig, doch nauwkeurig bepaald aantal solo-instrumenten zijn het die
de moderne componisten het meest aantrekken. Men denke aan Ravel, aan Schönberg,
Stravinsky, Milhaud (Le boeuf sur le toit, cinéma-symphonie voor 25 musici), aan
de al oudere componisten Juon, Sekles, Wolf-Ferrari en zoveel anderen. Het schijnt
mij toe dat Het Orkest lang

116

Dit is een verzameling van lastige passages ten behoeve van orkestmusici.
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over zijn hoogtepunt heen is, sinds men aan (en over!) de grenzen der technische en
financiële bereikbaarheid - en wat erger is: over de grenzen der schoonheid - heen
is gegaan. Alpensymphonie, Achtste van Mahler, enzovoort zullen mettertijd curiosa
blijken in plaats van documents humains. Juist zo is het met de zestiende-eeuwse
acappellamuziek gegaan: de vijftigstemmige missen en hymnen van een Benevoli,
een Agostini117 zijn vrijwel vergeten: de simpeler en expressiever koren van Palestrina
of Da Vittoria niet.
Men vergeve mij deze afdwaling naar de ruimere landen der historie; het was meer
het instrumentale concert in het algemeen dat tot deze divagatie voerde dan
Beethovens Vioolconcert. Ik legde zo-even wat sterk de nadruk op de techniek der
concerten, die, automatisch, geannexeerd werd ten behoeve van het orkest. Te
annexeren viel er uit Beethovens concerten niet veel. De heer Van Gilse zegt: ‘Het
heeft niets meer van het “concert”, het virtuozenstuk met orkestbegeleiding; hier is
de sublieme eenvoud tot diepst mysterie geworden.’ Ik ben altijd een beetje afkerig
van die diepe, diepere en diepste mysteriën - het klinkt zo erg naar mystificatie. Maar
wanneer de heer Van Gilse bedoelt dat het werk geen holle, retorische
virtuozenbombast is geworden, niettegenstaande de naam Concert (hoe zou het ook
bij Beethoven!), doch is gebleven een loutere muziek en dus: een wonder, dan zijn
wij het over de gedachte althans eens.
Het concert is dus in waarheid geenszins bombastisch, noch retorisch-ijdel. Maar
men speelt het te vaak alsof het dit wél was; het is er trouwens moeilijk genoeg voor.
De internationale virtuozen hebben ons het Beethoven-genieten gestolen door dit
Vioolconcert - een der tederste en blankste dromen van de vaak ook apollinische
Lichtdrager - op de gepatenteerde internationale manier te schminken en te rijgen.
Door het te spelen in één streek met het aardige bibelotje dat Mendelssohn voor viool
en orkest knutselde; met de boze nachtmerrie die Brahms - die al zijn
solo-instrumenten: zijn piano, zijn cello, zelfs de zoete en zingende viool molesteerde
- met de kwade koortsdroom die het Vioolconcert van Brahms is. Men hoort welhaast
nooit een zuivere, reine reproductie van Beethovens goddelijk werk. Het is
professoraal, of het is pathetisch, sentimenteel of bruut (dat heet dan stijlvol en echt).
Met Beethoven heeft het, in de regel, weinig te maken en met de schoonheid nog
minder.
Zoals Hendrik Rijnbergen gisteravond het concert speelde, leek het een openbaring.
En het was dat ook: want Beethoven, de waarachtige mens, horen wij te zelden dankzij de ‘Nachschaffungen’ en het enthousiasme. Ik ken geen enkel virtuoos van
Rijnbergens kwaliteiten die zijn grootste eigenschappen: respect en inzicht, in dezelfde
mate bezit. Rijnbergen is te wijs om ijdel te zijn op zijn singuliere violistische gaven:
hij speelt Beethoven zonder de minste speculatieve metafysica, zonder tranen en
zonder juichkreten (die altijd van de opera, nooit van de waarachtige muziek zijn).

117

Orazio Benevoli (1605-1672) was de componist van o.a. de 53-stemmige feestmis voor de
inwijding van de kathedraal in Salzburg in 1628. Ook Paolo Agostini (ca. 1583-1629) maakte
bij zijn tijdgenoten diepe indruk met complexe canons en polyfone koorwerken.
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Hij speelt Beethoven als een mooi stuk muziek - ziedaar het hele geheim. Daarom
kan Rijnbergen ook Bach spelen, ook Tartini en ook Debussy of Milhaud, zogoed
als Brahms of Mozart. Waarlijk, wij mogen in hem een onzer allervoornaamste
kunstenaars bewonderen. Die bewondering zal dan ook, wanneer men hem hier
eenmaal verloren heeft, wel algemeen gedeeld worden.118
Toch speelde Rijnbergen niet volkomen vrij en ongehinderd. Het was als
voorvoelde hij in het eerste deel, in het sublieme Larghetto al de dwaze en onnodige
catastrofetjes die in het laatste deel zouden plaatsvinden. Het was als voelde hij,
concertmeester, de verantwoordelijkheid voor die trage en nooit passende attaques.
En dat beïnvloedde, natuurlijk, zijn rust, zijn concentratie in ongunstige zin. Maar
waarlijk, ik wilde dat de heer Van Gilse eindelijk eens tot het inzicht kwam dat het
accompagneren talenten, laat ik zeggen: eigenschappen, vraagt waarvan hij zelfs de
rudimenten niet bezit. Het verandert niets aan zijn persoonlijkheid, dat gemis, doch
het maakt hem voor orkestdirigent ongeschikt.119 En een dirigent, leider van een
veelhoofdig en veelzinnig gezelschap, behoorde zich onophoudelijk Schopenhauers
woorden te herinneren: ‘So wie die Fehler der Fürsten von ganzen Völkern gebüsst
werden, verbreiten die Irrthümer führender Geister ihren nachteiligen Einfluss auf
Jahrhunderte, ja, arten zuletzt in Monstrositäten aus.’120
Deze Beethoven-herdenking bestond, behalve dan de reproductie van het
Vioolconcert, uit een programma dat de Fidelio, de Egmont, de drie stukken uit de
Prometheus en twee stukken uit Die Ruinen von Athen bevatte. Een niet zeer typische
Beethoven, gelijk men ziet.

U.S.O.-concert - Beethoven-avond
30 december 1920 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Ouverture Fidelio; Vioolconcert (solist: Hendrik Rijnbergen);
Vijfde symfonie
Berlage-en-Hutschenruyters schone gedachte ‘het Beethovenhuis’121 gaat mij de
laatste dagen niet uit de zin. Idealisme is dubbel aantrekkelijk, dubbel beminnelijk
in deze dagen van klein benepen Realpolitik. En zo onverzilverbare idealen als de
hunne lijken onder de huidige constellatie minder kansen van verwezenlijking te
hebben dan ooit.
118
119
120

121

Hendrik Rijnbergen was vanaf het seizoen 1920-1921 concertmeester van het U.S.O.
Naar aanleiding van dit judicium dreigde een woedende Van Gilse niet langer te dirigeren
zolang Pijper in de zaal zat. Zie EEN ANDER LICHT, LXIII.
Pijper citeert Schopenhauer vrij en ingekort: ‘Wer aber gar sich die Mühe gibt, die Masse
philosophischer Schriften, welche seit Kant erschienen sind, in dieser Hinsicht zu durchgehen,
der wird erkennen, dass so, wie die Fehler der Fürsten von ganzen Völkern gebüsst werden,
die Irrtümer grosser Geister ihren nachteiligen Einfluss auf ganze Generationen, sogar, auf
Jahrhunderte verbreiten, ja, wachsend und sich fortpflanzend, zuletzt in Monstrositäten
ausarten: welches alles daher abzuleiten ist, daß, wie Berkeley sagt: “Few men think; yet all
will have opinions”.’ Schopenhauer (1986), 77.
Zie voetnoot 109 bij de Muziekkroniek van 24 december 1920.
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Het was vooral hun overdekte orkestruimte, waaraan ik gisteravond denken moest...
‘De instrumentalisten zijn aan het oog van de hoorder onttrokken, terwijl het door
de vensters van de halfkoepelvormige ruimte zichtbare landschap een achtergrond
vormt welke gedurende de uitvoering op ideale wijze in de behoefte aan rust voor
het oog voorziet.’ Ik voel er veel voor: geen tableaux vivants van gerokte en
witgedaste heren, doch een rustig en wijd vergezicht. Een waarachtig Germaans
Wagner-landschap zonder coulissen, hersen122 en blikbeslagen helden. Niets te zien
zou voor velen een obsessie worden. Frederik van Eeden schrijft ergens dat het
muziek horen zonder dat zijn ogen een object van waarneming (liefst meerdere)
hebben, hem half krankzinnig maakte.123 Het is juist: de meesten onzer zijn niet zo
uitsluitend auditief aangelegd, dat zij hun ogen vergeten onder de muziek; zij
verdragen de muziek niet.
Ik volgde gisteravond Beethovens Vijfde symfonie, gezeten in het achterzaaltje.
Ik heb thans de combinatie U.S.O. - Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op
alle manieren geprobeerd. De lezer vraagt mijn conclusie? Hier volge ze: het orkest
klinkt in de bijzaaltjes zonder uitzondering fortuinlijker dan beneden, in de ‘grote’
zaal, dan op het balkon.124 Mits er in de belendende zalen geen vergaderingen
gehouden worden - zelfs de pacifiekste of de geheimste vergadering stoort! Mits de
trams niet bellen, mits de rails goed gesmeerd zijn, mits het niet vriest. In ‘de zaal’
- ik heb het reeds veel vroeger gezegd, naar aanleiding van meerdere Stadsconcerten125
- springt elk fortissimo stuk, kwetst een pianissimo der trompet onze oren. Te
verkiezen zouden dus zijn, wanneer ge komt om de muziek en niet om redenen die
te vaak genoemd zijn om ze thans nog weer aan te duiden, die bovenzijzaaltjes. Maar
hiermee kom ik tot het bezwaar: men ziet niets: de klanken komen van een onzichtbare
plaats. En nu ben ik weer op mijn punt van uitgang: Hutschenruyter en Berlage willen
onze ogen een landschap geven, een ‘natuurdecor dat geen bepaalde indrukken geeft,
doch slechts stemming wekt’. Prachtig. Maar welke stemming wekt een verzameling
mensen waarachter, waartussen ge zit, allen zwijgend, allen gewend in één richting,
allen kijkend naar de vloer. Een obsessie, zegt Frederik van Eeden. Waarlijk, ik ben
niet sentimenteel, maar een groep luisterenden, opgesloten onder het lijkige licht van
de lampen, bij een knisterende kachel, waarvan niemand notitie neemt en waarop de
grilligste lichtreflexen vallen, een groep luisterenden naast een huiskamerlijke spiegel
122
123
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125

Van het Franse herse: lichtbak in het theater.
‘Van de eerste tijden af dat ik muziek leerde verstaan, heb ik bij die muziek zien dansen. Als
ik muziek hoorde, dan kwamen er ook wezens voor mijn fantasie. [...] Dat zien van iets
schoons bij muziek was voor mij onmisbaar. Zonder dat was het volle geluk der muziek er
niet.’ Frederik van Eeden, Oog en oor. In: Van Eeden (1908), 103 e.v.
Deze passus stelt ons voor vragen die nooit beantwoord zullen worden. Zat Pijper werkelijk
in een van de bovenzaaltjes om zijn onderzoek naar de akoestiek van het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen te voltooien (zie ook de recensie van 8 oktober 1920) of stelde
hij zich onzichtbaar op, omdat hij wist dat Van Gilse in een toespraak zijn verwijdering uit
de zaal zou eisen op grond van de recensie van 27 december 1920? Of had ook Van Gilse
al besloten af te zien van de toespraak, omdat hij zonder ruggespraak met zijn bestuur geen
actie durfde te ondernemen, zoals hij in zijn memoires suggereert? Van Gilse (2003), 291
e.v. Ik houd het erop dat ze beiden op dat moment de confrontatie uit de weg gingen (zie
EEN ANDER LICHT, LXVI).
De Stadsconcerten werden vroeger, vóór het conflict met Tivoli, ook al in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen gegeven.
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die alles verneveld weergeeft, tussen de dom-rode portières... het was erg Gorki of
Korolenko. In ieder geval werd de impressie naast die van Beethovens Vijfde heel
vals.
Ikzelf behoor tot de lieden die - aanwensel misschien - graag horen en zien
musiceren. De luisteraarsimpressie die ik in het achterzaaltje opdeed, paarde zich
zeer slecht aan mijn mening over Beethovens Vijfde en aan mijn opinies over de
reproductie. Resumerende: het onzichtbare symfonieorkest kan reden van bestaan
hebben - mits men ‘stemming verwekkende achtergronden’ voor onze ogen geeft.
Het horen van muziek in vergaderzalen met rode gordijnen, kokosmatten, kachels,
spiegels en vitrages is een onding. (Couperus of Van Deyssel zouden u misschien
een opstel schrijven over de ruggen en halzen van de opgesloten muziekhorenden,
maar daar waag ik me niet aan...)
Het concert van gisteravond geeft niet de minste aanleiding tot muziekkritiek.
Noch het programma (Fidelio, Vijfde, Vioolconcert), noch de uitvoering. Het werd
een groot succes voor Hendrik Rijnbergen, die rustiger speelde dan zondag en waarlijk
minder slordig geaccompagneerd werd.

Het Nederlandsch Tooneel: Elektra - De muziek126
8 januari 1921 (UD)
Schouwburg
Het Nederlandsch Tooneel
Sophokles: Elektra (vertaling: P.C. Boutens)
Willem Royaards (regie), Frits Lensvelt (decors), Alphons Diepenbrock
(scènemuziek)
Alphons Diepenbrock is ongetwijfeld onder alle Nederlandse en onder de allermeeste
niet-Hollandse componisten de hartstochtelijkste minnaar der oude beschavingen.
Het was niet het fin de siècle-dilettantisme dat hem zogenaamd ‘terug’ dreef naar de
maatschappijen van schoonheid en orde - een ‘terug’ is altijd een vergissing, zie
Hellerau;127 de cultuur van Diepenbrock is echt en grondig. Géén die als hij de
sublieme wijsheden der Ouden verstaat.
Meester Alphons Diepenbrock is echter ook de componist der Beweging van '80
- ik meen, Paul Verlaine herdenkt hem nog even in zijn Quinze jours en Hollande128
- en de musicus Diepenbrock blijkt, veertig jaren na de tachtiger beweging, de
markantste, karakteristiekste kop dezer literaire bent.
Wij horen uit de Elektra-muziek deze beide, belangrijkste kanten van zijn wezen:
de grote, allesveroverende liefde tot dit onderwerp - en de bazuinen van '80. Er is
ook
126
127

128

C.A. Schilp, de vaste toneelcriticus van het UD, schreef de toneelrecensie; Pijper besprak
de muziek.
In Hellerau (in de buurt van Dresden) was sinds 1911 een centrum voor theatervernieuwing
gevestigd, waar Émile Jaques-Dalcroze een hoofdrol speelde. Pijper heeft hierover gelezen
in Brandenburg (19172), 55-86.
Verlaine schrijft over zijn ontmoeting met een aantal kunstenaars, onder wie Jan Toorop,
Isaac Israels, Kloos, Verwey, Witsen en Van Eeden, maar Diepenbrock noemt hij niet.
Verlaine (1972), 363-413.
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de techniek van de melodievinder, voor wie de muzikale frase een expressiever tale
is dan het woord; de techniek van de geïnspireerde musicus die de peripetieën van
het werk zelf herschept; die op de dramatische hoogtepunten niet meer onderlijnt,
doch verkondigt, uitschreeuwt de bloedende vernietigdheid van het eigen hart. Zo
groeit soms de muziek tot een eigen, meeslepend drama, naast het trage en even
onafwendbare gebeuren tussen Sophokles' wezens en gedachten. Men zou naar
aanleiding van deze opmerking nog kunnen denken over andere mogelijke
oplossingen. Men zou de wenselijkheid kunnen betogen van een muziek die
achtergrondser blijft dan deze; men zou, mét Matthijs Vermeulen, kunnen aantonen
dat de oude modi der Grieken nog levenskrachtig zijn als voor tweeduizend jaren129
(wat men van mineur en majeur niet zeggen zal, op den duur). Doch deze divagaties,
aantrekkelijk zeker, zijn hier niet geoorloofd, omdat zij onze aandacht zouden afleiden
van een meesterwerk dat, zoals het daar ligt, goed is. Ik houd Diepenbrocks
Elektra-muziek voor een meesterwerk: het is geïnspireerd, het is hartstochtelijk en
teder, het is de waarachtige en volledige uiting van een grote en edele mensheid.
Men zal mij ontslaan van de verplichting om sommige treffende details te noemen;
de fragmenten, in het voorspel, in de ontknoping, die niet op dezelfde hoogte staan
als bijvoorbeeld Elektra's klacht wanneer zij de urn met Orestes' as in de armen houdt,
veranderen niets aan de waarde van het geheel.
Een opmerking, geheel op het terrein der muziekkritiek thuishorende, is deze: men
mag van gewone, van voortreffelijke acteurs, menselijkerwijs gesproken, niet
verlangen dat zij deze Elektra ‘aankunnen’. De intonaties, de ritmieken (analytische
ritmen!) werden te vaak meer dan hachelijk. Men zou zangers willen, actrices als
Magda Janssens, doch die met even grote zekerheid hun ‘wee mij’ op een bes
intoneerden als zij het thans op een c deed. Het is zó welhaast bovenmenselijke kracht.
Doch: wat een mogelijkheden. Hoe is met één zulk een daad de opera zoals men die
hier opvat, onmogelijk gemaakt! Hoe heeft Diepenbrock, in principe, de combinatie
muziek-toneel juist gesteld. We beginnen, zou men haast zeggen, dichter bij het
Gesamtkunstwerk te komen dan Wagner. Alleen, het choreografische deel,
gisteravond, was niet juist, zullen we maar zeggen. Noch Sophokles, noch Boutens,
noch Diepenbrock, noch Royaards zullen dat bedoeld hebben, stel ik me voor.
Heuckeroths orkestje130 klonk vaak uitnemend. Koper-strijkers stonden natuurlijk
in geen verhouding, doch dit is geen verwijt. Er is een spreekwoord over roeien en
riemen. Heuckeroth is een voortreffelijk roeier.
129

130

Matthijs Vermeulen beschouwde de oude modi als tegengesteld aan de ‘Duitse tonaliteit van
C-dur en c-Moll’ en was ervan overtuigd dat voor de nieuwe muziek de oude modi een
belangrijke rol zouden gaan spelen. In De Amsterdammer van 2, 16 januari en 20 februari
1915 verschenen drie artikelen van zijn hand over de geschiedenis van de muziek, waarvan
het middelste vooral inging op de begrippen modus en tonaliteit. De drie artikelen werden
later opgenomen in De twee muzieken, deel I, hoofdstuk 2: ‘Beschouwingen over tonaliteit
en ritme’. In Vermeulens Eerste symfonie (1912-1914) komen veel kwart- en kwintsprongen
voor die direct al in verband werden gebracht met Vermeulens ‘theoretische speculaties’ (zie
J.S.B.B. in zijn Muziekkroniek in het UD van 3 augustus 1919: ‘Matthijs Vermeulen en zijn
Symfonie’).
Sinds de zomer van 1920 had Willem Royaards aan zijn gezelschap NV Het Tooneel een
vast orkest verbonden (met een minimum aantal spelers vanwege de kosten) om de
opvoeringen luister bij te zetten. De leiding was in handen van Richard Heuckeroth, die
daarvoor zijn positie bij de Arnhemsche Orkest Vereeniging had opgegeven.
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B.B.B.-cyclus - Vierde concert
10 januari 1921
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Tragische Ouvertüre
Beethoven: Vierde pianoconcert (soliste: Henriëtte Bosmans)
Brahms: Eerste symfonie
Henriëtte Bosmans speelde Beethovens verrukkelijkste pianoconcert - het Vierde op een vleugel - Ibach - die men veilig tot de allerslechtste rekenen kan. Alle verwijten
welke men tot mejuffrouw Bosmans zou moeten richten: een ietwat spichtig toontje,
een ganselijk niet dragend piano, een plat forte, vallen op haar vleugel terug. Zodat
er slechts te waarderen overblijft. Haar opvattingen, de meeste tempi, de nuanceringen
- dit alles getuigde van een allround muzikaliteit, die helaas te zeldzaam is onder de
jonge Nederlandse pianisten. Henriëtte Bosmans heeft het instinct voor de
constructiën, dat altijd aangeboren is en, behalve misschien op de heel lange duur,
nooit aangeleerd kan worden. Wanneer ik haar hier prijs als de geboren musicienne
die óók heel fraai piano speelt, dan is dat een intensiever loftuiting dan men tot een
doorgefourneerd pianovirtuoos (wat zij hopelijk en waarschijnlijk nooit worden zal)
zou kunnen richten.
Het uiterlijk van haar spel - overmatig geneigd hoofd, hevig rukkende
armoplichtingen - is nog niet fraai; doch wie zal beoordelen in hoeverre daarbij een
kleine nervositeit over het met orkest spelen in het spel was?
Het orkest speelde Brahms' Eerste symfonie en de Tragische ouverture, die de
heer Van Gilse ‘ernstige ouverture’ zou willen noemen.131

Kamermuziekavond - Willy Burmester
11 januari 1921 (UD)
Willy Burmester (viool) en Willy Bardas (piano)
Brahms: Vioolsonate nr. 2 in A, op. 100
Wieniawski: Tweede vioolconcert (met pianobegeleiding)
Beethoven: Pianosonate in f, op. 57 (Appassionata)
Werken van Field en Paganini
Het vioolspelen in het algemeen is misschien het zuiverste overblijfsel der
middeneeuwse132 ‘gaya scienza’.133 Is het pianospelen - reproductie van een
Bach-bewerking,

131

132
133

Van Gilse schrijft in het programma van die avond: ‘[...] de “tragische ouverture”, die
misschien beter met het epitheton “ernstige ouverture” ware voorzien’, zonder dit overigens
toe te lichten.
Zie voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
De term ‘la gaya scienza’ stamt uit het Provençaals en had betrekking op de nieuwe Europese
dichtkunst van de 12e eeuw, die dikwijls gedeclameerd of gezongen werd. Nietzche ontleende
deze term aan de geschriften van Ralph Waldo Emerson, die hij zeer bewonderde, en gebruikte
hem als ondertiel van Die fröhlich Wissenschaft.
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een sonate van Beethoven, wat ‘kleingoed’ en een rapsodie van Liszt - is het
concertzingen nog een ‘vrolijke wetenschap’? Ik meen: allesbehalve. Bij de vele
sublimiteiten die de laatste driehonderd jaren West-Europese muziekcultuur verloren
deden gaan, mis ik misschien de blanke, glimlachende vreugde van het musiceren
het allermeest. Een muziekuitvoering is een zaak van gewicht geworden, waar men
niet heen gaat dan in een fraai pak kleren, goed geschoren en met minstens wat
kleingeld op zak voor het kopje koffie in de pauze. Een concertbezoek is ook een
ernstige bezigheid geworden, vanwaar men niet huiswaarts keert dan met een vlijtig
doorgemusiceerd brein, met min of meer vage, doch altijd uitwisselbare opinies over
de relatieve waarde van het genotene, om het maar eens zo te noemen. Een vioolavond
nu lijdt van alle solistenconcerten het minst onder dit moderne fatum. Vooral waar
het een vioolavond van een wereldberoemdheid als Burmester geldt. Wanneer Bardas
de Appassionata niet had gespeeld - het was in waarheid zeer laat pauze - dan had
het hele concert, wat het programma betreft tenminste, in het teken der ondiepe,
placide muziekmakerij gestaan.
De violist kent van alle reproducerende musici de klassieke Spielfreudigkeit nog
het meest. De optredende pianist etaleert zijn techniek, zijn Treffseligkeit134 te gaarne;
de zanger laat ons te graag genieten van zijn stem en zijn zingstijl (de goede
uitzonderingen niet te na gesproken). Dan zijn er nog de reproductoren met de
speculatieve metafysica, de meesters van ‘hun’ gepatenteerde Beethoven of Chopin,
de profeten van ‘hun’ Brahms of Hugo Wolf. Een violist, in de gunstige regel, toont
zich behekst door de sublimiteit van zijn instrument. En dat is een edeler betovering
dan die van de donderstormende of raaskallende vleugel of die van de hoge c - ook
voor het publiek. In waarheid, hoe verrukkelijk is niet het timbre van een Guarneri,
Stradivari of Amati. Een enkele bes, getoverd uit zo een oude meesterviool, kan meer
onvermoede wonderen suggereren dan tien Bechsteins.
Wat te zeggen naar aanleiding van Burmesters programma, over Brahms' Tweede
sonate, het bekende concert van Wieniawski, het kleingoed van Field, Paganini,
enzovoort? Wat van zijn vioolspel? Er is wel veel van de vroegere geacheveerdheid
verloren gegaan, doch de man, teleurgesteld door sommige mislukte technische
kunstjes, die dit spel de ruïne ener superieure violistiek noemde, heeft zonder twijfel
ongelijk. Daarvoor blijft het te magistraal en te intens. Er was inderdaad veel dat mij
aan een ongedisponeerdheid denken deed; het klonk vaak vermoeid en onrustig (alle
volle maten die, in Brahms' sonate, welhaast een achtste te vroeg kwamen). Doch
laat ons hopen dat dit zich herstellen zal. Wij mogen het, eigenlijk, verwachten.
Willy Bardas, de pianist, was bewonderenswaardiger als accompagnateur, als
partner dan als solist. Beethovens Appassionata Czernyde nogal, vooral het laatste
deel. Wat stug.

134

Dit woord komt in het Duitse woordenboek niet voor. Ofwel Pijper bedoelt Treffsicherheit,
ofwel hij maakt een Duits neologisme: trefzaligheid.
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Tivoli-concert - Kamersymfonie
13 januari 1921 (UD)
Concertgebouw-sextet135
Locatelli: Triosonate
Beethoven: Serenade in D, op. 25
Juon: Kammersymphonie, op. 27
Paul Juon - tot dusverre in Utrecht onbekend - is de Rus die in Berlijn Italiaanse
muziek componeert.136 Duits is de instrumentatie van zijn grote kamersymfonie, is
ook de constructie. De melodiek en de harmoniek zijn voor gelijke delen Russisch
(Rimski-Korsakov) en Italiaans, en dan Puccini. Dit amalgama nu geeft een
buitengemeen welklinkend, enthousiast, breedsprakig, soms wat sentimenteel, soms
wat bruut stuk muziek. Het is niet bijster ‘diep’, het is nóóit diep - evenmin als
Brahms, tot wiens epigoon hij door de officiële Duitse descriptieve muziekwetenschap
werd gepromoveerd - en men kan de kamersymfonie misschien niets verwijten dan
de werkelijk zeer langdurige en continue fortissimo's. Overigens is de enscenering
van Juons dynamische hoogtepunten (hoogvlakten ware wellicht juister) zonder
uitzondering geraffineerd; ge hoort in alle veelklanken nog alle instrumenten, ook
de slanke viool, ook de bescheiden fagot. Zo is het vaak massaal, nooit klankklodderig.
Er is niet veel jong-Duits werk, vooral niet van de componisten die ‘die Bahnen
Johannes Brahms' wandeln’ (zo heet dit),137 dat men aldus kan complimenteren,
helaas. Boeien doet ook Juons persoonlijke liefhebberij voor ritmische experimentjes
- iets waarin Vincent d'Indy ook sterk is.
De reproductie door het Concertgebouw-sextet plus de strijkers Helmann, Kerkhoff,
Marix Loevensohn en Stips werd een gebeurtenis. Daar was altijd wel een
lustig-fanfaronnerend fragment dat men wel op tien manieren kan spelen, doch: zó
uitgeschaterd werd het volmaakt. Daar waren ook altijd wel de langzaam gaande
gevoeligheidjes (het Andante is in waarheid melodisch het zwakste deel!), die juist
Loevensohns, of Kerkhoffs, of Swagers intonaties behoefden om niet te verdrinken
in de melasse. Men musiceerde voortreffelijk; men musiceerde enthousiast - het is
ook een treffelijk speelstuk, die kamersymfonie.
Vóór de pauze reproduceerden Cornelis, Klasen, Helmann en Loevensohn een
kwartet van de oude Pietro Locatelli - een muziek van alle tijden zo goed als die van
Rameau of Berlioz. En Klasen, Helmann en Kerkhoff speelden nog de al te zelden
gehoorde Serenade voor fluit, viool en alt van Beethoven. Een divertimento, licht en
speels als het beroemde Septet, een schitterend meesterstuk van driestemmig contra-

135
136

137

Zie voetnoot 1 bij de recensie van 30 september 1920.
Paul Juon (1872-1940), geboren in Moskou als Pavel Fjodorovitsj Yuon uit een Russische
vader en Duitse moeder en opgeleid aan het conservatorium aldaar, ging in 1894 naar Berlijn
om te studeren aan de Hochschule für Musik bij Woldemar Bargiel. Later werd hij er zelf
compositieleraar.
Zie voetnoot 294 bij de programmatoelichting van 8 oktober 1919.
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punt (dat volgens Jadassohn en de andere muziekprofessoren altijd moeilijker is dan
het vierstemmige). Deze uitvoering was minder gelukkig: het tempo van het Menuetto
was tamelijk onvast. Klasen trok en Helmann joeg wat. Het eerste, voorlaatste en
laatste deel lukten het gaafst. Doch alles in alles een bewonderenswaardige prestatie.

U.S.O.-Concert - Peltenburg-Andriessen
20 januari 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Ravel: Ma mère l'oye
Duparc: Phidylé en La vie antérieure (soliste: Mia Peltenburg)
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Roger-Ducasse: Le joli jeu de furet
Hendrik Andriessen: L'attente mystique (o.l.v. de componist)
Pierné: Ramuntcho-suite
Tot dusverre gaan de geesteshoudingen, de innerlijke evoluties van de componist
dezer Mystieke Verwachting138 de muziekhoorders, de criticus geen sikkepit aan,
meen ik. Het zou anders zijn wanneer Hendrik Andriessen, hetzij met dit, hetzij met
ander werk zijn vocatie, zijn vinderschap reeds evident had bewezen. Dan waren de
interne kwaliteiten van zijn werk het belangrijkst, in hoogste instantie: het enige
wezenlijk importante. Dán interesseerden ons zijn wezen, zijn mens-zijn, zijn
geestelijke oriëntatie. Thans stellen wij daar, zo wij mild oordelen, louter vraagtekens.
Want zomin als ge met de gymnasiast die juist paideuo leerde vervoegen, gaat
divageren over de sublimiteit van Homeros' Ilias, zomin is daar nog sprake van
geestelijke waardeschattingen in een werk dat ternauwernood een stamelen van luttele
gearticuleerde klanken is. Hendrik Andriessen mist nog elk spoor van compositorische
vaardigheid (dit hier niet malicieus ‘in futuristische zin’139 gemeend) en men kan
slechts hopen dat hij zijn werk L'attente mystique binnen niet al te lange tijd tot de
noodzakelijke ‘vingeroefeningen der hersenen’, waar Schönberg van spreekt, zal
gaan rekenen.140
De techniek van het stuk is ongelooflijk onbekwaam en onbeholpen; de orkestratie
zou voor veertig jaren al een volstrekt anachronisme geweest zijn; de zangstem is
jammerlijk onbelangrijk gehanteerd; alle - zeer vele! - opmaten zijn ondoordacht,
klakkeloos neergeschreven; alle, magere, invloeden (Mahler, Um Mitternacht) zijn
slecht opgenomen en verwerkt. Het stuk klinkt niet, is saai, is dof en langdradig, het
verveelt.

138
139
140

Pijper vernederlandst hier de titel van Andriessens L'attente mystique.
Zie voor Pijpers gebruik van het woord futurisme voetnoot 11 bij de recensie van 5 november
1919.
In 1912 verscheen in München het boek Arnold Schönberg, met bijdragen van Alban Berg
en vele anderen. Wassily Kandinsky begint het essay ‘Die Bilder’ als volgt: ‘Die Bilder
Schönbergs zerfallen in zwei Arten: die einen sind direkt nach der Natur gemalte Menschen,
Landschaften; die anderen - intuitiv empfundene Köpfe, die er “Visionen” nennt. Die ersten
bezeichnet Schönberg selbst als ihm notwendige Fingerübungen, legt keinen besonderen
Wert auf sie und stellt sie nicht gern aus.’
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Nu verwacht natuurlijk niemand van Hendrik Andriessen dat hij op de zeer uitvoerige
en larmoyante verzen van Louis Le Cardonnel een hartvermurwende, een volstrekt
eigene en emotionerende muziek zal schrijven; dit ware onbillijk. Men behoeft zelfs
niet te verlangen van een in 1896 geboren componist141 dat hij op de hoogte is van
alle huidige stromingen in onze kunst, noch wensen wij van hem de bewijzen dat de
renovaties der meesters van onze tijd (Debussy, Schönberg, Stravinsky, Malipiero)
hem beroerd hebben. Niets van dit alles. Maar wij moeten eisen dat hij ten minste
toont zó ver te zijn als de vorige generatie in háár jeugd was. Wanneer Zweers in de
tachtiger jaren Wagneriaans componeerde, dan was dat een fameuze prestatie
vergeleken bij Hendrik Andriessen, die rond 1920 nog niet aan Wagners vaardigheid
toe schijnt te zijn. En wat nu ten slotte het mysticisme dezer twaalf minuten
mezzopiano en mezzoforte betreft: ‘Rien n'est plus drôle que le préjugé du sublime.
Pour la plupart des artistes, une oeuvre ne saurait être belle sans une intrigue de
mysticisme, d'amour ou d'ennui’ (Cocteau).142 Aan de laatste ‘eis’ heeft de componist
- onwillens, stel ik me voor - voldaan.143
Zo positief als wij helaas Andriessens zangcyclus verwerpen moeten - componeerde
men maar wat meer dat het aanhoren en kritiseren waard was - zo overtuigend bleek
de geroepenheid van zijn soliste, Mia Peltenburg. Zij streed voor het werk, zij gaf
zich geheel en al, zij wist de ontroerendste accenten te vinden voor de meest
alledaagse frasen (in II: ‘de côté me regardent’). En dat zij het werk niet redden kon,
was geenszins haar schuld. Want voor een compositie, ‘mystiek’ of niet, gelden nu
eenmaal andere wetten dan voor de ontroeringsmacht ener gezongen lijn. Haar
reproductie van Duparcs liederen kwam niet zo ver boven het gemiddelde uit. Phidylé
was positief te weinig metrisch gedifferentieerd en in La vie antérieure werd haar
stem te herhaaldelijk gedekt door het orkest. Doch dit schijnt mij een kwestie van
routine. Ik hoop spoedig in de gelegenheid te zijn de zangeres Mia Peltenburg als
liederzangeres te kritiseren; ik weet niet veel jonge Hollandse zangeressen,
gedisponeerd als zij.
De orkestwerken van de avond waren: een noviteit, Roger-Ducasses scherzo Le
joli jeu de furet, een tot orkestscherzo omgewerkt koortje met orkestbegeleiding (het
koortje is van 1909, de orkestbewerking van 1912). Het scherzo klinkt, als alle
nieuw-Franse werk, voortreffelijk en dit is werkelijk de enige verdienste. Zonder
Paul Dukas' L'apprenti sorcier zou het misschien nooit geschreven zijn (Paul Dukas'
scherzo is twaalf jaren ouder en twaalf malen interessanter). De Franse pers was na
de eerste uitvoeringen van Le joli jeu de furet in alle toonaarden enthousiast en ik
geloof ook dat men niet slechts van neigingen, doch vooral van geboorte een Fransman
moet zijn, om het stukje zó te appreciëren. Onze waardering bijvoorbeeld van Bizets
Jeux d'enfants, de grootmama van dit speelstukje, is een andere dan die van onze
Parijse geestverwanten. Zoals Brandts Buys eens schreef: ‘we zijn en blijven:
Germanen...’ De uitvoering was eerste-uitvoering en dit feit ontslaat mij van de
verplichting om gedetailleerd op de reproductie in te gaan.

141
142
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Hendrik Andriessen werd in 1892 geboren.
Le coq et l'arlequin, 41.
Ondanks Pijpers scherpe afwijzing van dit werk had Andriessen groot respect voor hem; zie
De Jager e.a. (1992), 66-67.
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Behalve Piernés Ramuntcho-suite was daar nog de Prélude à l'après-midi d'un faune,
dat Debussy in een niet juist omschreven mouvement wilde laten spelen, naar zijn
eigen verklaring: ‘Le mouvement? Ce vieux faune, c'est un gaillard qui se met à rêver
sur son derrière sous un arbre. Évidemment il n'y a pas de mouvement!’ Maar of
men daarom, gelijk de heer Van Gilse van het ‘assez lent’ een allegretto con moto
mag maken, waag ik voorlopig te betwijfelen.
Het concert begon met Ma mère l'oye van Ravel. Van klank was dit beter dan ik
het nog van ons orkest hoorde, de heren beginnen op het timbre ingesteld te raken.
Over de tempo's worden de heer Van Gilse en ik het niet meer eens, maar het eerste
stukje, en het tweede, en het vierde waren wel zeer onrustig.

Tivoli-concert - Josef Pembaur
3 februari 1921 (UD)
Werken van Liszt, Mendelssohn (Lieder ohne Worte),
Chopin (Pianosonate nr. 3 in b, op. 58) en Reger
Ik vrees dat Josef Pembaur na afloop van zijn concert niet bovenmate tevreden
geweest zal zijn. Hij zal zich herinnerd hebben wat hij schreef in zijn boekje Von
der Poesie des Klavierspiels:
Die Art unseres heutigen Konzertierens ist (übrigens) in mancher Hinsicht
unpoetisch. Daran sind oft Schuld: das übermässig erhöhte Podium, die
Schaustellung des Äusserlichen, die Neugierde der Zuschauenden, die
grelle Beleuchtung der Säle die für intimere Vorführungen in der Regel
zu gross sind und den Pianisten zur ausschlieslichen Wahl von grossen
Sachen und zur Forcierung seiner Tonstärke zwingen... u.s.w., u.s.w.144
Wij mogen Josef Pembaur niet verwijten dat hij zijn programma niet met zeer veel
beleid zou samengesteld hebben. Wanneer Pembaur met een stuk Liszt besluit, dan
is dat voor hem niet ‘mit einem technischen Feuerwerk abschliessen’ - daarvoor
gelooft Pembaur te vurig en te kinderlijk in Liszt. En wanneer Pembaur zes Lieder
ohne Worte van Mendelssohn speelt, dan moeten wij in de eerste plaats des pianisten
zelfkennis waarderen, in de tweede plaats pas gaan verzinnen of die beminnelijke
stukjes nu eigenlijk nog wel uit de binnenkamers naar het podium getransporteerd
dienden te worden.
Te bespreken vallen deze prestaties eerlijk gezegd niet. Evenmin Pembaurs
reproductie van de Sonate opus 58 van Chopin. Maar de Reger, waarmee het
programma opende, verdient wijdlopiger beschouwing. Het was zonder twijfel,
geredeneerd in Pembaurse zin, de moeite waard om het pianowerk van Reger hier
eens te introduceren. En ik wil hier onmiddellijk bijvoegen dat de interpretatie die
meester Josef van

144

Pembaur (1911), 44.
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de stukken gaf: romantisch, veel halftinten, soms streng, soms dwepend, zeer
consequent was. Nietwaar: ‘nie ein Bachsches Tonwerk (spielen) ohne Glaubensmut,
ein Schumannsches ohne Gemütstiefe, ein Brahmssches ohne Gefühlskraft’.145 En
Bach, Schumann, Brahms - zij gelden vrijwel algemeen als Regers peetvaders...
Maar eigenlijk vraag ik mij af of wij Reger, of wij ooit één componist eerlijk
waarderen, wanneer wij ons zoveel aan zijn antecedenten gelegen laten liggen. Ja,
zonder Schumann, Brahms zou Reger waarschijnlijk anders, misschien minder,
misschien alleen minder vaardig gecomponeerd hebben. Doch Regers betekenis voor
de historie der muziek wordt meer bepaald door wat hij, in de eerste jaren der
twintigste eeuw, niet was dan door zijn positieve kwaliteiten, zijn compositorische
vaardigheden. Ziehier immers een componist die voor een heel volk, voor een ganse
generatie geldt als ‘Umstürzler’; een componist die ‘alle vormen’ hanteert als een
bouwmeester zijn liniaal; een fenomenaal technicus die kon werken gelijk dat na
Bach en Schubert in Duitsland niet meer was vertoond. Maar zonder een spoor van
geest, van ontroering, van eigen inzicht, zonder een grein persoonlijkheid, zonder
een atoom der allesbetoverende liefde. Een sonate van Reger bevat evenveel poëzie
als een proces-verbaal; een volledig verouderde aardigheid als het
preludium-en-fuga-voor-de-linkerhand-alleen heeft uit de aard der zaak niet meer
kunstwaarde dan ‘the Mail-coach’, galop voor piano - te spelen met paardenbelletjes
aan uw polsen vastgeriemd.146 Maar de ambitie om zo'n stuk als die eenhandsfuga te
schrijven is typisch voor Reger:147 dat is het bewustzijn der middeneeuwse monniken
met hun kreeftscanons, hun raadselcanons. Dat is een Missa cuiusvis toni,148
geparodieerd en in een smakeloos twintigste-eeuws confectiepak gestoken. Het is
de grimas der kunst, de persiflage ener oudheid die eertijds schoonheid was.
En dan deze veelgeroemde, veelgesmade ‘vaardigheid’. Wat is die waard, in
hoogste instantie? Welke verdienste heeft het componeren van een sonatine die in
formeel opzicht slechts de kopie is van een prototype waarvoor Haydn al bedankte
(om van Beethoven nu maar te zwijgen); een vorm die we in een analoge perfectie
slechts aantreffen bij de componerende schoolmeesters Kuhlau en Clementi en in de
‘musikalische Formenlehre’... Welke is de verdienste van het bête gebruik der
dominanten en der onderdominanten - wat is de kunstwaarde van een
ontroeringsrecept als C-groot - a-klein?
145
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Een niet-letterlijk citaat uit Pembaurs Von der Poesie des Klavierspiels (43). Pembaur schrijft
daar: ‘Wenn wir von einem Mitmenschen einem Dritten gegenüber eine falsche
Charakterschilderung machen, werden wir einer Sünde schuldig; dasselbe ist aber auch der
Fall, wenn wir ein Mozartsches Tonwerk ohne Herzensgüte, ein Beethovensches ohne
Sittengrösse, ein Schumannsches ohne Gemütstiefe, ein Chopinsches ohne Seelentrauer, ein
Bachsches ohne Glaubensmut, ein Brahmssches ohne Gefühlskraft, und ein Lisztsches ohne
Liebesweihe vortragen.’
Le Malle-Post galop van Louis Waldteufel (1801-1884).
Het preludium en fuga is een van de Vier Spezialstudien für die linke Hand (1901). In
tegenstelling tot veel ander pianowerk voor de linkerhand werd dit werk niet geschreven in
opdracht van de pianist Paul Wittgenstein. Die zou immers pas tijdens de Eerste Wereldoorlog
zijn rechterarm verliezen.
Een Missa cuiusvis toni kan in elke sleutel gelezen worden - voor componisten gold het
schrijven ervan als een proeve van meesterschap. Pijper moet het begrip kennen uit
muziektheoretische werken, want zelfs de bekendste Missa cuiusvis toni, namelijk die van
Ockeghem, was in die tijd nog niet uitgegeven.
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Ja, een Duits conservatorist van omstreeks 1880 zou om dit (toen al) historisch inzicht
aanmoediging verdiend hebben. Maar Reger - een meester, een chef d'école? De
harmoniek van de oude Wagner was interessanter, de melodiek van Brahms zelfs
nobeler. Wagner droomde tenminste van expressiever modaliteiten dan het eeuwige
Dur-Moll (Tristan), Brahms vermoedde iets van psychische geladenheid ener melodie.
En beiden waren tenminste ernstige kunstenaars, zoekers en dus, soms, vinders. Doch
Reger, de epigoon, de grossier, kent ‘alle vormen’ en herhaalt ze gelijk een papegaai.
Hij kent alle ontroeringstrucs van buiten en hij herkauwt ze als - nu ja. Het is
noodzakelijk om dit eens voor al vast te stellen: Reger heeft waarschijnlijk een paar
miljoen noten geschreven. Waartoe? De historie moge het eenmaal uitmaken. Doch
thans kan wel reeds vastgesteld worden dat het niet was om de muziek verder te
brengen, om de kunst vrij te maken van de banden die de componerende Spiessbürger
haar hebben aangelegd. Integendeel. Reger heeft de toonkunst nog wat strakker
geregen, nog wat smakelozer uitgedost dan zij al was. Ik zal deze verdienste niet
schatten.
Josef Pembaur trachtte ook van deze Reger poëzie, ja zelfs muziek te maken. Maar
ik wenste wel dat hij een volgende keer dezelfde liefde eens wijdde bijvoorbeeld aan
een tiental etuden van Cramer. Het zou beter besteed zijn.

Tivoli-concert - Flesch-Becker-Friedberg
10 februari 1921 (UD)
Carl Flesch (viool), Hugo Becker (violoncel) en Carl Friedberg (piano)149
Schumann: Pianotrio in d, op. 63
Beethoven: Pianotrio in D, op. 70.1
Schubert: Pianotrio in Bes, op. 99
‘Le Trio’, schrijft Jean-Jacques Rousseau in zijn befaamde Dictionnaire de musique,
die in het jaar 1781 te Genève in druk verscheen - ‘le Trio est une Musique à trois
Parties principales ou récitantes. Cette espèce de Composition passe pour la plus
excellente, et doit être aussi la plus régulière de toutes. Outre les règles générales du
Contre-Point, il y en a pour le Trio de plus rigoureuses, dont la parfaite observation
tend à produire la plus agréable de toutes les Harmonies. [...] Les François, qui aiment
beaucoup la multiplication des Parties, attendu qu'ils trouvent plus aisément des
Accords que des Chants, non contens des difficultés du Trio ordinaire, ont encore
imaginé ce qu'ils appellent Double-Trio, dont les Parties sont doublées et toutes
obligées.’150

149

150

Dit ensemble van uitmuntende musici heeft geruime tijd bestaan, ondanks de vele
verplichtingen van de individuele leden. In 1920 had Friedberg Arthur Schnabel
vervangen als pianist; in 1921 werd Becker opgevolgd door Gregor Piatigorsky. Het
trio bleef concerten geven tot 1932, ondanks het vertrek van Friedberg naar New York
in 1923 en van Flesch naar Philadelphia een jaar later.
Rousseau (1969), 523-525.
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Aldus mocht Jean-Jacques in die jaren nog schrijven, met, tussen de regels, een
elegante hatelijkheid op Rameau c.s. ‘die gemakkelijker akkoorden dan melodieën
vinden’, maar nauwelijks dertig, veertig jaar later is zijn opinie door de historie niet
veel meer dan een curiosum geworden. Beethovens Eerste trio uit opus 70 dateert
van 1808, het Trio opus 99 van Schubert zal niet veel later dan 1820 geschreven zijn.
En in deze meesterwerken: geen sprake meer van ‘des règles les plus rigoureuses’,
noch van een vooral tot Frankrijk beperkte liefhebberij der ‘multiplication des Parties’.
Eén definitie is blijven staan: ‘cette espèce de Composition passe pour une des plus
excellentes de toutes.’
Het Flesch-Becker-Friedberg-trio speelde gisteravond, behalve de beide genoemde
klassieke werken, ook nog het Trio opus 63 van Schumann. En in dit werk, gelijk in
al Schumanns kamermuziek, is daar een geestelijke en compositorisch-technische
onevenwichtigheid, ‘Unausgeglichenheit’, tussen de gestreken stemmen en de
pianopartij. Bij Schumann begint eigenlijk de onfraaie, orkestrale schrijfwijze der
kamermuziek; hij bewandelt als eerste de dwaalweg, het doodlopende pad waarop
Brahms hem zo blindelings is nagevolgd, waarop zovele moderne Duitsers, Schönberg
incluis, verdoold zijn geraakt. Het Trio van Schumann is ook typisch geen trio. Men
kon, zonder de gedachten, de constructie van het werk in een enkel opzicht te schaden,
stemmen bijvoegen, veranderen; men kon het geheel anders ensceneren - het doet
er alles niets toe. Niemand weet waarom Schumann juist een viool en een cello met
zijn piano gecombineerd heeft: de diverse motieven zijn nimmer speciale viool-,
piano- of violoncellomotieven. Daar is óf een vioolcantilene - en dan speelt de cello
de stompzinnige pianobassen mee - óf, ter meerdere variatie, een cellomelodie,
waarbij de viool óf rusten telt óf gebroken akkoordjes speelt. De wezenlijke
tweestemmigheid (‘les règles les plus rigoureuses!!’) verzandt onmiddellijk in een
bête stukje canon in het octaaf. Hier, bij Schumann, zelfs geen herinnering aan
Beethovens grootse onafhankelijkheid der melopeeën; geen spoor van de ingenieuze
contrapunten die de langste langheden van Schubert nog altijd boeiend kunnen maken.
Schumann is louter ‘Empfindung’ in dit stuk, het zijn onophoudelijk handenwringende
enthousiasmen ‘mit Feuer’, ‘mit Leidenschaft’. Maar men moet niet slechts het brein
van een Jean Paul, een E.T.A. Hoffmann hebben om alle deze wezenloze
achtergronden te kunnen bevolken met brave reuzen, blanke alven en boze gnomen
- men moet ook in hun tijd geleefd hebben. Ons, twintigste-eeuwers, staan een Van
der Weyden, een Van Eyck nader. Het zegt niets tegen Schumann, het zegt zelfs
niets tegen de romantiek, waarvan ook nog heden ten dage sommige beminnelijke
utopisten een redding verwachten, een redding uit het moeras van egoïsme,
materialisme, dadaïsme en fumisme [sic], waarin ons de oorlogen en de vredes
gebracht hebben. Zo een redding zou voor sommigen nog wel nuttig kunnen zijn;
maar haar van ‘de romantiek’ te verwachten schijnt mij even onredelijk als de hoop
dat een marconigrafisch contact met de planeet Mars het sterftecijfer op IJsland zou
doen dalen.
Een kritische beschouwing over de reproducties van het
Flesch-Becker-Friedberg-trio heeft weinig zin. Het is een absoluut superieur ensemble,
dat Schumann zeer fraai en zeer geïnspireerd gespeeld heeft. Hun Beethoven was,
hoewel gereserveerder dan de
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rest van het programma, zeer stijlvol, en hun Schubert werd waarlijk grandioos. Aan
zulke prestaties kan men, genietend, beoordelen hoe een ensemble van drie
wereldberoemdheden onder de gunstigste omstandigheden kan betoveren, verrukken...

Beethoven-avond - Budapester Strijkkwartet
11 februari 1921 (UD)
Beethoven: Strijkkwartetten op. 18.6, 59.1 en op. 132
De meeste grote Europese denkers verstonden onder Humor een zeer superieure, ja
de hoogst denkbare komiek. Een lachen om de moordende zotheden des Daagsen
Levens; een lachen dat pas ging twinkelen, nadat alle zuren der vileine zogenaamde
werkelijkheid u geëtst hadden; een licht dat al Duisternis omvatte. Deze humor, deze
Wetende Lach, is het eigenste kenmerk van al Beethovens scheppingen. Deze Humor
is van alle tijden, wat Beethovens dominanten en onderdominanten, zijn sonatevormen
en zijn kwartsextakkoorden niet zijn. Door hun humor leven Beethovens muzieken
nog in onze harten - wat zij menselijkerwijs gesproken nog ettelijke jaren zullen
blijven doen.151
Nu is er geen kant aan Beethovens psyche die door het grote publiek en door de
ijverige gildebroeders hardnekkiger wordt misverstaan dan juist zijn glimlachende
helft. Zo publiceerde een onafhankelijk Toonkunstblad voor Groot-Nederland in zijn
Beethoven-nummer een studietje van een muziektheoretisch alleszins bevoegd
schijnend essayist over ‘Beethovense humor!’ (het uitroepteken is authentiek).152 Dit
stukje is echter slechts een opsomming van overgeleverde grappen, grollen, malicieuze
schoolmeesterijen en ongemanierdheden van de ongemakkelijke componist. Een
opmerking in Beethovens studieboekjes: ‘nur sich selbst die Nase abzubeissen dürfte
einigen Difficultäten unterliegen’, heeft met humor al even weinig te doen als des
componisten aanwensel om een hem bevriend edelman met Baron Mestrijder aan te
spreken, dacht ik. Een filister die over zulke hebbelijkheidjes zuchten zou - het is
slechts een groteske ongemanierdheid die men in sommige kringen ‘artistiek’ placht
te noemen. Maar een ‘artistieke onhebbelijkheid’ is al een even raar ding en - gelukkig
- evenzeer uit de mode geraakt als de ‘professorale verstrooidheid’.
Beethovens humor manifesteert zich nimmer in zijn brieven, in zijn optekeningen
- daarvoor was de componist een veel te onhandig en onliterair scribent. Doch ge
kunt hem genieten in alle scherzo's, in bijna alle ontknopingen der langere melodieën;

151
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Het kan nauwelijks toeval zijn dat Pijper in deze recensie over Beethovens humor begint.
Drie dagen later speelt het U.S.O. Beethovens Achtste symfonie en in de
programmatoelichting, die Pijper kende van eerdere uitvoeringen, heeft Van Gilse het over
‘de alles overwinnende en alles overwonnen hebbende humor van Beethovens Achtste
symfonie’. Het lijkt erop dat Pijper hier zichzelf een voorzet geeft, die hij dan later kan
inkoppen.
‘Onafhankelijk Toonkunstblad voor Groot-Nederland’ is de ondertitel van De vereenigde
tijdschriften Caecilia en Het Muziekcollege. Het bewuste Beethoven-nummer verscheen op
16 december 1920 (jrg. 78/8, nr. 4, 56-59) en het ‘studietje’ ‘Beethovense humor!’ was van
J.H. Garms jr.
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ge kunt hem smaken in de onverwachte generaalpauzen, in de tedere komiek waarmee
Beethoven een geliefd thema op zijn kop zet. Beethovens humor is overal, in de
Negende zo goed als in de kleinste bagatelle; hij determineert zijn ganse oeuvre.
En zo kan men Beethoven spelen zonder het arsenaal der modernere en modernste
technieken; men kan sommige van zijn werken zelfs zeer wel reproduceren zonder
dat men ‘de tragische Beethoven’, of ‘de Gigantische’ of ‘de geboeide Prometheus’
nog ontdekte. Maar men kan geen drie maten van de meester spelen zonder zijn
humor gevoeld te hebben; men kan geen zijner sonates opslaan zonder de glimlach
te zien op bijna de helft der zwarte notenkopjes.
Het Budapester Strijkkwartet nu speelt een Beethoven die dikwerf groot is, die
vaak geïmmaterialiseerd wordt, op het sublieme Moment; een grootse, een milde,
een spottende, een sombere, een extatische, een geresigneerde, een spelende, een
profeterende, een vervloekende Beethoven. Doch zonder Humor. Emil Hauser blijft
overal krampachtig geïnspireerd; bezeten, hartstochtelijk, ademloos achtervolgt en
omklemt hij zijn ideaal. En overal en immer ontvliedt het hem weer. De
gespannenheden zoekt men, behalve in de armen dezer spelers, tevergeefs. Sommige
momenten waren subliem, waren volmaakt - andere, schijnbare kleinigheden
bedierven het zojuist getoverde.
Het Budapester Strijkkwartet is een ensemble met ongemene kwaliteiten en ik kan
mij voorstellen dat een Mozart, een Haydn, sommige nieuwe kwartetten misschien
ook, een zeldzame genieting zouden zijn. Het is ongelooflijk licht (door hun bepaalde
speelmanier) en het is absoluut rein. Het zijn vier ernstige, zeer ernstige kunstenaars,
deze Hauser, Pogány, Ipolyi en Son. Hun programmasamenstelling was een voorbeeld
van pieus overleg (opus 18, 59 en 132). En ik wenste wel dat hun Beethoven van de
boven geschetste imponderabilia minder te lijden had gehad. Doch wat zou het? De
hoogste schoonheid zal immer een genade blijven en de muzikaalkritische vaststelling
van het feit dat hun ensemble, hun prestatie zulke eisen (de allerhoogste) deed stellen,
is reeds een appreciatie zoals men die in een geheel seizoen geen tien malen kan
neerschrijven.

Liederenavond - Beyen-Wagenaar
14 februari 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Sophia Beyen (zang) en Jan Wagenaar (piano)
Liederen van Chausson en Schubert, oud-Italiaanse aria's
Beethoven: Sonate in C, op. 53 (Waldstein)
Franck: Prélude, choral et fugue
De Franse Schola Cantorum werd in 1896 door Vincent d'Indy gesticht en een der
meest uitgesproken tendensen dezer muziekschool werd het hooghouden van César
Francks principes (lees: d'Indy's principes), onveranderlijk in de eeuwig veranderende
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tijd. Men kan slechts bewondering hebben voor d'Indy's geestkracht, doch men kan
het eveneens slechts betreuren dat een zo eminent pedagoog als Vincent d'Indy zijn
aanknopingspunten zo verkeerd koos en dat hij zo weinig kijk vertoonde op de Gang,
de Renaissance der muziek, zowel in Frankrijk als elders. César Franck was zonder
de minste twijfel een geïnspireerde, een meester, als Frankrijk tussen 1830 (de bloeitijd
van Berlioz) en 1900 (Debussy's grote periode) er geen tweede heeft bezeten. De
meesterwerken die César Franck in de laatste twintig jaren van zijn leven schreef
(1870-1890): de Variations symphoniques, de Symfonie, de Vioolsonate, het
Pianokwintet, het Strijkkwartet, de Béatitudes, de beide grote pianowerken
(Prélude-choral-fugue en Prélude-air-final) zullen waarschijnlijk nog gespeeld en
genoten worden wanneer de muzieken van een Gounod, een Massenet, een
Saint-Saëns, een Ambroise Thomas reeds vergeten zijn. Dit zou ook historisch
waarschijnlijk zijn, doch erger is het voor de Gralshüter van Francks beginselen dat
de Tijd dezelfde vergetelheid waarschijnlijk ook zal toedelen aan de composities van
Chausson, Ropartz, Duparc, van Vincent d'Indy zelf.
Het is niet toevallig dat de begaafdste jongere Franse componisten, zij die in 1870
geboren zijn en daarna, zich meer of minder bewust van César Franck en de
leerstellingen zijner adepten afwendden. Het principe Franck-Ropartz-d'Indy erkent
de suprematie van Wagners allesbehalve Franse geest en de heldere, intelligente
Franse musici, beginnende ná 1870 hadden geen enkele reden, geen enkele
verontschuldiging om het ‘Ehrt eure deutschen Meister’153 nog mis te verstaan.
Wat men desgewenst wel een toevalligheid zou kunnen noemen, is het jammerlijke
feit dat alle veelbelovende leerlingen van Meester Franck stierven vóór zij tot hun
grootste ontwikkeling waren gekomen: Ernest Chausson reed zich de schedel te
pletter op een fietstocht; Henri Duparc, geboren 1848, leeft als zenuwzieke sinds
1888; Guillaume Lekeu werd slechts vierentwintig jaren; Alexis de Castillon
vijfendertig - ik zou mij kunnen voorstellen dat sommigen deze samenloop van
omstandigheden evenmin toevallig wilden noemen, en niet ik die dit bijgeloof
schelden zou.
Slechts d'Indy en Guy Ropartz bleven over en niemand zal durven beweren dat
deze epigonen in één adem met Franck genoemd kunnen worden. Niemand ook die
van hun artistieke beginselen nog iets zou durven verwachten voor de toekomst een toekomst die Debussy en Ravel in Frankrijk, Manuel de Falla in Spanje, en,
onder invloed van de Rus Stravinsky, in Engeland Gerald Tyrwhitt,154 in België
Eugène Goossens,155 in Hongarije Béla Bartók, in Italië Malipiero, Respighi, Pizzetti,
Castelnuovo en tientallen anderen zijn begonnen te maken.
En ook: hoeveel geringer geest is een Chausson bijvoorbeeld dan Franck. Zou een
der vier liederen die mejuffrouw Beyen zaterdagavond zong, het uithouden tegen
Francks Procession? Tegen een werkje uit Francks primitieve eerste periode?

153
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155

Eerste zin van het slotkoor uit Wagners Meistersinger von Nürnberg.
Pijper schrijft Thyrwhytt en bedoelt ongetwijfeld Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson (1883-1950),
de ‘Engelse Satie’, beter bekend als Lord Berners. Later zal Pijper deze componist vaker
noemen, bijvoorbeeld in de recensie van 6 oktober 1921, waar hij de naam correct spelt.
Eugene Aynsley Goossens (1893-1962) was een Engels componist. Zijn grootvader was in
België geboren.
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Mejuffrouw Beyen zong overigens Chaussons blank-retorische gezangetjes beter
dan de Ouditaliaanse aria's, beter ook dan haar Schubert. Zij had zich sinds verleden
jaar naar de geest in het geheel niet ontwikkeld en ook technisch was het niet
vooruitgegaan. Het is te bejammeren, want: hoe kort zijn niet der zangeressen jaren.
En het is erger om zichzelf vrijwel gelijk te blijven dan zich een enkele maal te
vergissen. Niemand ook die aan één, zij het dan ook uitnemend voorbeeld genoeg
heeft in de kunst en in het leven. De hoogte waarop deze zangeres thans is, lijkt
gevaarlijk veel op een dood punt.
Jan Wagenaar156 accompagneerde zeer serieus en speelde als solist Francks
Prélude-choral-fugue. Wat gejaagd en rommelig (pedaal!) en zeer zeker te monotoon.
De dynamiek van zijn spel lijkt nog onverzorgd: men hoort elk sforzato aankomen
en de crescendo's en diminuendo's zijn immer te vroeg aan het doel. De courante
pianistische moeilijkheden: toonladders, trillers en octaven waren bijna altijd in orde,
natuurlijk.
Vóór de pauze speelde hij nog Beethovens Waldsteinsonate. Dat lukte minder.
Doch het is bij het min of meer krampachtig bedwongen, koel schijnende uiterlijk
van zijn pianospel niet gemakkelijk uit te maken of en in hoeverre er
podiumnervositeit bij kwam.

B.B.B.-cyclus - Vijfde concert
14 februari 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Beethoven: Achtste symfonie
Bach: Concert voor twee violen, BWV 1043
(solisten: Hendrik Rijnbergen en Francis Koene)
Corelli: Concerto grosso
Brahms: Variaties op een thema van Haydn
Het debuut van de nieuwe tweede concertmeester Francis Koene geeft nog geen
aanleiding tot divagaties over zijn concertmeesterschap. En over de solist Koene
thans opnieuw te schrijven wil evenmin vlotten.157 Hij bereed thans geen
repertoire-ezeltje: de tweede leidende stem van Bachs Doppelkonzert wordt even
weinig gespeeld als bestudeerd en de rol van middenman in Corelli's Concerto grosso
zal hem wel à l'improviste toebedeeld zijn.158 Koene is een violist met de
eigenschappen welke een musicus, een violist behoort te bezitten en wanneer ik thans
schrijven zou dat hij zich
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Zie voetnoot 125 bij de recensie van 21 februari 1918.
Voor Koenes relatie tot het U.S.O. zie voetnoot 207 bij de recensie van 17 februari 1920.
Zie verder de recensie 20 oktober 1920.
Volgens het programmablad zou oorspronkelijk Bachs Concert voor viool en strijkers, BWV
1042 gespeeld worden, met Hendrik Rijnbergen als solist.
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een waardig partner van Hendrik Rijnbergen toonde, dan lijkt dat meer op een bleke
appreciatie dan hij verdient. Afwachten dus. En wanneer de heer Van Gilse met het
zinnetje uit de ‘Korte inleiding’ tot de gespeelde werken: ‘men moet trouwens ook
de beschikking hebben over twee voortreffelijke solisten om het (Bachs Concert voor
twee violen) te kunnen uitvoeren!’ een gracieus compliment aan de beide
concertmeesters bedoelt, dan kan iedereen dit beamen.
De ‘inleiding’ tot Beethovens Achtste: ‘Ingeleid wordt de avond met de alles
overwinnende en alles overwonnen hebbende humor van Beethovens Achtste
symfonie’, lijkt mij onjuist. En dat wel om zeer klemmende redenen. De humor van
een werk, van Beethoven of van een andere meester, Berlioz, of Debussy, of Wagner,
of Rameau, behoort tot die imponderabilia, die slechts een reproductie waarachtig,
waarneembaar kan maken. Een schilderij, een gedicht, een kathedraal zijn
compleetheden, waar te nemen en te ondergaan zoals ge ze voor u hebt, zonder een
of ander medium. Een muzikale compositie, een toneelstuk, een dans - een gewrocht
der muzische kunsten, gelijk de Grieken die plachten te noemen, leeft eerst in een
uitvoering, is dán pas waarneembaar voor de hoorder, de leek. Speel een allegro van
Beethoven tien metronoomgraden te snel, waar is de expressie? Speel een van zijn
adagio's acht graden te langzaam en waar blijft de ontroering? Ja, een enkele foute
intonatie kan voor de befaamde vlieg in de even beruchte apothekerszalf fungeren!
Nu zou ik over die geanticipeerde humor uit Beethovens Achtste niet geschreven
hebben, ware het niet dat wij van gisteravond moesten registreren: een uitvoering
van dat werk die geen enkele beugel door kon - al was die beugel even wijd als
figuurlijk geweest...
Daar waren willekeurigheden in het tempo van het eerste deel die alles verwrongen;
daar waren de onregelmatigheden in de gestoten blazersakkoorden uit het tweede
deel; daar was een Tempo di menuetto dat niet uit het mulle zand kwam; daar was
een Finale die metrisch, dynamisch en ritmisch volkomen ernaast bleef. Daar waren
de pauken die F-f moeten slaan, doch wier octaaf nauwelijks een sext was. Neen men kan dit geen goede uitvoering noemen. Zelfs geen correcte. En hoe willen de
occulte machten der muzieken ooit waarneembaar zijn, wanneer de noten, de tekens
niet eens raak waren, of zelfs: door andere vervangen? Hoe kan een humor, hoe kan
zelfs een komiek resulteren uit onjuiste gegevens?
Mij komt een zin van Berlioz voor de geest (À travers chants): ‘L'art des sons est
né d'hier.’159 Dit is een bittere, al te bittere waarheid. De klankentovers, zó ontstaan,
zijn zó vervlogen. Wat blijft daar over van een reproductie, wat van een werk? Wee,
wanneer het slechts onvoldaanheid is...160
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Het volledige citaat luidt: ‘L'art des sons proprement dit, indépendant de tout, est né d'hier;
il est à peine adulte, il a vingt ans.’ Berlioz in À travers chants, tweede hoofdstuk (Étude
critique des symphonies de Beethoven) in de paragraaf over Beethovens Zesde symfonie.
Hans van Dijk beweert dat dit concert van 13 februari ‘subliem moet zijn geweest’; Van Dijk
(1979), 183. Hij refereert aan Van Gilse, die met weemoed terugdenkt aan een geslaagde
uitvoering van Berlioz' Roméo et Juliette; Van Gilse (2003), 396. Dat werk werd echter niet
op deze avond gespeeld, maar op 2 februari 1921. Helaas heeft Pijper over dat concert geen
recensie geschreven.
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U.S.O.-concert - Berthe Seroen
17 februari 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Berlioz: Ouverture Le roi Lear
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Ravel: Shéhérazade (soliste: Berthe Seroen)
Chausson: Le temps des lilas (soliste: Berthe Seroen)
Von Brucken Fock: Le chasseur noir en Les cigales (soliste: Berthe Seroen)
Bizet: Eerste Arlésienne-suite
Maurice Ravel geldt ten onzent vrij algemeen als de voortzetter van Claude Debussy's
levenswerk. Ik ken zelfs Hollandse toonkunstenaars die Ravel voor een groter
musicus, een groter componist houden dan Debussy was, in hun waardeschatting.
Nu is het schatten van deze muzikale waarden door musici onderling altijd een
hachelijk bedrijf. Het is uitsluitend een kwestie van smaak of ge Schumann prefereert
boven Schubert, Mendelssohn boven Saint-Saëns. Zo ook inzake Debussy-Ravel.
Maar één ding is wel zeker: Debussy zal de grotere mens geweest zijn. En ook: vóór
1900 had Debussy alle renaissancen reeds achter zich en Ravels Pavane pour une
infante défunte, die dateert van 1899, is, vergeleken met Debussy's oudere Nocturnes,
een reactionair stuk muziek. Zelfs Ravels Strijkkwartet (5 maart 1904 voor de eerste
maal uitgevoerd) is veel classicistischer dan het oudere kwartet van Debussy - bij
Ravel nog een variëren van sonatevormen, een moduleren naar voorgeschreven
formules.
Ik heb een helder vermoeden van de waarschijnlijkheid dat de historie der muziek
mettertijd aan Ravel een (ere)plaats in het gevolg van Debussy zal toebedelen. En
dat men twee kwaliteiten van Ravel vooral zal signaleren; ten eerste: zijn pianostijl,
zoals hij die zonder vooroefeningen in Jeux d'eau fixeerde; ten tweede: de scherpe,
droge ironie - niet altijd onmalicieus - der Histoires naturelles. Ravel heeft zonder
twijfel enige meesterwerken geschreven: Jeux d'eau, het lied Sur l'herbe, de Habanera
uit de Rapsodie espagnole. Al Ravels werk klinkt voortreffelijk, hij heeft een
schitterend orkestraal palet, doch - nietwaar? - vergeleken met het vlak ervoor
gespeelde Nuages, wagnert Shéhérazade! Ik houd deze trois poèmes pour chant et
orchestre stellig niet voor een chef d'oeuvre. Het blijft te heterogeen van stemming
en de afhankelijkheid van Debussy is nogal manifest. ‘Chaque note s'envole de la
flûte vers ma joue comme un mystérieux baiser’161 en Debussy's Chansons de Bilitis...
Zulke muziek, waarin zo een minimum van muziek in algemenere zin besloten
ligt, waarin alles evocatie is en allersubtielst gedeclameerde literatuur, zulk een
muziek verdraagt een niet gans en al volmaakte uitvoering eenvoudig niet. Mevrouw
Seroen stelde zich met haar gehele persoonlijkheid voor het werk in, zij had haar
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Slotregel van het tweede lied van Shéhérazade.
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geraffineerdste intonaties, zij verrukte door de ongelooflijke perfectie van haar deel.
Doch in het orkest geschiedden te veel ternauwernoodheden waarover ik thans verder
niet wil uitweiden - hoe het zij: onze eindstemming werd niet het enthousiasme, het
werd zelfs geen voldaanheid. Ravels muziek is, meer dan die der andere nieuwe
Fransen, meer dan die van Debussy, of Florent Schmitt, Milhaud, Roussel of Ropartz,
een muziek voor de oren. Meer een muziek voor de oren dan voor het hart of voor
het verstand. En dus moet ze absoluut volmaakt gespeeld worden. Een symfonie van
Bruckner, muziek voor het hart alleen, verdraagt wel een paar vlekjes; een fuga van
Reger, muziek voor de hersenen in de eerste plaats, kunt ge wel een paar
metronoomgraden te snel of te langzaam spelen desnoods (liefst wat sneller...), Ravel
niet. Johann Strauss ook niet. ‘Das wichtigste in dieser Musik steht in den Noten’,
zou men mogen schrijven, een bekend citaat van Mahler variërend...162
Mevrouw Seroen zong nog Chaussons Le temps des lilas en twee als altijd wat
fragmentarische liederen van Brucken Fock. De orkestwerken van de avond waren
Berlioz' King Lear-ouverture, Bizets eerste Arlésienne-suite en Nuages en Fêtes van
Debussy. Nieuws over die reproducties te schrijven is helaas onmogelijk en ouds
erover te noteren lijkt mij thans overbodig - het wordt zo monotoon.

Tivoli-concert - Lucien Capet
24 februari 1921 (UD)
Lucien Capet (viool) en Paul Loyonnet (piano)
Beethoven: Vioolsonate nr. 9 in A, op. 47 (Kreutzer)
Franck: Vioolsonate
Tot kort voor zijn dood heeft Claude Debussy het plan gekoesterd om het belangrijkste
deel zijner muziekkritieken uit te geven in een deeltje, getiteld Monsieur Croche
antidilettante. Wij willen niet hopen dat het voornemen, mét de meester, ten grave
is gedaald - hoe het zij, tot dusverre moeten wij Claude Debussy's hoogst belangrijke
opinions sur la musique samenlezen uit tijdschriften, overdrukjes en Franse
muziekperiodieken.163
Tot dit belangrijkste deel van Debussy's muzikaal-literaire arbeid behoren zonder
twijfel die opstellen die hij ‘les entretiens avec M. Croche’ noemde. Deze
dubbelganger - ‘une tête sèche et brève, son allure générale donnait l'impression d'un
couteau neuf’ - zegt over de muziek en over de muziekcultuur de vlijmendste, raakste
dingen. Zo bijvoorbeeld over de geestdrift na een prestatie, een compositie: ‘Een
waarachtige schoonheidsontroering kan geen andere uitwerking hebben dan het
zwijgen. Gij, M. Debussy, zult toch zeker nooit op het denkbeeld zijn gekomen te
applaudisseren bij die dagelijkse feeërie: het sterven van de zon, waarvan de
ontwikkeling toch nog wel
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Zie voetnoot 138 bij de recensie van 12 januari 1920.
Monsieur Croche antidilettante verscheen later dat jaar, jammer genoeg in een corrupte
uitgave. Pas in 1971 verscheen er een betrouwbare tekst.
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iets belangrijker is dan al uw klankverhaaltjes - dán voelt ge u te klein! Maar voor
een zogenaamd kunstwerk haal jullie je schade in; er is een klassiek jargon dat ons
in staat stelt er uitvoeriger over te spreken.’ ‘Voir se lever le jour, c'est plus utile que
d'entendre la Symphonie pastorale. Vous piétinez, parce que vous ne savez que la
musique et obéissez à des lois barbares et inconnues. On vous salue d'épithètes
somptueuses et vous n'êtes que malins! Quelque chose entre le singe et le
domestique...’164
‘Een waarachtige schoonheidsontroering kan geen andere uitwerking hebben dan
het zwijgen.’ - Ja, wanneer we maar eenmaal zover waren! Debussy is niet de eerste
die over de barbaarse levenmakerijen van het applaus klaagt. En ik stel mij voor dat
er nog wel een ander middel moet zijn om zijn ontroering, zijn dankbaarheid, zijn
emportement over een kunstwerk, een reproductie te uiten dan het slaan in de handen,
een bezigheid waarvan ik het nut tot dusverre alleen bij felle koude heb kunnen
inzien. Het moet tenminste gevonden kunnen worden. Men applaudisseert na een
Lied von der Erde van Mahler, onder het motto ‘Dunkel ist das Leben, ist der Tod’,
men applaudisseert na een geslaagde voltige in het circus, na een voorstelling van
Shakespeares Hamlet, na de moord op Carmen, na een of andere snorkende
redevoering op een kiesvereniging, na een symfonie van Bruckner, zelfs als de
componist die nadrukkelijk aan de lieve God heeft opgedragen. Men applaudisseert
natuurlijk ook na de reproductie van een sonate van Beethoven of Franck door Lucien
Capet, een uitvoering die ons met stomheid moest slaan door haar sublimiteit, haar
ontroeringsmacht. En zolang men geen gedifferentieerder uitingswijzen voor zijn
dankbaarheid heeft gevonden dan de allerprimitiefste wijze van muziek maken: het
slaan in de handen, is een spontaan, hartstochtelijk applaus misschien nog wel een
goed ding - het is tenminste in zekere zin een seismogram van het algemene
enthousiasme.
Alleen, ik herinner mij avonden, in Tivoli en elders, waar schijnbaar nog meer
enthousiasme werd vertoond, naar aanleiding van prestaties die zeker niet het tiende
deel dezer artistieke waarde bezaten. Ik weet niet of men algemeen overtuigd is van
de sublimiteit van het gisteravond genotene. Monsieur Croche zou zeggen: ‘Over
een kunstwerk kan men spreken, dankzij het klassieke jargon!’ En dit weerhoudt mij
om bewonderende zinnen te noteren over Capets vioolspel, over zijn Beethoven- of
Franck-opvattingen. Wat kunnen wij, spiegel des veelhoofdigen publieks, anders,
intenser schrijven dan die verroeste, beschimmelde epitheta meesterlijk, voortreffelijk,
ontroerend of - huisbakkener nog: geniaal... Dit alles, hoe goed bedoeld ook, duidt
zelfs het plan niet aan waarop Capets reproducties spelen. Ik zie dus af van alle
bewonderende en loftuitende adjectieven en constateer slechts dat Lucien Capet een
der grootsten is onder de meesters, dat zijn sonatenavond de gebeurtenis is geworden
in dit seizoen. Capet is ook een magiër, die zijn publiek bespeelt gelijk zijn instrument,
magistraal, liefdevol. Niets is ook verrukkelijker dan dit musiceren, een vioolspel,
geraffineerd als een bloem, krachtig, teder en sereen altijd.
Zijn partner, Paul Loyonnet. Ik heb te zelden een zo voortreffelijk samengaan
kunnen registreren, deze winter. En zijn pianospel, technisch en psychisch volkomen
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Debussy (1971), 52.
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gaaf en vlekkeloos, was op zichzelf een genieting. Men kon bedenkingen hebben
tegen een paar platgebeukte tonen, tegen (in de Kreutzersonate) een paar wat
traditioneel en nadrukkelijk geënsceneerde toonladders. Doch hoe luttel zijn deze
bedenkingen, gezien in het licht der herinnering...

Opera Italiana - La traviata165
3 maart 1921 (UD)
Schouwburg
De Italiaansche Opera o.l.v. Arnaldo Schiavoni
Verdi: La traviata
Wat de poffertjeskraam, de rodelbaan, de poppenkast plegen te zijn voor de kermissen
onzer jeugd en onzer boerendorpen, dat zijn cultuurmonumenten als
oester-en-visrestaurants, reizen naar Zwitserland en opera's voor onze beschaafder,
gedegenereerder Kermissen der IJdelheid. Alles op zijn tijd en zijn plaats - hoewel
ik mij niet voorstel dat de befaamde Kermis der IJdelheid ons minder amusement en
meer ergernis zou kunnen bezorgen dan de meer lokale dito, afgeschaft in onze goede
stad.
Alles op zijn plaats - poffertjes eet men niet bij Saur166 en een opera behoort geen
gezongen komediestuk te zijn. Een opera die iets minder onaanvaardbaar is dan een
Traviata, een Lucia di Lammermoor - is geen opera. Het is maar de vraag wat men
ervan verlangt. Ik meen: zang. Min of meer dragelijk geaccompagneerd, enigermate
voldoende geënsceneerd. Geen zingende acteurs (Die toten Augen, brr...),167 doch
zangers - al acteren zij dan ook uit een toneeltechnisch oogpunt beschouwd, absoluut
onvoldoende.
Wanneer een operagezelschap, gelijk gisteravond het nieuw samengestelde
Italiaanse gezelschap van de cavaliere De Hondt, zingen kan en stemmen bezit die
zingen moeten - laat dan desnoods al het andere ternauwernood wezen, of
onvoldoende.
En dus moeten wij deze Opera Italiana waarderen op een ander plan, wegen met
andere gewichten dan de Nationale Opera168 bijvoorbeeld. Alles wat hier aanvaard,
gewaardeerd zelfs kan worden, blijkt in een ander milieu, in een ander ensemble
vaak een monstruositeit. Dit nu is blaam en lof tezelfdertijd. Doch - nietwaar? - wij
waarderen in een marionettenspel, een poppenkast, vooral het houterige, het
automatische der sujetten. Zo valt in een opera, in een echte, vooral te waarderen,
het onmenselijke, ondaaglijks menselijke eigenlijk, der figuren.
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Annalen 2554. De Opera Italiana is de Italiaansche Opera, die van 1897 tot 1925 onder leiding
stond van Machiel de Hondt (zie Annalen 1098). Dit is de eerste maal dat Pijper een
voorstelling van het gezelschap recenseert.
Bekende restaurantketen met filialen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.
Die toten Augen: zie de recensie van 21 februari 1920.
De Nationale Opera N.V. (1919-1924) stond onder leiding van Willem van Korlaar jr. (zie
Annalen 1099).
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Naar aanleiding van de Traviata slechts deze korte notities. Men zal mij ontslaan
van de verplichting om een zo strikt zakelijk gegeven als dit operalibretto, een zo
simpele en treffende muziek als die van Verdi nader te bespreken. Ik wens alleen
dat wij het gezelschap nog een paar keren hier horen, van de winter. De Hondt kan
het erop wagen: veel publiek en meer enthousiasme. Geef de opera wat der opera
is...
Na anderhalve akte gehoord te hebben, kan ik slechts signora Cassani (Violetta)
en de signori Bini (Alfredo) en Morro (Giorgi Germont) herdenken. Zingen kan toch
eigenlijk niet aangeleerd worden. Enfin, de doorsnee Hollander kan in het algemeen
beter schaatsenrijden dan de Italiaan. Wat misschien een troost is voor ons nationale
gevoel van eigenwaarde.

Tivoli-concert - Quatuor Poulet169
3 maart 1921 (UD)
Le Guillard: laatste deel uit Strijkkwartet, op. 5
Schubert: Strijkkwartet nr. 14 in d (Der Tod und das Mädchen)
[programma niet volledig te reconstrueren]
Schuberts kwartet, met de variaties op Der Tod und das Mädchen, ging na de pauze.
Men had schitterende tempi; het timbre van dit gezelschap is voortreffelijk. Het
ensemble is ruiger, gedifferentieerder nog dan sommige andere Franse kwartetten.
Naar aanleiding dezer enkele auditie durf ik het Quatuor Poulet met de grootste
overtuiging tot de uitzonderlijk goede, tot de allerbeste gezelschappen te rekenen.
En ik geloof de bezoekers die gisteravond een der genotrijkste Tivoli-concerten
noemden, zonder enig voorbehoud.
Ik had gaarne meer dan een deel, het laatste, van het kwartet opus 5 van A. Le
Guillard gehoord.170 Doch dit Vif et rythmé laat het mij in principe toch oneens zijn
met de elegante samensteller van het Commentaire du programme. Primo zou het
ons meer geïnteresseerd hebben om daar te lezen wanneer de componist geboren
was, waar en onder wie hij gewerkt heeft en wat de opera 1, 2, 3, 4 en (eventueel)
boven 5 zijn - dan de enthousiaste verzekering: ‘Ce quatuor est probablement la plus
importante contribution à la musique de chambre qui ait été produite en France dans
ces derniers temps.’ Wij menen dat Darius Milhaud zijn Vierde strijkkwartet
voltooide; wij vermoeden dat er nog noviteiten bestaan die wezenlijk belangrijker
zijn dan dit werk, door Poulet in het voorjaar 1918 voor de eerste maal uitgevoerd.
Secundo lijkt het gevaarlijk om de grote schim van Debussy, het markante profiel
van Maurice Ravel op te roepen ten behoeve van dit kwartet. De samensteller der
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Gaston Poulet (1892-1974), de primarius van dit kwartet, speelde in 1917 de première van
de Vioolsonate van Debussy, begeleid door de componist.
Van dit strijkkwartet van Albert Le Guillard (1887-1958) is bekend dat het op 4 januari 1919
in de Salle de la Société des Concerts (Ancien Conservatoire) te Parijs is gespeeld.
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inleiding verhaalt ons dat het derde deel ‘avec son étonnante richesse de combinaisons
rythmiques est le plus original et le plus développé’. Ja, het is vrij uitvoerig, dat
laatste deel. Maar origineel? Ik weet het niet recht, maar Debussy's invloed is niet
veel manifester dan wat duale toonladders.171 Ik hoor daar meer dogmatiek van de
Schola Cantorum uit... Harmonisch is deze Finale ook allesbehalve radicaal of
persoonlijk. Ik geloof, we zijn hier in Holland al verder.
Mijn zeer voorlopige en nog voor vele wijzigingen vatbare indruk is die van een
tamelijk jong werk: uitvoerig, te dik, wat druk, en onhelder polyritmisch. Een zekere
affiniteit met het werk van Guillaume Lekeu, de geniale, te jong gestorven Belg.
Geïnspireerd zeker, doch misschien te veel losse ideeën en een teveelheid van
materiaal voor de psychische spanning van het geheel.
Maar, alles in alles, een werk dat het uitvoeren en bestuderen meer dan waard is.
En de verzekering: ‘le nom de l'auteur est encore totalement inconnu, même des
professionels...’ stemt slechts tot nederigheid. Het Quatuor Poulet doet een daad
door het werk van dit talent te propageren in den vreemde. Men heeft gemakkelijker
successen met Beethoven of Debussy of Dvořák of Brahms. Maar niet altijd zulke
roemrijke. En hiermee geeft het gezelschap weer een voorbeeld aan tal van ook
internationale, minder of meer beroemde ensembles. ‘Le public n'adopte hier que
comme une arme pour frapper sur maintenant’,172 grijnst Jean Cocteau. Het is een
daad om het publiek het Heden te doen accepteren. Moeilijk, doch edel.

Chopin-matinee - Dirk Schäfer
7 maart 1921 (UD)
Chopin: o.a. Pianosonate nr. 2 in bes, op. 35 en Rondo in Es, op. 16
Het kwam mij gistermiddag weer in de gedachten, hoeveel groter de invloed der
muziekuitgevers en -handelaren toch eigenlijk op onze kunst is dan in de regel wordt
aangenomen. Van Chopins Marche funèbre bestaan zeker een half honderd
arrangementen: voor harmonieorkest, voor fanfarekorpsen, voor strijkjes à zus- of
zoveel; voor symfonieorkest, voor harmonica of mandolineclub. De melodie van het
Trio is pianomuziek, zonder de minste twijfel. Doch we horen haar uit de
schreeuwerige mond van een bugle, uit de trechters van het klarinettenkoor, wanneer
de plaatselijke harmonie- of fanfarekorpsen in hoge hoed en geklede jas assisteren
bij de begrafenis van een notabel ingezetene - die immers in de regel donateur pleegt
te zijn van de harmonie- of fanfarekorpsen bovengenoemd. En de begrafenissen met
muziek zijn in ons dierbaar land nu eenmaal nog talrijker dan de pianorecitals, schijnt
het.
Hoe het zij: Chopins Marche funèbre is voor ons verloren, helaas! Ach, wanneer
Chopin deze loop der dingen had kunnen vermoeden! Wat zou gemakkelijker voor
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Zie voetnoot 277 bij de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.
Zie voetnoot 73 bij de recensie van 18 november 1920. Pijper citeert hier foutief ‘pour une
arme’.
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hem zijn geweest dan van deze Marche funèbre een oninstrumenteerbaar,
onarrangeerbaar pianostuk te maken! Waarlijk, men kan het de muziekuitgevers niet
euvel duiden dat zij deze mars, speelbaar als niets anders van Chopin, deden
verschijnen in de uitgaven voor Jan en alleman, in kruisen, in mollen, ‘erleichtert’
en voor harmonium. En de consequentie dat het stuk door die handelwijze
gevulgariseerd wordt - is een consequentie, meer niet.
De sonate met de treurmars culmineert echter in het laatste deel, een stuk dat,
wanneer het harmonisch en constructief geanalyseerd moest worden, vele
vaandeldragers der romantiek nog zou doen urmen. De Finale lijdt niet het minst
onder het literaire aperçu (van Liszt, meen ik) waarmee de bewuste vaandeldragers
altijd komen aanzetten: ‘De wind die langs de grafzerken giert.’
De sonate, als geheel, is volgens M. Croche antidilettante - Claude Debussy's
tegenspeler in zijn muziekkritische dialogen in de Revue blanche - veel meer een ver
doorgevoerde schets dan een ‘doorwrocht’ muziekstuk. Het werk is er niet minder
door. Chopins schilderijen zijn nooit doodgeschilderd.173
Dirk Schäfer speelde na de pauze nog het Rondo opus 16 - waar de hele
Rosenkavalier met de Silberrose in voorkomt. Alleen oneindig artistieker, vele malen
fijner en beschaafder. Verder een nocturne, een mazurka, een etude, een wals. Hij
speelde dit alles natuurlijk magistraal, als steeds. Schäfers concertleider kan (hier in
Utrecht tenminste) toch waarlijk die pers ‘beoordelingen’ wel weglaten van de
aanplakbiljetten en uit de annonces. Zeer speciaal overbodig schijnt het bijvoorbeeld
om de beroemde schrijver Israël Querido zich te laten compromitteren met dat
zinnetje: ‘Schäfer behoort tot de allergrootste pianisten der wereld.’ O, zo Charivarius,
in De Amsterdammer had indertijd een rubriek ‘Tante Betje’.174
Dirk Schäfers naam zegt genoeg en daarom kunnen wij van verdere loftuitingen:
‘het allerhoogste, het hemelse geschenk, een genie, grootste der wereld’, enzovoort,
enzovoort, afzien. Laat ons Schäfer danken voor de schone tijdeloosheden...

B.B.B.-cyclus - Zesde concert
7 maart 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
m.m.v. Elisabeth Ewings (clavecimbel), Hendrik Rijnbergen (viool) en
Cor Kwant (fluit) Bach: Suite in D, BWV 1068; Vijfde Brandenburgs
concert, BWV 1050;
Klavecimbelconcert in F, BWV 1057 (Italienisches Konzert); Derde
Brandenburgs concert, BWV 1048
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‘Certes, la nervosité de Chopin sut mal se plier à la patience qu'exige la confection d'une
sonate; il en fit plutôt des “exquisses” très poussées.’ Debussy, ‘L'entretein avec M. Croche’.
La Revue Blanche, 1 juli 1901. Debussy (1971), 51.
Voor Charivarius zie voetnoot 136 bij de recensie van 14 maart 1918. Pijper signaleert hier
een taalkundige en logische onjuistheid in de aanprijzing: iemand behoort tot de grootsten
ofwel is de allergrootste.
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Er was een echt, een antiek cembalo waarop mejuffrouw Elisabeth Ewings moest
spelen. Ik vermoed, het zal hetzelfde instrument geweest zijn dat verleden jaar, met
het concert der Vereeniging voor oud-Franse kamermuziek in Tivoli op het podium
stond - en niet gebruikt werd.175 Men had zich gisteravond aan dat nabije voorbeeld
moeten spiegelen. Het oude en volgens de heer Van Gilse uitstekend gerestaureerde
klavecimbel (dat zal wel waar zijn)176 van de heer Krill is een aanbiddelijk
instrumentje. Zo een fraai, elegant, petillant, bespeelbaar instrument in uw
muziekkamer - het was een ideaal voor mij. Maar men moet dit niet op het
concertpodium brengen, men moet dat beknopte toontje niet laten overstelpen door
één lange gestreken of geblazen toon - laat staan door tien, twintig... Charles van
Isterdael besliste verleden jaar al dat het cembalo, hoe voortreffelijk geconserveerd
en gerestaureerd ook, zich niet staande kon houden tegenover vier oude (dat wil
zeggen zacht geïntoneerde) strijkinstrumenten. Waarom dan nu weer dit experiment?
Waarom dan de pianosoliste gewaagd aan Rijnbergens toon, aan Kwants
fluithiërogliefen, aan de expansie van het strijkorkest? Het zal niet prettig geweest
zijn voor mejuffrouw Ewings, het kan niet aangenaam zijn geweest voor Kwant en
Rijnbergen, het was allerminst stemmend voor de toehoorders. Bovendien was daar
de hachelijke diapasonverhouding. Neen, een archaïsme kan aantrekkelijk zijn, mits
het niet dilettantisch wordt toegepast. Het was nu gisteravond zo, dat wij het
instrument in het Italienisches Konzert tenminste horen konden (‘heeft men
gelegenheid aan de eigenaardige klank gewend te raken’, schreef de heer Van Gilse
zeer terecht). Gedurende de solopassages uit het Brandenburgse concert - viool, fluit,
cembalo - was het waarneembaar dat er iets gebeurde, hoewel dit het geheel niet
verfraaide. En wanneer, zoals in het eerste deel van ditzelfde concert, het cembalo
met het strijkorkest de vele korte notenwaarden meespeelde, dan werd het effect
geen ander dan een buitengewoon goed geoliede Singer-naaimachine zou hebben
veroorzaakt. Iets minder dan niets, dus.
Het is duidelijk dat wij mejuffrouw Ewings niet mogen kritiseren na slechts zo
luttel geluids van haar gehoord te hebben. Hoe veel of hoe weinig zou zij tenslotte
op het bewuste instrumentje gestudeerd hebben? Het Italienisches Konzert klonk
nogal nerveus en onvast, onsecuur ritmisch en volstrekt ongedifferentieerd. Neen,
dan liever Steinway, of Bechstein, of Pleyel...
De orkestwerken van de avond waren Bachs Brandenburgse concert voor drieledig
verdeeld strijkorkest en de Suite in D met het ontroerend schone Air. De reproductie
van dit laatste werk was zeer verre van volmaakt. Het Air leed onder het zeer
hinderlijke en zeer manifeste gebrek aan eensgezindheid der melodiezingende eerste
violen (alle fiorituren der melodie schommelden), en ook de afgewogenheid der
orkestrale timbres deugde niet. De drie trompetten staken overal uit als ribben.
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Vermoedelijk refereert Pijper aan het Tivoli-concert van de Hollandsche Vereeniging van
Oude Instrumenten, waarover hij op 24 december 1919 een enthousiaste recensie schreef.
In het programma maakt Van Gilse daarvan geen melding, dus hij zal dat het publiek wel
verteld hebben.
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Italiaansche Opera - Carmen177
10 maart 1921 (UD)
Schouwburg
De Italiaansche Opera o.l.v. Arnaldo Schiavoni
Bizet: Carmen
Een veel verwachtingen wekkende en veler verwachtingen bevredigende Traviata,
verleden week. Een slordige, knoeierige, onzangerige Carmen, ditmaal. Signora
Luisa Lampaggi, in de titelrol, misschien ongedisponeerd, wie weet? Maar het bleef
bij een te groot aantal te doffe borsttonen. Een Don José met een mij dunkt
doodvermoeiende stem; een dito Micaela, een dito Zuniga. Een Escamillo (Mattia
Morro?),178 die enkele scènes tot klinkende gebeurtenissen maakte. Maar het bleven
- ál te korte! - tijdelijkheden. Bizets muziek was schoon als steeds en de dirigent
Schiavoni deed compleet wonderen. Doch een geslaagde opvoering, zoals wij dat in
ons jargon plegen te noemen, een geslaagde operaopvoering hangt van duizenderlei
(on)mogelijkheidjes af. Dít was géén gelukte. Wij zullen er niet verder over schrijven;
de heer De Hondt179 revanchere zich en ons.
En ook: Italiaanse opera's, wij bidden! Wanneer de Italianen Wagners Meistersinger
of Strauss' Elektra wilden gaan geven, dan zou de hele pers, het hele publiek kraaien
van misnoegen. En terecht! Maar zo mondt de zeer Franse Carmen deze Italianen
eerlijk beschouwd eigenlijk ook niet.180 Bovendien, welk een nationaal repertoire
hebben zij - het grootste, het importantste van gans Europa. Verdi, Leoncavallo,
Puccini, Mascagni... Om van de ouderen en de zeer nieuwen nu maar te zwijgen.
Carmen en Pelléas zijn misschien de meest Franse opera's, gelijk Freischütz en
Meistersinger de zuiverst Duitse zijn. Laat ons dus de Traviata herdenken en hopen
op meer zangrijkheid, nog minder kunst...

U.S.O.-concert
10 maart 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Mendelssohn: Ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt
Beethoven: Achtste symfonie
Brahms: Vierde symfonie
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Annalen 2557.
Volgens de Annalen zong Achille Baroggi de rol van Don José en werd Escamillo inderdaad
vertolkt door Mattia Morro (* 1882).
De directeur van de Italiaansche Opera. Zie voetnoot 165 bij 3 maart 1921.
Deze Carmen werd in het Italiaans gezongen.
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Men mag over Gustav Meyrink denken zoals men wil. Men mag hem indelen bij de
bloedzwetende virtuozen van ‘das Grauen’, een feit is dat hij fel en raak geselt,
somtijds. Waarschijnlijk wordt zijn literatorschap in ongunstige zin beïnvloed door
zijn hang naar het journalistieke, het actuele; het en-vogue willen zijn - Shaw
beweerde ergens dat de grote literatoren een (postume) roem hebben verworven,
omdat zij niet anders wilden zijn dan min of meer gesublimeerde journalisten... Hoe
het zij, de journalist Meyrink, waargenomen los van de theosoof, de kabbalist, profeet,
maniak, blijkt een voortreffelijk satiricus. Men leze zijn Die Erstürmung von Serajewo
of Das verdunstete Gehirn - Schuster Voigt in Ehrfurcht gewidmet.181
Gisteravond speelde men Brahms' Vierde symfonie en toen kwam mij een van
Meyrinks titels in de gedachten: Das Buch Hiopp, oder wie das Buch Hiob ausgefallen
wäre wenn es Pastor Frenssen und nicht Luther übersetzt hätte.182 Naderhand
dóórdenkende in die eenmaal ingeslagen richting, kwamen daar veel zonderlinge
overeenstemmingen. Lees eens in plaats van ‘Das Buch Hiob’: Symphonie; in plaats
van Luther: Beethoven, van Frenssen: Brahms... Het zou een Kapellmeister Kreisler
‘unheimisch’ worden. Kapitel 1 bestaat uit de woorden: ‘Heute nu, meine Seele du,
musst de ma üwasetzen!’ En de rest handelt voornamelijk over ‘Hiopps
Schweinsbeulen, Hiopps Klagen’: ‘Was nu kommt is man bloss 'n schrecklich Gejaule.
Hiopp brummelte vor sich hin, dass er man bloss ein Haus ohne Scherwände sei und
habe; gewissermassen... Na, und das mit de Schweinsbeulen? - Achott, wer scheuert
sich nu man bloss auch mit ne olle muddige Scherbe!? Ein fixen plattduitschen Jung
von di Woterkant hätte sich eben gesaacht secker is secker und wat sin mut mut sin
und hatte in ne Balje mit Seifenwasser gesprungen, nöch?183 Awe, saach es ja, Hiopp
war zu unkluch und zeichte nicht die Spur von die Gabe des Regierens. Die Südländer
sind 'n gutes aber 'n schlappes Volk. Und sind faul.’
Terwijl het slot van dit ‘Boek Job’ luidt: ‘Und Hiopp soll denn noch
hundertfümpfzich Jahre gelebt haben. Na! - Wird wohl ein andern Hiopp gewesen
sein!’
Beethoven en Mozart schiepen de symfonie, niet uit het traditionele niets, doch
uit bekende, anders samengevoegde elementen. Voor een Beethoven was de
symfonische vorm een waarachtigheid, ik zou willen zeggen: een deel van zijn wezen.
Johannes Brahms, vóór zijn ‘verandering’ (zie Daatje uit De kleine Johannes),184 was
181
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Zie voetnoot 78 bij de recensie van 14 januari 1918.
Meyrink (1913-1917), deel IV, 228-241. Pastor Frenssen is de schrijver Gustav Frenssen
(1863-1945), een protestants geestelijke die in 1902 zijn ambt neerlegde en uiteindelijk kwam
tot een heidens-Germaans Gods- en noodlotsgeloof. Zijn grootste succes behaalde hij met
de heimatroman Jörn Uhl (1901). Meyrink parodieert het dialect van Schleswig-Holstein,
waar Frenssen woonde en werkte.
Pijper citeert niet volledig en correct: “Ein fixen plattdütschen Jung von die Woterkant hätte
sich eben gesaacht: secker is secker und wat sien möt, möt sien und hätte denn gleich Anfangs
herzhaft in ne Balje mit Seifenwasser gesprungen. Nöch?” Meyrink (1913-1917), deel IV,
235.
Daatje is de oude meid van tante Seréna uit De kleine Johannes. Volgens Daatje was tante
Seréna ‘een voortreffelijk wezen’. ‘“Een veranderd mens”, zei Daatje, “ja, ja! een echt
veranderd mens. Vraag maar wie je wilt, zoals zij leven er niet veel.” Johannes begreep dat
“veranderd” betekende “zeer goed”. Volgens Daatje was de natuurlijke mens niet goed, en
moest ieder veranderen eer hij deugen kon.’ Frederik van Eeden, De kleine Johannes, deel
II, hoofdstuk 5. Pijper ontleende het programma voor zijn Eerste symfonie aan De kleine
Johannes.
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opgaven. Hij droomt van nieuwe mogelijkheden; hij verlangt langzaam maar staag
en geduldig naar een hoog en ver ideaal. Later, ‘ontdekt’ door Schumann, na zijn
‘persoonlijkheid’ (hij was in zijn geestelijke ‘Flegeljahre’) te hebben durven
‘doorzetten’ tegen een groot en wijs meester als Liszt - weet hij het al. En schrijft
vanuit dit bewustzijn onder andere zijn vier symfonieën. Onder andere de Vierde
symfonie in e-Moll, of hoe een symfonie uitvalt die niet door een genie, doch door
een streng kunstenaar (‘herb’, nietwaar?) ‘gebouwd’ wordt. ‘Heute nu, meine Seele
du musst de mal sinfonieën schreiben’... Ter wille van de esthetica zal ik u de
demonstratie der overige analogieën sparen. Alleen: ‘Na! - Wird wohl ein andern
Beethoven gewesen sein!’...
Ik wilde dat ik al deze bitterheden zwijgen kon. De mortibus nil nisi bene, en
Brahms is dood, vele malen en goed. Maar er is te veel onverstand. Zolang men,
geleid door nimmer artistieke beginselen, een talent als Brahms hardnekkig foutief
waardeert, zolang men hem schrijft in één zin met Bach en Beethoven,185 twee der
allervoortreffelijkste meesters die onze arme beschaving heeft voortgebracht, zolang
men zijn dikke, logge, kleur- en atmosfeerloze, hypochondrische, gekronkelde en
onoprechte symfonieën uitvoert en de moeite neemt ernaar te komen luisteren, zolang
zal ik gedoemd zijn mijn non credo daartegenover te stellen en toe te lichten. Hoe
willen onze harten, onze zielen een vermaak vinden in een edeler, dieper, stiller en
sierlijker muziek, wanneer de tonale functies, de cadensen, de metrische knutselarijen
van een Brahms - en andere epigonen - ons beheersen? Voor wie schrijven een
Mahler, een Debussy, Schönberg, Ravel, Stravinsky, Malipiero hun meesterwerken?
Niet voor de Brahminen! ‘Voir se lever le jour, c'est plus utile que d'entendre la
Symphonie pastorale.’186 Hoe vele zaken zijn niet nuttiger dan een symfonie van
Brahms te horen, vraag ik mij af...
Wanneer ook nog, gelijk gisteravond, de uitvoering zeer middelmatig is, dan komt
er nog minder ruimte voor onze waardering. Alle vier de tempi waren zeer onvast;
het eerste deel vooral werd mistekend bij iedere attaque (en er staan wat opmaten in
deze partituur!). De musici van het U.S.O. treft dit verwijt in genen dele; verticale
slagen - enen en tweeën - ziet men van de heer Van Gilse immers bijna nooit. Het
bleef gisteravond in dat Allegro non troppo bij een aantal horizontale bewegingen
ter hoogte van de kleine kroonluchter. En dit geeft de heren, die allen veel lager
zitten, al te weinig houvast. Brahms' orkest is een organisme, waarin de afzonderlijke
leden zo goed als geen eigen levens kunnen leiden. Strikt beschouwd: een kwestie
van contrapunt.

Tivoli-concert - Kamersymfonie
12 maart 1921 (UD)
Concertgebouw-sextet187
Mozart: Adagio en Rondo
Pijper: Septet
Wolf-Ferrari: Sinfonia da camera
185
186
187

Hiermee doelt Pijper op de door Van Gilse geïnitieerde B.B.B.-cyclus van het seizoen
1920-1921 met werken van Bach, Beethoven en Brahms.
Debussy, ‘L'entretien avec M. Croche’. La Revue Blanche, 1 juli 1901. Debussy (1971), 52.
Zie voetnoot 1 bij de recensie van 30 september 1920.
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Wanneer wij de musicograaf Giovanni Mazzoni op dit punt mochten geloven, dan
was Ermanno Wolf-Ferrari, wiens Sinfonia da camera gisteravond uitgevoerd werd,
een waar revolutionair in de muziek: ‘Wolf-Ferrari, qui paraît être un vrai
révolutionnaire en matière musicale (il se dit lui-même anarchiste!), est un des
représentants les plus autorisés de la nouvelle école italienne.’188 Neen, en nogmaals
neen. Een revolutionair, een omwentelaar, een vinder van nieuwe waarden is
Wolf-Ferrari nimmer, zomin in de Kamersymfonie als elders. Zijn oratorium La vita
nuova bewandelt zeer geplaveide en zeer Duitse wegen; de opera's Il segreto di
Susanna, I gioielli della Madonna189 zijn al wat ge maar wilt: tumultueus, zeurderig,
dikdoenerig, handig gecomponeerd, doch hopeloos ouderwets. De Sinfonia da camera
bevat Verdi (de melodiek), Schumann (het ritme), Beethoven (constructie van de
Finale met een herinnering aan de norse bassen der Vijfde of Negende en een ‘O,
Freunde, nicht diese Töne’), doch nergens een persoonlijke Wolf-Ferrari. Het is
zonder twijfel een wat wij noemen talentvolle compositie, doch er is geen rust en
geen duur. Wolf-Ferrari, zoon van een Duitse vader en een Italiaanse moeder, werkte
van 1893 tot '95 bij Rheinberger in München, en wat zou hij daar anders geleerd
hebben dan assimileren, assimileren...?
Paul Juon, wiens Kamersymfonie kort geleden190 door het Concertgebouw-sextet
werd uitgevoerd, assimileert ook. Schreker, Pfitzner, Wellesz, Rosenstock, Marx ook zij assimileren meer dan zij scheppen. Doch dat geschiedt op een handiger,
persoonlijker, eleganter, artistieker manier. Wolf-Ferrari assimileert de zwakste, de
slechtste elementen van het Germaanse en het Latijnse ras. De Kamersymfonie is
melodisch grover dan de meest alledaagse invallen van Leoncavallo waren - het werk
is nonchalanter, kapelmeesterachtiger geïnstrumenteerd dan een opera van Hans
Sommer. Waarmee wil een Italiaans werk uit die periode boeien, als het niet is met
een superieure melodiek? Deze melodiek is niet superieur, ze is triviaal.
Ermanno Wolf-Ferrari weet ook nergens partij te trekken van zijn ensemble (vijf
strijkers, piano, vijf blazers). Bijna alles begint met een als het ware preluderende
piano en alles wat daarna komt, is even vanzelfsprekend als onbelangrijk: een
fagotcantilene, een cellomelodie, een fluitguirlande. Zo ook de sluitingen.
Neen, het is geen sterk werk, die Kamersymfonie, zelfs geen geïnspireerd.
Voor de uitvoering heb ik slechts lof en bewondering. De Groens fagot, Klasens
fluit, Kerkhoffs viola - om slechts een paar het eerst in het hoofd komenden te noemen
- intoneerden sommige importante frasetjes verrukkelijk, in één woord. Als uitvoering
werd deze Kamersymfonie waarlijk een gebeurtenis - ach! als de muziek maar wat
rijker geweest ware...
Men speelde nog een Adagio en Rondo van Mozart (het Rondo misschien wat
bedachtzaam) en Evert Cornelis toonde zich hierin een Mozart-speler bij de gratie
188
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Giovanni Mazzoni in Lavignac/La Laurencie, Encyclopédie de la musique et dictionnaire
du conservatoire, 909. Het citaat luidt volledig: ‘[...] est un des représentants les plus autorisés
de la nouvelle école italienne digne de son nom’.
Waarschijnlijk heeft Pijper de opera's Il segreto di Susanna en I gioielli della Madonna in
Nederlandse vertaling gehoord. Het geheim van Suzanna stond tijdens het seizoen 1919-1920
op het repertoire van de Nationale Opera (Annalen 2479) en De juwelen van de madonna
was op 29 september 1916 de openingsvoorstelling van de Nederlandsche Opera (Annalen
2214).
Zie de recensie van 13 januari 1921.
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van Mozarts schim. En, ook voor de pauze, mijn Septet in een reproductie die nog
vele malen voortreffelijker was dan de première. Deze uitvoering van het als ensemble
schrikbarend moeilijke werk was absoluut superieur.

Toonkunst
16 maart 1921 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius, Lise Ohms, Thom Denijs, Jacques
van Kempen
en Nanny van Es
Bach: Magnificat
Duvosel: Sanctus
Mozart: Ave verum corpus, KV 618
Averkamp: Decora lux aeternitatis
Toen ik Mahlers Achtste symfonie leerde kennen - dat zal denk ik in 1912 geweest
zijn191 - choqueerde ik veel modernen, Mahler-enthousiasten door een ongepast gebrek
aan eerbied voor het apparaat. Ik voelde, toen nog bij lange na niet doorgedrongen
in Mahlers metafysische concepten, niets van de noodzakelijkheid om in zulk een
gigantisch orkest een harmonium, mandoline, piano te gebruiken en redeneerde min
of meer simplistisch: ‘Waarom schrijft men een instrument voor als men er toch niets
van hoort?’
Het is mij thans wel helder waaróm Mahler zijn haast onverstaanbare piano- en
harmoniumpartij neerschrijven ‘moest’. Maar het met die instrumenteringswijze eens
zijn, doe ik nog steeds niet.
Wanneer wij vandaag Lieven Duvosels Sanctus herdenken, dan herinneren wij
ons tien, vijftien minuten muziek, beginnende met een gestreken pianissimo en
eindigende in menigvuldige fortissimo's van een gans orkest, een heel koor, vier
solisten en een jongenskoor. De metafysica (hier tussen aanhalingstekens) dezer
onderneming is duidelijk genoeg en ik zal er dus geen woord meer over schrijven.
Doch ik heb, in dit verband, grote bezwaren tegen de overvloedigheden
bovengenoemd. Het is heel gemakkelijk om alles te verklaren met een verwijzing
naar Duvosels Vlamingschap. Wij kunnen werken met temperament, Zuidelijk Vuur
en herinneringen aan Rubens. Ik zie evenwel niet in dat temperament (of wat men
daar alzo onder gelieft te verstaan) en weelderigheden niet te verenigen zouden zijn
met iets meer beschaving, een weinig meer zelfkritiek en een enkel atoom goede
smaak. Wanneer wij alles wat er in dit Sanctus staat, aanvaarden (de herinneringen
aan de heilige Graal, de triangel, de verminderde septiemakkoorden, het fugato, de
banaliteiten en het unisono van het klokkenspel met het jongenskoor... o, Mahlers
Derde symfonie!...) - wanneer wij dit
191

Pijper was dus op 9 maart 1912 als achttienjarige aanwezig bij de Nederlandse première van
Mahlers Achtste symfonie door het Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg.
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alles aanvaarden, dan zal het duidelijk zijn dat wij daartegenover nog iets verlangen
- bij wijze van tegenprestatie, om het zo maar eens te noemen. Dit had niet anders
behoeven te zijn dan het simpele bewijs van een inspiratie. Dit had niet anders
behoeven te zijn dan één thema, één frase die nog toveren kon, die vergezichten
opende op een hemelser, edeler en waarachtiger land dan een wei met koeien.
Doch Lieven Duvosels materiaal is geen haar beter dan de gegevens der duizend
en één koornummers, zware nummers, et cetera, die de leiders der mannenkoren en
gemengde koren jaar in jaar uit met een ontoombare ijver... produceren, zullen we
maar zeggen. En de factuur van dit werk, de enscenering der hoogtepunten en
diminuendo's, is niets beter of persoonlijker dan wij het aantreffen in de werken van
landgenoten die ik thans niet noemen wil.
Mijn opinie, die zich tussen generale repetitie en uitvoering niet wijzigde, is door
de uitvoering zelf (een zeer goede uitvoering met veel elan en veel verve!) evenmin
veranderd. Zodat alleen een lichte verwondering over de combinatie van zoveel
geluid en zo weinig schoonheid is overgebleven. Verwondering ook over het feit dat
iemand zich in 1920 nog zo te uiten tracht. Enfin, dat hebben wij nu eenmaal te
aanvaarden. Het was de eerste uitvoering in Nederland en de componist bleek een
degelijk koordirigent.
Het andere Hollandse werk192 en de andere leidende componist waren Anton
Averkamp, Wagenaars opvolger aan de Utrechtse Muziekschool, met zijn hymne
Decora lux aeternitatis.193 De hymne tast ongetwijfeld naar een hoger en nauwkeuriger
omschreven ideaal dan het werk van de Belg. En Anton Averkamp is zeer stellig een
erudieter componist, een ‘savanter musicus’ (de definitie werd mij eens door de
Nieuwe Rotterdamsche Courant naar het hoofd geslingerd - vandaar dat ik haar weer
moet zien kwijt te raken...)194 dan Duvosel. Er staat vrij wat Wagner in en wat veel
ademloos fortissimo. En vergeleken met het werk van onze grootste, meest hymnische
componist Alphons Diepenbrock, blijkt deze hymnus Decora lux aeternitatis wat
uiterlijk, wat theatraal, wat gemakkelijk geconcipieerd.
Men kan ook van de thematiek der hymne niet veel zeggen. De allure is vaak
Wagneriaans, doch dan tonaler, minder modulatorisch aangelegd. Overigens zou ik
willen weten wanneer Averkamp haar geschreven had. Voor een Hollands werk uit
de laatste jaren der vorige eeuw staat er weinig Brahms in. En nu kan men wel
constateren dat Diepenbrock in die tijd reeds een persoonlijker, vrijer muziek schreef,
dat Wagenaar toen ter dage in Hector Berlioz reeds een edeler en vruchtbaarder
192
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Hoewel Lieven Duvosel een Vlaming is, schrijft Pijper ‘het andere Hollandse werk’ en even
later ‘tussen de beide vaderlandse muzieken’. Duvosel was door de Eerste Wereldoorlog in
Nederland terechtgekomen. Pijper beschouwde hem blijkbaar inmiddels als een Nederlands
componist.
Anton Averkamp (1861-1934) werd na het vertrek van Johan Wagenaar in 1919 benoemd
tot directeur van de Toonkunst Muziekschool in Utrecht. Vóór die tijd speelde hij een
belangrijke rol in het Nederlandse muziekleven, vooral als oprichter (1890) en leider van het
Klein-koor a Cappella in Amsterdam. De conservatieve Averkamp beschouwde de
directeursbaan in Utrecht als een rustpunt in zijn carrière. Met de Utrechtse leerlingen die
de moderne richting waren toegedaan, had hij geen enkele voeling. De hymne Decora lux
aeternitatis voor vier solostemmen, gemengd koor en orkest verscheen omstreeks 1900 bij
uitgeverij Alsbach in Amsterdam.
In de NRC van 1 december 1920 werd Pijper, in een bespreking van zijn Oudt Nederlandsche
Minneliedjes, een ‘savant musicus’ genoemd.
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Tussen de beide vaderlandse muzieken stond Mozarts Ave verum corpus. Misschien
was het geniale, simpele werkje nog schoner, nog ontroerender geweest als Wagenaar
het door een zeer gering aantal solostemmen had laten zingen. Het is maar een
opmerking, meer niet. Doch een groot apparaat heeft altijd iets traags en het heeft
meer tijd nodig.
Vóór de pauze ging Bachs Magnificat. Wanneer wij het er allen over eens zijn dat
dit natuurlijk een meesterwerk is (met veel kapitale letters) en dat er schitterende
bladzijden in voorkomen, dan behoeven wij ook niet te verzwijgen dat Bach schoner,
gedifferentieerder, grote-koorwerken heeft geschreven. En technisch (de twaalf delen
zijn alle wel zeer beknopt) en psychisch. De fuga (nr. 11) is veel minder grandioos
dan bij Bach bijna immer, met die vijf schoolse inzetten en het zeer gecomprimeerde
slot. Hier nergens het vrije zweven van enkele stemmen, zoals Bach elders zo vaak
doet - steeds een haast te zakelijk afwikkelen der rol. In het Magnificat staan ook
veel, zeer veel zestiendencoloraturen, meer nog dan in de Johannes-Passion - en dit
is niet het in onze dagen nog het meest levende deel van de meester.
Wél is die techniek voor onze zangers, onze koristen zeer gevaarlijk. Het werd
nogal eens ruw (bassen); het werd wel eens erg onritmisch (Denijs). Toch kunnen
wij de uitvoering als geheel prijzen. Mevrouw Noordewier spon enkele momenten
van ademloze schoonheid (nr. 2 en in nr. 10). Mevrouw Lise Ohms leek niet geheel
gedisponeerd (verkoudheid?), want elke fis klonk tamelijk onvast. Ook het zeer
nadrukkelijke portamento hoorde ik nog niet van haar en ook dit kan door een kleine
indispositie geoutreerd geweest zijn. Jac. van Kempen en Nanny van Es vormden in
nr. 6 een goed ensemble - misschien wat al te lyrisch in dit kader.
Het orkest was na de pauze beter op dreef. In het Magnificat nogal wat
schommelingen, nogal wat wegloperijen onder Wagenaars stok uit. Van klank was
het ensemble (koor, orkest en solisten) in de regel uitmuntend.

U.S.O.-concert - Bach-avond
17 maart 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bach: Suite in b, BWV 1067 (fluit: Cor Kwant); Weichet nur, betrübte
Schatten, BWV 202 (soliste: Minny de Jonge); Concert voor twee violen,
BWV 1043 (solisten: Hendrik Rijnbergen en Francis Koene); Suite in D,
BWV 1068
Dit was de derde maal in zeer korte tijd dat wij een Bach-concert (totaal of
gedeeltelijk) te horen en te bespreken kregen. Nu raakt men aan geen componist
minder spoedig uitgehoord dan juist aan deze meester. Uitgeschreven te raken over
een grootmeester is een erg ding; hoewel de executanten, de dirigenten het de
scribenten niet gemakkelijk maken! (Men leze ter controlering van het bovenstaande
de bergen enthousiasmen en insipiditeiten die - het ergst op het eind van een seizoen
- ten koste van een Beethoven vooral geproduceerd worden.)
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Over Bach gesproken. Er is veel literatuur naar aanleiding van zijn werk. Dit naar
aanleiding van is een verblijdender verschijnsel en een hoger roem dan de stapels
brochures, analyses, biografieën en leermethoden die het nageslacht ten behoeve
zijner herinnering en tot vermeerdering van eigen grootheid heeft samengeflanst.
Een der grondigste, ernstigste, interessantste betogen naar aanleiding van Bachs werk
is Ernst Kurths Grundlagen des linearen Kontrapunkts; Einführung in Stil und
Technik von Bachs melodischer Polyphonie. De directe winst die het boek mij
gebracht heeft, was dat ik meer ging nadenken over de motorische kracht der
melodische lijnen, over de som, het verschil, het product, het quotiënt der
gecontrapunteerde ‘kracht’lijnen. En inderdaad is het opmerkelijk dat men bij Bach
bijna altijd moet spreken over een som of een product van melodische krachten.
Later, bij Wagner vooral, wordt dat dikwijls een ‘verschil’ (niet in de Meistersinger,
die dan ook volstrekt contrapuntisch ‘in Bachschem Sinne’ heet). Terwijl het resultaat
van veel motivisch contrapunt bij Schönberg - Kammersymphonie, Orchesterstücke
- niet anders kan heten dan een quotiënt. Ja, ja, er blijkt meer wiskunde ‘in de muziek’
te schuilen dan men graag oppervlakkig aanneemt. Strikt genomen is de gang, de
spankracht van bijna al Bachs polyfone arbeid een kwestie van gegevens. Gelijk dr.
Ernst Kurth opmerkt (blz. 153 van het bovengenoemde werk): ‘Es ist von
grundlegender Bedeutung, die periodenartige Ebenmasse, die sich öfters bei Bach
finden, nicht als Kern melodischen Empfindens und Ausgang melodischer
Entwicklung einzuschätzen; sie sind äussere formale Rundungen, nicht tiefstes und
erstes Formprinzip wie bei der liedmässigen Melodik der Klassiker.’195
Dit is buitengemeen helder gezegd. En hiermee kunt ge, desgewenst, evenzeer
verklaren waarom Bach altijd boeien blijft, waarom zijn werken in deze dagen van
polytonie en vormverruiming nog modern blijken. Men leutert en schrijft gaarne dat
het ons aan respect voor De Klassieken mangelt. Wij zullen daar niet op ingaan, nu
niet en nooit. Doch men heeft de mensen een paar generaties lang geleerd om Bach
en Beethoven harmonisch te verstaan - wat hun meest intrinsieke kant niet is. De
harmoniek der klassieken is zestiende- en zeventiende-eeuws. Doch zij hoorden
minder ver dan Mahler, Debussy of Stravinsky. De instrumenten die de
atmosfeerscheppende boventonen lieten horen, waren ternauwernood uitgevonden.
Had Bach onze piano's, onze orkesten gekend - hij had nog wat meer raadseltjes
opgegeven, ik verzeker het u! En ook, hoe ziet men een Beethoven zijn pianostijl,
de allure zijner muziek wijzigen, naarmate hij volmaakter instrumenten leert kennen.
Bach is een meester der melodiek, zoals ik er in Duitsland geen tweede zou weten
te noemen. De als het ware immateriële melodie, gezongen op een viool, door een
mensenstem, is de meest directe spiegeling uit de ziel van de Vinder. Rousseau was
nog zo dwaas niet: ‘[ils] trouvent plus aisément des Accords que des Chants...’196
Hoe volmaakt welft niet de melodie uit alle de aria's der gisteravond gezongen
weltliche Kantate Weichet nur, betrübte Schatten. Hoe expressief zijn de
contrapunterende lijnen, in de hobo, in de soloviool. Het is een zogezegd lichter
werk, een der niet al te talrijke wereldse cantaten. En natuurlijk veel te zelden gehoord.
Holland is

195
196

Drie fouten in het citaat zijn verbeterd aan de hand van de originele tekst.
Zie de recensie van 10 februari 1921.
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het land der verenigingen; wij hebben maatschappijen Toonkunst,
toonkunstenaarsverenigingen, muziekpedagogische verbonden en zelfs
Wagnerverenigingen. Waarom geen gezelschap dat ieder jaar in de paar voornaamste
steden drie of vier cantaten van Bach uitvoert? De Wagnervereeniging kan kiezen
uit tien, twaalf werken; een Bachgenootschap kon zijn programma's lezen uit een
paar honderd nummers - genoeg voor een bestaan van een jaar of twintig, dacht ik.
De uitvoering. Bachs werk verdraagt niet slechts vele, doch ook velerlei
reproducties. Het temperament van freule De Jonge, de zangeres, is ongeveer
diametraal tegengesteld aan het ideaal dat ik van een Bach-zangeres heb. Het lijkt
mij persoonlijk, zacht gezegd, onjuist om deze klassieke muziek met een zo
koel-gereserveerde expressie, een zo ingetogen gebaar te behandelen. Laat ons niet
vergeten dat Bach de allerhevigste, de belachelijkste ruzies met zijn kerkvoogdijen
had over wat zij zijn ‘Frembdtheiten’197 noemen. Het calvinisme is zichzelf gelijk
gebleven, die eeuwen. En Bach, gelijk boven aangetoond, evenzeer. Als dus een
Bach, zelfs met een wereldse cantate, buitengewoon goed zou passen in het milieu
onzer hedendaagse calvinistische godsdienstoefeningen (en dat zou freule de Jonges
Weichet nur), dan lijkt mij dat nogal zonderling. Technisch kon zij haar taak ook
niet helemaal aan: het laatste recitatief en de slot-Gavotte klonken gedecideerd
vermoeid - wat zich manifesteerde in onritmischheid en onvermoede dynamische
wankelingen.
Het past in dit verband om de heer Vink, wiens naam niet op het programma stond,
ofschoon zijn taak minstens even belangrijk was als die van de heer Kwant in de
Suite voor strijkorkest en fluiten, te huldigen als buitengewoon stijlvol hoboïst. Voor
de zoveelste keer.
Nieuws te schrijven over Rijnbergens en Koenes reproductie van het Doppelkonzert
is overbodig.
Naschrift (correctie in de avondeditie van 17 maart 1921)
Door een abuis is in de kritiek van de heer Pijper, in onze middageditie van heden
gepubliceerd, diens warme appreciatie van de uitvoering van het U.S.O. gisteravond
weggevallen. Wij haasten ons dat abuis te herstellen. De heer Pijper schreef:
‘Niet overbodig is het signaleren van een waarlijk buitengemeen goed geslaagde
reproductie van de Suite in b. Ik hoorde het orkest nog nimmer zo geacheveerd. De
heer Pijper wijst dan op: Badinerie.’
Drukfoutenmisère (correctie 18 maart 1921)
Het blijkt soms een vrij lang weggetje, van de schrijftafel naar het expeditielokaal
der krant. Meestal is die weg safe; gisteren was er een bergstorting, of zoiets. Mijn
kritiek in het middagblad over het U.S.O.-concert leed onder een misstelling; een
telefonische correctie voor het avondblad is zó ongelukkig-huiskamerlijk uitgevallen,
dat de zin der woorden vrijwel onvindbaar was. Ik doe dus hieronder de hele slotalinea
van
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de kritiek U.S.O.-concert afdrukken, hopende dat de demonen van het alfabet mild
gestemd mogen zijn.
‘Nieuws te schrijven over Rijnbergens en Koenes reproductie van het
Doppelkonzert is ditmaal wel overbodig. Doch niet overbodig is het signaleren van
een waarlijk buitengemeen goed geslaagde reproductie van de Suite in b voor
strijkorkest en fluiten. Ik hoorde het orkest van de winter nog niet zo geacheveerd
(met name: de Badinerie).’
Zo zij het.

Kamermuziekavond - Das Rheinische Trio
18 maart 1921 (UD)
Kaun: Pianotrio, op. 58
Beethoven: Pianotrio in Es, op. 70.2
Brahms: Pianotrio in C, op. 87
Hugo Kaun, wiens Trio opus 58 gisteravond uitgevoerd is, werd plusminus zestig
jaar geleden in Berlijn geboren, was leerling van de Hochschule en werkt of werkte
in Amerika. Dit alles weten is tamelijk veel begrijpen.
Hugo Kaun behoort tot die griezelig talrijke groep van talentvolle, ijverige, vooral
Duitse componisten, die niet sterven zonder ten minste een paar grote koorwerken
met orkest of enige opera's, één, vier of negen symfonieën en de zahlreiche
Kammermusikwerke, Klaviersachen und Lieder geschreven te hebben. Zie Schillings,
Klose, Kahn, Boehe, von Baussnern, Sekles, Zöllner, Nicodé, Thuille, Wolfrum,
Hegar, Arnold Mendelssohn... Overigens maken zij de concerten minder onveilig
dan zij het de lexica doen. Hugo Kaun is, te oordelen naar oudere liederen en dit
minder oude Trio een der minst persoonlijken der bent.
Men kan dit trio-in-een-stuk niet anders dan een zwak, onbenullig stuk muziek
noemen. Primo heeft het aan elkaar lassen der drie delen geen enkele psychologische
reden van bestaan. Liszt deed het soms, doch dan was daar altijd wel een geldige
reden voor. Dat Liszt en andere componisten, wier namen ik in één zin met Kaun
niet schrijven zal, het deden, is voor de auteur van dit Trio toch geen geldige reden.
De aankoppeling van het tweede deel aan het eerste belooft iets, zolang de viool alles
nog kan laten vermoeden. Doch al met het eerste pianoakkoord is men thuis, dat wil
zeggen op de Hochschule. Tussen het tweede en derde deel is geen overleiding zelfs
beproefd, die Sätze staan eenvoudig naast elkaar. Slecht is, als compositie, vooral
het laatste fragment van het Adagio.
De expressie van Kauns Trio opus 58 is die van de c-mineur-toonladder, zoals
men die mét Beethovens kopiisten pleegt op te vatten. Alles toonladdert: de piano
(natuurlijk, want waarvoor zou men er anders drie jaar op studeren?), de viool, de
cello. Alle thema's toonladderen: de harmoniek verlaat de eerste, vierde of vijfde
trap geen ogenblik. Het stuk is een locus communis, het hangt van zalvende
langdraderigheden aan elkaar.
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Het schrijven van dergelijke muziekjes vordert niet de minste persoonlijkheid, ieder
ijverig amateur kan het leren. Sommige kinderen-in-de-boosheid komen u na elke
uitvoering van nieuwere, atonale werken opgetogen vertellen dat ‘zij dat óók best
kunnen’. Het is heel wel mogelijk dat mensen die levenslang een
tonica-dominanten-muziekje geknutseld hebben, plotseling de techniek van Schönberg
of Debussy gaan entameren. Ik heb er de koddigste, vermakelijkste resultaten van
gezien. (Niet gehoord, goddank!) Maar ‘zo makkelijk’ bleek dat toch op den duur
niet...
Het componeren, het muziekvinden en -schrijven is nooit gemakkelijk of moeilijk.
Doch pijnlijk is het soms, en zwaar, om zichzelf te kunnen uitspreken; moeilijk wordt
het ons soms gemaakt om de stilte te vinden waarin de zuiverste, edelste klank
vibreren kan.
Doch muziek als die van Kaun en zijn medetalenten heeft met stilte, bezinning,
contemplatie niets van doen. Het is dan ook geen muziek, maar toonkunst. Het is
formule.
En wanneer ik toegeef dat het zelfs voor een liefhebber niet moeilijk behoeft te
zijn om een Orchesterstück nach Schönberg of een prelude op zijn Debussyns te
fabriceren - aangezien het scheppende of herscheppende bewustzijn geen makkelijk
of moeilijk kent, alleen een: mogelijk of onmogelijk - hoeveel eenvoudiger blijkt het
dan om een na-klassiek of romantisch trio te produceren, zie Kaun. Een kwestie van
ijver. Leer de handgrepen uit Jadassohn, of uit Thuille, of uit een der overige
halfhonderd encyclopedieën. Gebruik de functies der akkoorden. Laat uw motieven
juist zo terugkomen als ze afgerold zijn. Dwaal van een forte naar een piano en terug.
Maak uw vulstemmen ‘interessant’ met doorgaande nootjes. Werk, bescheidenlijk,
met een orgelpunt of een liggende stem. Moduleer met mate. Schrijf nooit meer dan
twee delen in dezelfde maatsoort. Gebruik eens syncopen. Werk met herinneringen
aan de kerkmuziek of het alleenzaligmakende Volkslied. Bedenk, met Camille
Saint-Saëns, zes jaar oud, dat ‘de bassen moeten zingen’.198 En tracht, indien mogelijk,
in uw muziek niet al te zeer op de ‘grote meesters’ te lijken. Blijkt bijvoorbeeld uw
hoofdthema al ergens bij Beethoven of Schumann te staan, verander er dan een paar
noten in, zodat men het niet zo dadelijk herkent; Beethoven en Schumann hebben
oudere brieven dan gij. Komaan, lezers, allen aan het componeren - en leve de heilige
geest der mediocriteit! Vóór alles echter dit: wacht u voor de zelfkennis... ge mocht
eens tot zwijgen worden gebracht door het inzicht!
Zó en niet anders componeert het nog links en rechts. Zó compileerde een Kaun
zijn Trio opus 58. En dat wordt nog uitgevoerd ook. Ik vraag, als criticus van het
Dagblad, slechts wat wij met de lompe invallen van deze mens te maken hebben en
waaraan Utrecht het verdiend heeft, lastiggevallen te worden met een zo
minderwaardige muziek, ten behoeve waarvan men geïnspireerde meesterwerken in
het stof laat liggen.
Men zou soortgelijke divagaties kunnen neerschrijven naar aanleiding van het triospel
dezer Rheinländer. Ook dit was: talentvol, zonder iets persoonlijks, fascine-

198

Dit citaat is niet getraceerd.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

463
rends, zonder een spoor van ontroering. Knapvingerig, zakelijk. Beethoven opus
70.2 minder goed dan Kaun, Brahms heb ik niet meer gehoord, doch ik vermoed:
beter.
En waarom deze musici König, Klein und Klein199 te belemmeren, te veroordelen,
als dit niet strikt nodig is? Men kan van individuele levende kunstenaars nog altijd
verwachten dat zij hun wezen zullen verdiepen, schoner maken. Van een ganse kaste
behoeft men dit eilaas niet meer te hopen. Het componeren op zijn Kauns, op zijn
Thuilles heeft ons geestelijk leven ten dele voor een goed aantal jaren bedorven. Een
Rheinisches Trio kan altijd nog trachten iets van het wezen der muziek te leren voelen.
Hun speelvaardigheid is contant geld.

Polyhymnia - Samson
18 maart 1921 (UD)
Tivoli
Utrechtsche gemengde zangvereeniging Polyhymnia en U.S.O. o.l.v. L.C.
Keereweer
Saint-Saëns: Samson et Dalila (concertante uitvoering)
Collega T. heeft de eerste uitvoering van Saint-Saëns' Samson et Dalila gekritiseerd,
voor enige weken.200 Er is thans mij geen aanleiding om min of meer uitgebreid op
een tweede opvoering in te gaan. Ik hoorde slechts de derde akte en ik kan naar
aanleiding daarvan slechts opmerken dat de koren het beste deel van het ensemble
vormden (op een klein ongelukje na). Hun Frans viel mij haast evenzeer mee als dat
van Holthaus en Nelissen mij tegenviel. Freule Repelaer van Driel heeft noch de
stem, noch het temperament voor de Dalila-rol. Muzikale zang, en zo, was het
natuurlijk steeds. En wanneer ik constateer dat een Samson zonder de pompe der
grote opera toch altijd blijft een gecastreerd kunstwerk, dan wil ik daar onmiddellijk
bijvoegen dat het uitvoeren van een onbekende opera201 een aanmoedigbaarder
onderneming is dan het eeuwige herhalen van Schöpfung, Messias, Elias, Passionen
en Jahreszeiten. Keereweer is - natuurlijk - een beter, vaardiger koordirigent dan
orkestleider. Het Bacchanale was wat slap. Het slot: zeer goed.

Opera -Tannhäuser202
19 maart 1921 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Wagner: Tannhäuser

199
200
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De leden van het Rheinische Trio waren Wilhelm König (piano), Josef Klein (viool) en Karl
Klein (cello).
Zie het UD van 9 februari 1921.
Samson et Dalila kan niet echt een onbekende opera genoemd worden: vanaf het seizoen
1893-1894 werd het werk bijna jaarlijks in Nederland uitgevoerd.
Annalen 2543.
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Brandts Buys, wiens hypersensitieve noorderlingenziel naar zuidelijker schoonheden
dorstte, haatte Wagner. En ik ben het nog heden evenzeer met hem eens als voor
enige jaren, toen hij drie vierde deel van het Utrechtse intellect tegen zich in het
harnas had gejaagd met een kritiek op Die Walküre. Die kritiek (ik citeer uit het
hoofd) culmineerde in de bewering: ‘Goethe heeft het altijd wel geweten. Hij had
aan de antieke goden volkomen genoeg, maar hij voorzag wat de belustheid zijner
landgenoten ging opleveren. Doch er was geen houden meer aan: het hele Walhalla
is naar beneden komen zetten en de planken kraakten onder de zware tred der
Germaanse goddelijkheden.’203
Brandts Buys heeft bij andere gelegenheden ook geschreven dat de oudere opera's
van Wagner, waarin deze nog braaf Meyerbeert en Webert, veel genietbaarder zijn
dan de late, echte Musikdramen, met hun eindeloze samenspraken, met hun boekdeel
Leitmotiven, met die bergen theologismen, Welträtsel en pan-Germanisme. En ook
dit is weer volkomen juist. In Holländer, Tannhäuser en Lohengrin wordt nog wel
wat Italiaans gezongen. De zangstemmen zijn daar tenminste nog ten dele melodisch.
Maar, ik kan het niet gebeteren, Tannhäuser speciaal vind ik wel heel erg. Het lijkt
mij geen zeer groot onderscheid of men oude sagen (Tannhäuser, Lohengrin,
Holländer) promoveert tot operalibretti, dan wel of men ditzelfde doet met momenten
uit de oude, heidense godsdiensten. Het is maar de vraag hoe het geschiedt, wie het
doet. Wagner behandelt zijn stof altijd als een uitnemend (soms wat langdradig)
regisseur, als een theatermens. En, gelijk Debussy zei: ‘faire du théâtre’ gaat nooit
samen met ‘faire de la musique’.204 Overigens moeten wij onszelf niets wijsmaken.
Tannhäuser ging in 1845 voor de eerste maal (in Dresden), en 1853 publiceerde
Wagner zijn Ring-teksten al. In Tannhäuser spookt Wotan reeds (Landgraf), daast
der reine Tor (hier Wolfram geheten). En of men zich nu druk maakt ter wille van
de graal of van een alledaagser symbool, is meer een kwestie van opvatting dan een
wezenlijk verschil, meen ik.
Tannhäuser is even langwijlig, even traag stromend als de ernstigste momenten
uit Parsifal, Siegfried, Walküre of Meistersinger. En, wat het ergste is, er staan scènes
203

204

Pijper schept hier waarschijnlijk een beetje op over zijn geheugen. Daarvoor citeert hij na
bijna vijf jaar net iets te letterlijk. J.S.B.B. schreef in het UD van 5 mei 1916 een recensie
naar aanleiding van een Walküre-uitvoering door het Städtisches Theater Elberfeld onder
leiding van Hans Knappertsbusch (Annalen 2209). Daarin zette hij uiteen: ‘Goethe heeft
geschreven of gezegd dat hij hartelijk bedankte voor de Noordse santenkraam. Voor het
Indische pandemonium paste hij óók. Hij kwam wel met de Griekse goden toe. Wijze profeet,
kenner van zijn volk, zal hij voorzien hebben wat de belustheid zijner landslieden ging
opleveren. Maar er was geen houden aan. De Duitse nationale en politieke eenheid,
langzamerhand groeiende, kon het realistisch-idealistisch classicisme van voelen en denken,
waar Goethe zelf klassiek in was geworden, niet blijvend bewaren. Het Germaanse volk
kreeg zijn Germaanse kunst. De hele Walhalla is naar beneden komen zetten, en de planken
kraken onder de lompe tred der Germaanse Goddelijkheden. Bayreuth, het Festspielhaus, in
1872 gegrondvest, in 1876 ingewijd, werd een symbool, een apotheose, een gemeenschappelijk
heiligdom aller Duitse stammen, en men mocht er bij denken aan de grote pan-Helleense
wedspelen.’
Debussy schrijft over Saint-Saëns: ‘Ce respect pour la forme lui a dicté des symphonies qui
sont des modèles de développement logique et l'on peut se demander comment il put s'égarer
au point de se complaire dans “l'Opéra” et tomber de Louis Gallet en Victorien Sardou,
propageant la détestable erreur qu'il faut “faire du théâtre”, ce qui ne s'accordera jamais avec
“faire de la musique”.’ Debussy, ‘Au concert Colonne: MM. C. Saint-Saëns, Alfred Bachelet’.
Gil Blas, 16 maart 1903. Debussy (1971), 122-123.
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in die absoluut niet te redden zijn, zolang men zelfs maar voor een gering deel blijft
vasthouden aan Wagners regievoorschriften. Tannhäuser en Venus, in die
ongemakkelijke poffertjeskraam in I,205 zullen altijd alleen maar belachelijk blijven.
De edele zangers, Wolfram voorop, zullen immer een stel houten klazen blijven. Het
zal de Elisabeth-figuur ten eeuwigen dage aan waarneembare dramatische kracht
mangelen. Tannhäuser zal altijd slechts een opera zijn, en geen goede. Goede opera's,
ze zijn er: Freischütz, Hans Heiling,206 Rosenkavalier in Duitsland. Verder: bijna
alles van Mozart; Fidelio; in Frankrijk één chef d'oeuvre: Carmen;207 in Italië: alles
van Verdi.
Wat ik hierboven over Tannhäuser schreef, klinkt nogal erg. Er staan daartegenover
ook wel goede dingen, gezien vanuit het standpunt des operaminnaars. Het begin
van het derde bedrijf, vóór de van alle muzen verlaten avondstercavatine-Finale van
het tweede bedrijf, slot van het eerste. Doch waarlijk geniale invallen, zoals in
Lohengrin de behandeling der Ortrud-figuur; in Tristan het begin van het laatste
bedrijf; in Meistersinger: Beckmesser; in de Ring: Alberich - dergelijke trouvailles
telt Tannhäuser er geen.
Trouwens, het ergste: aannemende dat Wagner nu eenmaal meer theologie in zijn
opera's smolt dan muziek, wat een onbijzonder soort is dan de moraal die in
Tannhäuser in de loop der drie akten gecatechiseerd moet worden... Ik kan mij
voorstellen dat sommige eenvoudige zielen nog ontroering kunnen putten uit het
miraculeuze aperçu van Parsifal of de identieke passages uit Lohengrin. Maar dit
hier, dat zwarte en dat witte schaapje... Gezien vanuit een orthodox christelijk
gezichtspunt is het een profanatie; vanuit het (het meest gebruikelijke!)
liberaal-religieuze standpunt: een vulgariteit. En Wagners Tannhäuser-traktaatje,
gelezen met het bewustzijn van de onbevooroordeelde en onchristelijke mens, blijkt
een dompe, doffe verwringing van het juist gestelde exposé. (Tannhäuser, die
oppervlakkig geredeneerd, volmaakt tevreden moest zijn in de Venus-grot, verlangt
het aardse leven met de troebelingen en tegenheden terug, omdat de wensenloze
bevrediging voert tot verslapping en steriliteit. Overigens wordt het complex al
dadelijk verknoeid, vertroebeld door een regie, die de bacchanten en satyrs op deze
wijze laat reageren op de bovengrondse muziekjes.)
Men zou de geest van het werk in acht woorden kunnen karakteriseren: Tannhäuser
begint daar, waar Tom der Reimer eindigt.208 Nu is, terloops opgemerkt, het slot van
Tom der Reimer, muziek van de beminnelijke en door Wagner zo hoog geschatte
Carl Loewe, niet het beste deel der ballade. Hoe wil dan het vervolg uitvallen...?
Neen, ik bedank voor Wagners opera's. Ik zal de waarlijk superieure bladzijden
van deze lang- en breedsprakige renovator altijd blijven bewonderen. Isoldes Liebestod
is een wonder; het Meistersinger-voorspel een stuk geschut; de treurmars
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Zie voetnoot 205 bij de recensie van 14 februari 1920.
Zie voetnoot 223 bij de recensie van 21 februari 1920.
Net als eerder (30 oktober 1920) noemt Pijper ook hier Pelléas et Mélisande niet.
In Fontanes ballade Tom der Reimer kust de hoofdpersoon de Elfenkoningin en daarmee
komt hij voor zeven jaar in haar ban.
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uit Götterdämmerung, de zeestukken uit de Holländer, Feuerzauber, Walkürenritt
uit Walküre, het begin van Siegfried zijn gigantische fantasmagorieën. In stukken
als Wotans Abschied, Siegfried-en-Brünnhildes liefdesduet, Johannisnacht uit Die
Meistersinger klopt het hart van ieder onzer (tik-tik-tik, zou Charivarius schrijven).209
Maar het blijven fragmenten. Het is ook billijk. Niemand kan een drie uur lange
muziek schrijven die steeds voortreffelijk is. Doch men kan wel een drie minuten
durend stuk, volmaakt als geheel, hoger stellen dan een uur muziek waarin een minuut
schoonheid tovert. Wij zijn thans misschien zover dat wij dit beseffen. Wagner wist,
of vond, of begreep dit nog niet. Misschien dat wij juist door zijn eindeloosheden
spoediger tot het inzicht zijn gekomen dan langs de ‘symfonische’ weg
Beethoven-Bruckner-Mahler.
Was het gisteravond een goede Tannhäuser-opvoering? Ik vond het niet. Het decor
deed erg raar, het koor ook. Jules Moes (Tannhäuser) en Kubbinga (Landgraf)
verdienen een openlijke bewondering. Te vermelden zijn voorts Dirks (Wolfram) en
Greta Santhagens-Manders (Elisabeth), die als ze zo doorgaat, met twee seizoenen
haar stem opgebruikt zal hebben. Ik zou dit jammer vinden; zij behoorde zich wat
te sparen. Henri Zeldenrust dirigeerde en dat was een vergissing.210 Het middendeel
der ouverture werd een paskwil. Een de-laatste-trein-gaat-over-tien-minutentempo.
Als iemand zich in de concertzaal zoiets permitteerde, zou hij van het podium gesist
worden. Maar dat gebeurt in de schouwburg niet. Het muziekje is maar bijzaak,
denken zij... Ballet maar verzwijgen.

Kerkconcert Petri-Kloos
19 maart 1921 (UD)
Remonstrantse kerk
Willem Petri (orgel) en Max Kloos (zang)
Werken van Bach, Gulbins, e.a.
Ik hoorde Max Kloos voor de eerste maal. Max Kloos schijnt bezig te zijn zich een
naam te veroveren en het speet mij steeds dat ik hem niet te horen kon krijgen. Ook
thans mag ik hem nog niet definitief kritiseren op een paar liederen van Bach en een
aria uit de Matthäus-Passion, met orgelbegeleiding. Ik kan naar aanleiding hiervan
nog pas vier of vijf mooie, sappige tonen signaleren, plus een waarschijnlijk wat
ongedifferentieerd temperament, plus een vrij onvolmaakte consonantvorming (‘o
Noth’, driemaal - de eerste keer met een accent circonflexe, dan met een accent grave,
dan met een accent aigu en een doffer staartje. Kloos wist best dat hij knoeide, want
in het tweede coupletje was het op dezelfde plaats in orde!). Een Bach-zanger: sterk,
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Voor Charivarius zie voetnoot 136 bij de recensie van 14 maart 1918.
De première in Den Haag op 17 februari 1921 werd gedirigeerd door Albert van Raalte.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

467
fantastisch, helder, hartstochtelijk en geresigneerd, toonde hij zich nog niet. Het was
meer een prekende dan een verkondigende Bach en het was nogal eens zalvend ook.
Zalvend gaat men een ernstige muziek spelen of zingen als men er geen weg meer
mee weet (of: nog niet mee weet). Ik vermoed dus dat de heer Kloos zich psychisch
nog geducht zal moeten ontwikkelen voor wij meer in hem zullen kunnen zien dan
een veelbelovend zanger. Zijn wezen lijkt me op het ogenblik ook nog meer dat van
een zoeker naar de expressie dan van een doorgloeid vinder der scheppingen. Wat
voorzichtig, wat esthetisch. Nog niet rücksichtslos, doelbewust, gehallucineerd - en
dan meeslepend.
Van Petri hoorde ik slechts opus 58 van Max Gulbins ‘Für die Passionszeit’: één
gefigureerd koraal met een moorddadig ritme (trochaius), één ‘modern’
geharmoniseerde reeks opmaten, buitengewoon onsamenhangend (Karg-Elert),211
één herinnering aan Brahms' Es ist ein Ros' entsprungen. Bruikbare orgelmuziek.212

Muziekkroniek V - Schönbergs Gurrelieder (Toonkunst,
Amsterdam)213
21 maart 1921 (UD)
Een belangrijke noviteit (noviteit voor het gehele land!) mag men niet tussen de
kritische pincetten nemen zonder zich terdege rekenschap te geven van de
omstandigheden waaronder het werk ontstond, van de algemene betekenis van de
schepper voor de ontwikkeling der muziek, van 's componisten antecedenten,
enzovoort, enzovoort.
Waarom ik met zoveel slagen om beide armen begin, lezer? Omdat ik niet gunstig
over dit werk schrijven kan; omdat de Gurrelieder (zijn grootste werk) van de
componist Arnold Schönberg (de nieuwlichter, nietwaar?) mij een weeë teleurstelling
hebben bereid.
O, ik wil het gaarne bekennen, ook ikzelf heb van Arnold Schönberg grootse
dingen verwacht, na het leren kennen van zijn Orchesterstücke, Klavierstücke, Pierrot
lunaire.214 Zijn muziek scheen te voeren naar geheel nieuwe regionen, zijn opgeloste
tonaliteit duidde op een nieuw georiënteerd, vrijer, onbelemmerder bewustzijn. Neen.
Schönbergs arbeid lijkt tot op heden louter destructief. Hij heeft de tonaliteit wat
vrijer gemaakt, daarbij verder werkende in de richting Wagner-Strauss-Mahler, doch
de psyche zijner muziek draagt het grauwe, dom-plechtstatige, wenkbrauw-fronsende
en lippennijpende masker van alle Duitse muziek - ná 1870. Schönbergs muziek
demonstreert impudiek duidelijk waartoe het conglomeraat der Wagner- en
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Zie voetnoot 14 bij de recensie van 6 oktober 1920.
De volledige titel van Gulbins' op. 85 is 10 Characterstücke ‘Für die Passionszeit’.
Deze Muziekkroniek is geschreven naar aanleiding van de uitvoering van de Gurrelieder op
19 maart 1921. Het Concertgebouworkest en Toonkunst Amsterdam stonden onder leiding
van de componist, die vanaf de herfst van 1920 tot eind maart 1921 in Zandvoort woonde.
Op de Coul (1981). Zie ook voetnoot 277 bij de recensie van 8 november 1921.
De Fünf Orchesterstücke en de Drei Klavierstücke zijn van 1909, Pierrot lunaire van 1912
en de Gurrelieder van 1900-1901 (herzien en uitgebreid in 1910-1911).
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Brahms-principes leiden moest. De lieden die in Duitsland over de muziek dachten,
systematisch dachten, wisten wel waartoe het voeren ging. Riemann waarschuwde
een Reger voor ‘de val in de afgrond’; de uitingen der Duitse scribenten die een
‘terug naar Mozart’ schreven, waren talrijk en hartstochtelijk genoeg. Natuurlijk
beide onjuist. Een ontwikkeling zal nooit teruggaan en de dagen der Mozarteske
onbekommerde gracieusheid zijn voorbij, voorgoed. Maar die uitingen beduidden
niet anders dan dat het tijdperk der muzikale hegemonie voor Duitsland voorbij was,
goed en definitief. Geen Duitser natuurlijk die dit beseffen of toegeven zou, maar
daarom is het niet minder waar. Ik constateer dit feit, zonder commentaren, zonder
speculatieve overwegingen betreffende het waarom, zonder voldoening en zonder
spijt. Parijs zal te bewijzen hebben of het ná Debussy nog nieuwe lichten zal kunnen
ontsteken. Ik weet het niet, maar ik verwacht misschien nog meer van de beweging
in Italië. De renaissancen, trouwens, zijn altijd onder een zuidelijker zon voltrokken
en het componeren is in Rome of Napels altijd een nuttiger bezigheid geweest dan
in Hamburg.
De mensen die ‘terug naar Mozart’ kraaiden, begingen in principe zoveel flaters,
dat er zelfs geen slecht kunstwerk van te verwachten was. We hebben nu eenmaal
Beethoven doorhoord; Wagners muziek is ons geestelijk bezit. Wij, zelfs de
ongecompliceerdsten, primitiefsten onder ons, zullen onze gedachten nooit meer
stileren tot keurige periodetjes van zoveel maal acht maten. Wij kunnen ook niets
meer beginnen met de harmoniek onzer grootvaders, die in hun tijd mode was en
meestal geen innerlijke noodzakelijkheid. Wij prijzen ons gelukkig dat de dagen der
staartpruikjes, moderateurlampen, vadermoorders en wespentailles voorbij zijn. Even
gunstig is het vrij wezen van de componeerformules uit Mozarts dagen.
Een ‘vooruit’ dus. Het was ook voor twintig, dertig jaren maar de vraag waarheen.
Zij die buiten Duitsland (het waren er niet veel!) beweerden: niet in Wagners richting,
noch in die van Brahms, hebben gelijk gekregen. Erik Satie wist het wel, en Debussy.
En, vroeger nog, Moesorgski. Onafhankelijk van de rijstebreibergen215 muziek die
Duitsland, plus Oostenrijk, Holland, Scandinavië, een deel van Frankrijk (de Schola!),
een deel van Rusland, Polen, Hongarije produceerden, ontstond in Frankrijk, Italië
en Spanje zonder kabaal, zonder pamfletten en zonder supporters een waarlijk nieuwe,
heldere en krachtige muziek. Duitsland had, toen men daar achter die nieuwe geboort'
kwam, slechts spot en hoon, naderhand zwaarwichtige professorale analyses die
‘vaststelden’ dat het niets nieuws was, niet veel zaaks, geen ernst, niet echt,
dilettantisch - q.e.d.
Maar Debussy en zij die na hem kwamen, veroverden het muzikale heelal. En
Strauss, en Schönberg, en de ark vol Brahms- en Wagner-epigonen - waar zullen ze
blijven?
Schönberg is van allen het verst in de richting gegaan. Zijn werk is de ontbinding
der laatste nog overgebleven resten van Beethovens en Wagners erfenis. En met dit
substantivum heb ik ook de plaats aangeduid waarheen de Duitse en de op Duitse
grondslag gecomponeerde muzieken rennen.
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In Schönberg: de ontbinding der harmoniek, ontbinding van het ritme, oplossing der
melodiek in infusorische fragmentjes, losknoping der spanningen, negatie van al wat
schoon, wat waarachtig en voortreffelijk was. In plaats van spanning, elan: dode
kracht van een stoomhamer of lintzaag. In plaats van humor, of zelfs ironie, of zelfs
maar sarcasme: ‘der Witz’, waanzinnige, onbeholpen grijns tegen de eigen gevoelens.
In plaats van de stille, schone ontroering der inspiratie: om de vijf minuten constateren
dat ‘de inval’ alles is.216 Volkomen juist, doch het is maar de vraag wie ‘het invalt’.
Speel Beethovens Vioolconcert op een trombone en vertel na afloop dat Beethoven
al of niet voor de trombone kon schrijven. Zo gaat het met de inspiratie ook...
Meent gij, na dit alles, lezer, dat Schönbergs Gurrelieder een chaos zijn, een
wolkbreuk van dissonante akkoorden, een gefluister of gegil van nooit gehoorde
stemmen? Niets van dit alles. Ware het een zo directe zielsuiting, ik zou het stuk
waarderen als een document humain, ik zou er de profetie uit horen van de jammeren
die tien, vijftien jaren later ons werelddeel zouden teisteren. Neen. Gustav Mahler,
met zijn Vijfde, Zesde en Zevende, was de huiveringwekkende verkonder van de
ondergang zijner beschaving. Maar Schönbergs Gurrelieder zijn eenvoudig de
consequenties ener eeuw ‘Duitse muziek’. Het is hopeloos langdradig, dik, grof,
zwaar, vervelend, zielloos, onbeholpen, prekerig, stamelend, barbaars en gewichtig.
En dit alles in het kwadraat. De inleiding, vóór Waldemars eerste solo, feuerzaubert
en waldwebt217 als een stoommachine, met een apparaat dat het viervoudige bijna is
van dat van Wagner, met een krakende bastrompet erdoorheen.
De liederen van Waldemar zijn afwisselend geïnspireerd op Bachs recitatieven
uit de Matthäus-Passion en op Wagners Siegfried. De liefdeslyriek van Tove is noot
voor noot Brünnhilde. ‘Du wunderliche Tove’ herinnert zeer uit de verte aan Mahlers
mystische verrukkingen, gezien door een tachtigmaal vergrotende verrekijker. De
Stimme der Waldtaube is in opzet niet anders dan het vogeltje uit Siegfried, ontdaan
van alle frisheid die Wagner nog errond wist te toveren, en wat somberder geïntoneerd.
Dit hele eerste deel staat stijf van Wagner- en Mahler-reminiscensen, tienmaal
vergroot, twintigmalen vergrofd.
Het tweede deel bestaat slechts uit Waldemars vervloeking na klein-Toves dood.
Dit is een stuk waarbij de enthousiasten graag met het adjectivum satanisch komen
aandragen. Het is nogal vervelend.
En het derde deel begint weer met een Lied Waldemars (psychisch veel
overeenkomst vertonende met het tweede deel); dan komt het Lied des Bauern, met
de Wilde Jacht. Dat stuk is heel stemmend. Coloristisch interessant, zonder daarom
nog ergens tot de expressieve kracht van Mahlers spookmuzieken te stijgen. Dit deel
is verreweg het persoonlijkst en het best doorgetekend. Een zeker kinderlijk plezier
in rammelende kettingen, knetterende xylofoonvuren, gillende blazers en dof op de
luiken bonzende contrabassen. Het is, van geesteshouding, precies Schumanns
Fürchtenmachen uit de kinderstukjes - honderd keer vergroot...
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Dan komen de mannenkoren, dan Waldemar weer, dan een nieuw personage:
Klaus-Narr. Diens galgenhumor klinkt niet zeer overtuigend (het duurt trouwens
allemaal veel te lang), noch nieuw. Hij vertoont een griezelige familietrek met
sommige dwergen uit Wagners Ring en met Strauss' Uilenspiegel. Hij is alleen minder
amusant en hij deelt Tyls noodlot, dat we hem zelfs in de luguberste situaties niet au
sérieux kunnen nemen. Dan weer Waldemar met zijn lansknechten. Dan Des
Sommerwindes wilde Jagd. Hierin staan een paar voluit voortreffelijke fragmenten:
waar der Sprecher (Wilhelm Klitsch) het fragment zegt: ‘Mit den langen Beinen
fiedelt die Spinne, und es reisst was sie mühsam gewebt.’ En: ‘Der Erde flüchtige
Sommerträume - längst sind sie Staub.’ Hier, voor de eerste maal, instrumenteert
meester Schönberg zó, dat men wat anders hoort dan blazers, batterij en strijkers. En
hier ook, voor de eerste maal, glimmert iets van weemoed, van resignatie door het
gordijn der klanken. Het is het eerste menselijke geluid dat wij hoorden te midden
van het machinekamergeweld. Helaas ook het laatste. De andere stukken van het
declamatorium lijden onder een vloed van stotterende zestienden en het slotkoor (de
zeven inzetten ‘Seht’218 staan met een sterretje in de Baedeker, maar dergelijke effecten
schreef Mendelssohn al pregnanter), het slotkoor draagt de gouden ketting met de
drei goldene Denkmünzen uit Die Meistersinger. Véél meer heeft het niet ‘aan zich’.
De bedenkingen die ik tegen Schönbergs Gurrelieder heb, zijn velerlei. Sommige
noemde ik reeds. Psychisch is het: de hinderlijke afhankelijkheid van in zichzelf
complete genres. Onaangenaam is ten slotte het sombere, hardnekkige pessimisme
dezer muziek, die niet het resultaat is van een doordacht, doorworsteld leven, doch
meer de in zijn eigen staart bijtende ‘wijsheid’ van de jeugdige gymnasiastjes Melchior
und Moritz uit Wedekinds Frühlingserwachen. De bezinning die een Meester uit het
Leven put, is dan ook nooit optimisme of pessimisme (Beethoven, Bach, Mahler,
Debussy, Berlioz). Wij, kleinen, die er van onderaf tegen opzien, willen zo graag
constateren dat het beide omvat: optimisme en pessimisme. Het inzicht heeft trouwens
geen plaats voor opvattingen.
Die troebelheid, geobsedeerdheid, Schönberg manifesteert ze nergens hinderlijker
dan in de s.v.v. lyrische momenten. Als die koortsige handen de bloesems ener aardse
schoonheid of liefde beetgrijpen en er waanzinnig mee gesticuleren. Dat zijn waarlijk
de onaangenaamste, broeierigste momenten uit het lange, ademloze werk.
En de technische bezwaren die ik tegen de Gurrelieder heb, zijn niet geringer.
Primo: de enorme afhankelijkheden: van Wagner, van Strauss, van Mahler. De
instrumentatie, die onophoudelijk de zangstemmen wegdrukt, vermoordt. Mahler,
in zijn Achtste symfonie, werkt ook met gigantische geluidmassa's. Doch dan altijd
doeltreffend. Een lijn, gezongen door honderd, tweehonderd zangers, verdraagt wel
een contralijn van vijf trombones, drie tuba's. Wat moeten al die kanonnen ten
overstaan van één sopraan, één tenor? Wat is de kunstwaarde, ‘an sich’, van een
orkest bestaande uit acht fluiten, vijf hobo's, zeven klarinetten, vijf fagotten, tien
hoorns, zeven trompetten, zes bazuinen, et cetera, et cetera? Ja, het begin van Mahlers
Derde
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(acht hoorns unisono) is imposant - maar daarom behoeft een unisono van tien hoorns
(begin van de Wilde Jacht) nog niet imposanter te zijn. Het hoofdthema der Derde
is namelijk nog wel iets grootser.
De thematiek der Gurrelieder overtreft de motieven van Hans Sommers
Meermann,219 Pfitzners Rose,220 Strauss' Domestica, van Klose, Nicodé of Franz Abt
nergens. Het wordt alleen gigantisch geprojecteerd en dit lijkt waarlijk geen voordeel.
Strauss, voortreffelijk vakman, kiest zijn thema's in verband met de ontwikkeling
die het symfonisch conflict ze doet ondergaan. Anton Bruckners motieven zouden
een verwerking op kleiner plan eenvoudig niet verdragen. Doch een thematiek als
die van Waldemar! Die sprongetjes zijn niets meer waard dan de heldhaftigheden
uit Schillings' Jung Olaf.221 De lyriek is erger. Wagner noemde ik reeds in dit verband.
Maar wat te denken van een liedertafelarij ‘So tanzen die Engel vor Gottes Thron
nicht’... Het slot van de Rosenkavalier is edeler, grootser...
De componist Arnold Schönberg heeft mij wreed ontgoocheld. Dit is de nieuwe,
wijzere muziek niet. Ik schreef in het begin van deze korte beschouwing dat wij een
noviteit van deze omvang, van een componist die in het buitenland zo aan de oren
is gereld, die hier in Amsterdam geprotegeerd wordt met een zekere
hartstochtelijkheid,222 die tenminste moed genoeg heeft om sommige bouwvallige
schoonheidsprincipes op hun kop te zetten - ik schreef dat wij dit werk moesten
beschouwen in meerdere verbanden.
Schönbergs Gurrelieder zijn begonnen in 1900.
Toen had Debussy zijn Pelléas vrijwel voltooid en zijn Nocturnes waren al
uitgevoerd. Toen had Mahler zijn Vierde symfonie reeds geschreven; Strauss had
de Eulenspiegel, Zarathustra, Don Quixote achter de rug. In 1900 was Anton Bruckner
reeds vier jaren dood en begraven. Men kan, gezien in het licht dier jaren, Schönbergs
Gurrelieder slechts waarderen als epigonenarbeid. De omstandigheden waaronder
het werk ontstond: Schönberg heeft er tussen 1900 en 1911 aan gewerkt, met grote
onderbrekingen. Hij heeft in die elf jaren niet ingezien dat het geen enkel artistiek
doel had om een in principe zo onredbaar werk als deze aan elkaar gelaste reeks
eenkleurige orkestliederen te voltooien. En nog tien jaren later, in het jaar 1921, ziet
Schönberg niet in dat de portefeuille de beste plaats is voor die bundel schetsen.
Neen, ik zie geen reden om dit te billijken. Stelt ge u voor dat Debussy in 1914 gevolg
zou hebben gegeven aan een uitnodiging om zijn oude tweedelige Fantasie voor
piano en
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De opera Der Meermann - in maart 1897 in Amsterdam opgevoerd (Annalen 757) - was het
bekendste werk van Hans Sommer (1837-1922).
Hans Pfitzner, Die Rose vom Liebesgarten (1897).
Jung Olaf, op. 28, melodrama van Max von Schillings.
Schönberg werd in Amsterdam geprotegeerd door Willem Mengelberg. Het contact tussen
Mengelberg en Schönberg is naar alle waarschijnlijkheid tot stand is gekomen door toedoen
van Mahler en de Weense muziekuitgever Universal Edition. Bij UE verschenen de werken
van Schönberg en Mahler, maar o.a. ook die van Rudolf Mengelberg. In Musikblätter des
Anbruch, het tweewekelijkse tijdschrift van UE, verscheen in april 1921 een artikel ‘Schönberg
in Amsterdam’, geschreven door Rudolf Mengelberg. Daarin beschrijft hij hoe zich de relatie
tussen Schönberg en het Concertgebouw vanaf 1912 ontwikkelde. Musikblätter des Anbruch
besteedde uiteraard ook veel aandacht aan het Amsterdamse Mahlerfeest in 1920. Zie voor
de relatie tussen Willem Mengelberg en Arnold Schönberg ook Zwart (1999), 234-237.
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orkest te komen uitvoeren? Ik denk het niet... Misschien ergens in de provincie, maar
dat zou dan nogal een voelbare geringschatting zijn geweest!
Ja, doorwerkende in de Wagner-Brahms-Strauss-Mahler-linie kwam Schönberg
tot de vrije, tot de ‘aufgehobene’ tonaliteit. Dat is in principe een vooruitgang. Maar
wat wil men, wat wil Schönberg met die vooruitgang beginnen, als de consequentie
hiervan is een gekluisterd raken aan al die kwade obsessies, aan de dode lichamen
van Traditie en vermoorde esthetica? Zo komen we niet verder.
Zeg niet, lezer: gij, die u ‘modern’ noemt, takelt dit werk af tot een wrak. Ik wilde
dat ik anders kon schrijven. Doch deze kunst is een ruïne. Het zijn de bouwvallen
der oude muziek, kakelbont opgeschilderd, hier en daar met een bordpapieren
scheidsmuurtje ertussen. Het lijkt: vrij, nieuw. Het is, zoals het kelnertje Gustav uit
Strindbergs Rote Zimmer223 zo goed van buiten weet: ‘Es ist alt, alt.’
Mocht Schönberg hier in Holland, los van zijn keffende discipelen, een waarachtige
schoonheid vinnden en die noteren - het zou mij buitengewoon verheugen. Niets zou
aan mij aangenamer zijn dan de consequenties die ik moest trekken uit de lijn
Verklärte Nacht - Glückliche Hand te kunnen schrappen, gelogenstraft door
Schönbergs werkelijkheid. Ik vrees echter dat deze kans gering is. Respect voor
epigonenwerk kan evenwel zelfs de naam en de faam Schönberg mij niet inboezemen.
Naar aanleiding van de uitvoering van zaterdag moet ik nog een goede - geen
voortreffelijke! - uitvoering signaleren van het zeer onpraktisch en moeilijk geschreven
werk door: het Amsterdamse Toonkunstkoor en de mannenkoren van Alphons
Vranken en Hubert Cuypers, benevens het op oorlogssterkte gebracht
Concertgebouworkest, subliem als steeds.
De verrassing waren de solisten Wilhelm Klitsch - ongelooflijk muzikaal
declamator - en de zangers Nachod, Leuer en Manowa[rda]; de zangeressen Berta
Leuer-Kiurina en Olga Bauer von Pilecka, de schitterendste alt die ik in jaren hoorde.

Tivoli-concert - Amsterdamsch Strijkkwartet224
24 maart 1921 (UD)
Amsterdamsch Strijkkwartet m.m.v. Jan Tak (altviool)
Schubert: Strijkkwartet nr. 13 in a (Rosamunde)
Dvořák: Strijkkwartet in Es, op. 51
Beethoven: Strijkkwintet [waarschijnlijk op. 29 in C]
Wij kunnen over de inhoud der muziekwerken een leven lang, vele levens lang
denken, schrijven en spreken. Dit is ook een zeer aanlokkelijke bezigheid, want niets
is
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Röda rummet (De rode kamer) verscheen in 1879 en wordt beschouwd als de eerste moderne
Zweedse roman.
Het Amsterdamsch Strijkkwartet bestond sinds 1920 uit Louis Zimmermann, Johan
Herbschleb, Herman Meerloo en Marix Loevensohn. Zie voetnoot 23 bij de recensie van 28
november 1917.
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immers overbodiger. Overbodig: omdat de inhoud ener muziek hoegenaamd niet
redelijk begrijpbaar is. Wanneer een componist ooit een redelijk schema opstelde,
een schema sluitend van logica, als een bus - de compositie zou met wat wij muziek
noemen, niet veel meer te maken hebben. Bestaat het muzikale discours (het woord
is van Modeste Grétry) uit veel méér dan interpuncties, gedachtestreepjes,
imperatieven en conditionnels?
De redelijkheden die over een muziek gedacht, geschreven worden, zijn meer of
minder parallel lopende begripsflarden, zijn soms op hetzelfde denkmoment
opschimmende beelden. Wat hebben, in der muzen naam, een jachtpartij, een
gondelvaart - beide zeer reële genoegens - te maken met muziek, die Beethoven
‘Übergang in ein höheres Wissen’225 noemde? Dekt een gebroken drieklank zich met
het begrip heldhaftigheid (Eroica, Beethoven)? Ja? En hetzelfde thema ‘schildert’
in Mozarts Bastien und Bastienne een zeer arcadisch erotiekje. Dat klopt dus niet...
Wij muziekscribenten, die de heldhaftigheid van een thema meten aan de
gepunteerde noten en zestienden, die de ontroeringsmacht van een cantilene schatten
in betrekking met toonaard, maatsoort, agogiek - wij zijn precies even onhelder en
even weinig redelijk als voor ons gevoelen Plato was, die de mixolydische modus
verwekelijkend vond en zedenbedervend (‘zelfs voor vrouwen’).
Wij, twintigste-eeuwers, kunnen niet meer verstaan wat Plato hiermee meende (er
is namelijk geen enkele reden om aan ironie te denken), want de associatie
‘verwekelijkend’ met een toonsoort zit ons niet meer in het begrip.
Maar: begrijpen wij onszelf wel, wanneer we schrijven dat de Derde van Beethoven
zo heroïsch is? (Plato zou zeggen: tot heldhaftigheid aanspoort.) Begrijpen wij soms
een verwikkeling die in de muziek der laatste zeven, acht eeuwen herhaaldelijk
voorkomt, de canon meen ik. Ja, de Duitse muziekesthetici werken gaarne met twee
hand in hand lopende verliefden... Maar ze lopen achter elkaar. Dwaasheid. Toch
associeert men er onvervaard op los: canons, hoorns (jacht), fluiten (elfen, of sterretjes,
of waanzin uit Lucia di Lammermoor), crescendo's, Napolitaanse sexten, cadensen,
toonladders, militaire trommen, rondo's en gefigureerde koralen. Elk muziekstuk,
elke naam, elke maat, elk tekentje wordt in het besef der esthetiserende men gedekt
met een beeld of een begripje. En serveert men ons een muziek waarop de
gepatenteerde begrippen en beelden niet zo direct passen willen (een oude of nieuwe
muziek, geschreven in een minder bekend gamma bijvoorbeeld), dan worden we
onrustig, vrezen bij de neus genomen te worden en verklaren ten slotte óf de maker
óf onszelf voor niet helemaal in orde.
Ik geloof, wij luisteren niet muzikaal genoeg. Muzikaal luisteren behoeft niet te
beduiden dat wij ons dagverstand, onze redelijkheid gedurende het horen naar muziek
af zouden leggen, gelijk in de slaap - allerminst. Doch wij gunnen ons ‘verstand’ te
veel medezeggingschap. Dat verstand, vermoeid van een dag ingespannen arbeids,
zal ons vandaag bij de subliemste stukken de triviaalste associaties voortoveren;
morgen,
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Zie voetnoot 300 bij de programmatoelichting van 29 oktober 1919.
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ingesteld op ‘het concert’, verlucht het de onbelangrijkste, platste muziek met zulk
een fraai fata morganna, dat wij vandaag van Bachs orgeltoccata menen ‘wat een
saai stuk’; morgen, na Die beiden Grenadiere:226 ‘wat een plastiek!’
Wat zouden echter de muziekcritici, de analisten van het kunstwerk moeten
beginnen, wanneer wij eenmaal zó ver waren dat een muziek muzikaal, dat wil zeggen
met de oren en met het hart genoten werd? Wij trachten onszelf wijs te maken dat
wij door het verbeelden onzer sensaties gedurende en naar aanleiding van het uitvoeren
ener muziek meehelpen aan het opnemen en verwerken dier geestelijke waarden.
Laat ons die waan niet verliezen. Tenslotte blijft van hetgeen wij ooit gevoeld, doch
niet bewust gedacht hebben, in de schatkamer des geestes, de herinnering, niets over,
zelfs geen geur. En dus zou misschien elke muziek, ook de meest sublieme, wil zij
voor de hoorder meer beduiden dan een al te vluchtige en voorgoed verloren streling,
in beelden, in gedachten ‘umgedeutet’ moeten worden. (Voor hen namelijk die niet
in klanken denken, doch dezen schijnen zeldzaam te zijn...) En ziehier meteen een
plausibele verklaring van de opinie die men zó herhaaldelijk hoort verkondigen: ‘Ik
moet dat (nieuwe) stuk nog eens een keer of wat horen voor ik weet wat ik eraan
heb.’
Het zegt niets tegen het spel der Amsterdamse musici, noch tegen hun programma,
dat ik van het conccert van gisteravond ook niet één mededeelbare indruk heb
meegenomen. Hun Dvořák, hun Schubert opus 29, hun Kwintet van Beethoven
speelden als achtergronden van zeer vage en zeer alledaagse gedachten: wat wel de
reden mocht zijn dat het ritme van het tweede deel van Schubert, ; - - et cetera,
227
zo tientallen malen voorkomt bij deze meester, evenals bij Beethoven (Zevende
symfonie). En steeds dezelfde expressie: glimlachende treurnis. ‘Ein wanderndes
Motiv’? Daar fladderden ook wat onvriendelijker gedachten rondom het werk van
Dvořák: dat die Romance toch wel heel lichtvaardig geconcipieerd is en dat men aan
zulke stukken Hugo Wolfs haat tegen Dvořák eerst recht goed af kan meten. Geen
vriendelijke gedachten, zoals ge (voor een deel, een klein deel!) ziet, lezer. En één
kritische havik meende: Zimmermann c.s. hadden zeer vaak beter, geïnspireerder,
zuiverder kwartet gespeeld dan gisteravond, het eerste nummer. Ja, helaas, het was
een havikje, of een sperwer - ik wilde wel dat het een canard was, doch mijn
ornithologische herinnering bedriegt mij niet...
Wanneer we al die vogels mét hun meningen laten vliegen, dan kan ik deze korte
beschouwing bbesluiten met de opmerkingen: dat het Kwintet van Beethoven na de
pauze (Jan Tak als uitnemend tweede altist) vele malen beter ging, dan ik na Dvořák
nog durfde hopen. Dat Schubert soms wat te gejaagd werd, doch nergens ruw - het
Menuetto bepaald heel fijn.
En dat, ten slotte, de zaal veel te leeg was, iets wat het Amsterdamsche Kwartet
aan Utrecht niet verdiend heeft.

226
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Schumann, Die beiden Grenadiere, op. 49.1, op tekst van Heine.
Het zogenaamde dactylische ritme komt bij Schubert ook voor in Der Tod und das Mädchen
en in het openingsthema van zijn Negende symfonie.
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Mannenkoor Orpheus
29 maart 1921 (UD)
Mannenkoor Orpheus o.l.v. Cornelis Galesloot
m.m.v. Martine Dhont (zang) en Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Koorwerken van Roeske, Verhallen, Verhey (Gloria) en L.F. Brandts Buys
(Zegepraal)
Liederen van Schubert, Fauré, Debussy, Humperdinck, Mahler e.a.
Roeske, Bart Verhallen, Verhey en Ludwig Felix Brandts Buys, vier namen die in
de mannenkoorwereld klinken als eerste bassen. Overigens, laat men zichzelf niets
wijsmaken: de meeste (ik zeg niet: alle) mannenkoorcomponisten hebben op de
andere, vruchtbaarder muzikale akkers (symfonie, opera, kamermuziek) zo goed als
niets gepresteerd. Zouden daar ook niet veel bijzonders uitrichten, mag men zonder
enige malicieuze bedoeling zeggen. L.F. Brandts Buys, het sterkste talent der vier
genoemden, was geen eigenlijk componist, geen Vinder. De meeste auteurs zijn
knappe, degelijk onderlegde musici, dirigenten van zangverenigingen, die in hun
dirigentschap aanleiding vinden om ereis iets voor ‘hun koor’ te gaan schrijven.
Roeske schrijft een mannenkoor dat onophoudelijk goed klinkt, dat heel wel
uitgebalanceerd lijkt. Verhallen ook, Verhey ook, Olman vaak eveneens. Maar wij
zijn langzamerhand gewend geraakt om een muzikale compositie, dus ook een
mannenkoor, te waarderen met gans andere maatstaven. Duimstokken waarop de
millimeters der traditioneel goede klank niet eens meer voorkomen. En dat is eigenlijk
onbillijk, zegt men. Ik zou willen opmerken dat sommige meesters (Bruckner,
Schubert) een paar geniale treffers in dit genre hebben gemaakt, en het is nu maar
de vraag of men, luisterende naar en schrijvende over Het Mannenkoor, deze treffers
- die ik bij herhaling de leiders ter uitvoering aanbeveel - tot punt van uitgang moet
nemen, dan wel het pakhuis vol mediocre, goed geschreven koortjes op Hollandse,
Duitse of Latijnse tekst. In het eerste geval is daar veel ruimte tot ontevredenheid
(niets stemt ongeduldiger dan het moeten luisteren naar de vlijtige oefeningen van
mensen die niets te zeggen hebben: Roeske, Verhallen, et cetera, et cetera), in het
tweede geval zullen wij de muziek (vele hoofdletters) waarnemen en schatten op een
zelfgenoegzamer, huiselijker plan: een plan waar ruimte is voor de Vreugde over
twee Akkoorden (één zondig en één zoet) die Elkaar Kregen; waar ruimte is voor de
satisfactie over een hecht doortimmerde Vierstemmigheid (zonder kwinten of
octaven). Ach ja, de vreugden zijn altijd duur geweest, en nooit duurder dan
tegenwoordig. Maar toch zal ik niet van gezichtshoek wisselen met mijn tevreden
enthousiasten: toch verkies ik deze onvoldaanheid boven de zeven zaligheden der
reine Satz. Men moet niet ál te gelukkig willen zijn!
Nu zie ik mij nog gedwongen om, in dit verband, nader vast te stellen dat ik niets,
hoegenaamd, heb tegen pure, drieklankige muziek. Mozarts persoonlijkheid, of die
der oude Franse clavecinistes, moest zich uitspreken in een zo simpel, weinig
gedifferentieerd gamma. Maar: quod licet Iovi non licet bovi - en wij, levende een
paar
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eeuwen later, hebben niet het recht [op] een teruggrijpen op de oude meesters en hun
componeertechnieken (harmonisch, contrapuntisch). De musici van deze tijd mogen
niet parasiteren op de erfenis der klassieken, meen ik. Zij zijn verplicht om hun eigen
wezen in hun muziek te zoeken: vinden zij slechts gemeenplaatsen, dan zijn zij ook
zelf slechts locus communis. Vinden zij een onbelangrijke muziek, dan behoren zij
die niet op te schrijven (tenminste: niet uit te laten voeren). Maar zij moeten, nimmer
versagend, zoeken - al vrezen zij ook nooit te zullen vinden.
Zelfs als zij voor mannenkoor schrijven.
En hiermee zijn de werkstukken der in deze kleine beschouwing genoemde auteurs
bij de wortel aangetast. Brandts Buys speurt in zijn koor ergens iets van wat vergeten
scheen, doch niet gestorven was. Doch Verhey? Verhallen? Roeske? Niets. De dood
in de pot. Het geeft, inderdaad, weinig reden tot nationale hoogmoed...
Van de uitvoering wil ik nog schrijven dat de eerste twee koren wat ruw gingen.
Domineren der bassen, een glansloos piano, een geforceerd forte. Wat gejaagde
crescendi, wat gesmoorde diminuendi. Alles in alles heb ik Orpheus wel eens
gelukkiger gehoord (minder detonaties!).
Tussen Roeske en Verhallen zong mejuffrouw Dhont vier Schuberts; tussen Verhey
en Brandts Buys een paar Noord- en Zuid-Nederlandse liedjes, die alweer even weinig
voedsel gaven aan de nationale hoogmoed bovengenoemd. Na Verhallens gruwelijk
voos-retorische 113de psalm: Faurés zeer profane Chant d'automne, naar Baudelaire;
Nuit d'étoiles, oud werk van Claude Debussy; Humperdincks Wiegenlied (ja!) en
Scheiden und Meiden van Mahler. Ik weet niet wat erger is: Mahler zingen ná
Humperdinck (die naam al!) of Humperdincks ondingetje plaatsen tussen Debussy
en Mahler. En dan nog: alles met bijna evenveel liefde, met hetzelfde zingende hart
reproduceren. Neen. Ik vind zoiets heel erg. Duizendmaal erger dan een avond waarop
geen enkele toon zit; duizendmaal erger dan er tien keer uitraken gedurende één
liedje. Maar ik vrees met vrij grote vreze dat mejuffrouw Dhont die inzichten ganselijk
niet zal delen en zij zal mij tegenwerpen dat het toch zo'n aardig liedje is (anders zou
ze het niet zingen), dat Scheiden und Meiden misschien geen zeer typische Mahler
en dat Nuit d'étoiles stellig geen zeer ontwikkelde Debussy is. Plus nog andere,
evenmin steekhoudende argumenten.
De zaak is evenwel: men heeft, als herscheppend kunstenaar, respect voor de
meesters of men heeft dat niet. Men bemint Debussy en Mahler, of men doet dat
niet. Humperdincks Wiegenlied is een platitude, een fondantmuziekje, goed voor een
modeshow, een trivialiteit waarop slechts de minst gevoelige, onbeschaafdste geesten
instemmend kunnen reageren. Muzikale peinture-Bogaerts.228 Een artiest brengt zoiets
niet in de buurt van meesterwerken.
Dat het slot dezer rede een loftuiting zij! Mevrouw Van Lunteren heeft de
accompagnementen (die altijd goed zijn) ditmaal gemaakt tot iets heel bijzonders.
Die böse Farbe, Die Post waren voortreffelijk.229 En hoe verdroomd en mooi,
naïef-Duits ook Schuberts Romanze!

228
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Johannes Jacobus Maria (Jan) Bogaerts (1878-1962) schilderde o.a. landschappen en stillevens.
Twee liederen van Schubert, respectievelijk uit Die schöne Müllerin en Die Winterreise.
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U.S.O.-concert - Irena von Dubiska
31 maart 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Haydn: Symfonie nr. 88 in G
Saint-Saëns: Eerste vioolconcert (soliste: Irene von Dubiska)
Saint-Saëns: Le rouet d'Omphale
Lalo: Symphonie espagnole (soliste: Irene von Dubiska)
Bach, Wagner, Brahms, Mahler waren componisten wier muziek men gaarne ‘zwaar’
pleegt te noemen. Een ‘lichte’ muziek schreven dan onder anderen Rameau, Mozart,
Haydn, Saint-Saëns... Het is een plezierige werkwijze, die altijd gebruikte
onderscheiding in licht en zwaar. Het doet denken aan de sigarenhandelaar en aan
een bokswedstrijd.
Tegenover de lichtere (helderder) muziek zou men misschien een donkerder mogen
stellen, aldus meteen geen zware verwarringen meer stichtende met ‘zwaar’
(Platduits): moeilijk om te spelen: Chopin, Liszt, Wieniawski, Paganini; licht (dito):
Diabelli, Torsten Petre.
Wanneer wij deze Signifische Gepeinzen (hier onder het motto ‘Het Walmende
Lampje’)230 staken, dan wil deze opmerking het eerst gemaakt worden: men
entameerde gisteravond uitsluitend ‘lichte’ muziek: Haydn, Saint-Saëns, Lalo. Licht
in vele, naar goedvinden te rangschikken betekenissen. Menselijkerwijs gesproken
zouden wij dus om kwart voor tien op straat gestaan moeten hebben, het hoofd vol
helderheden, de oren vol levendige tintelklankjes. Neen. De mens, de criticus wikt,
de nornen beschikken. De kritiek, overigens, wikt steeds achteraf en dat is een troost
en een bron van veel desillusie tevens. En deze schikgodinnen hadden reeds voor
enige tientallen van jaren hun sajet231 geplaatst.
De lichtheid ener muziek hangt steeds van de uitvoering af. Speel Le rouet
d'Omphale zó en het wordt een Leipzigs conservatoriumproefstuk, ‘tadellos
instrumentiert’. (Die uitvoering had dan ook het te verwachten succesje.) Speel
Haydns Dertiende symfonie232 met deze tempi: een eerste deel dat uitsluitend uit een
sempre poco accelerando bestaat; een Largo dat Wolframt of Tannhäusert; een
Menuetto dat niest: al die dubbelslagfiguurtjes in het strijkorkest kwamen er ongelijk
uit - niet goed gestudeerd! Speel, ten slotte, de accompagnementen der beide Franse
vioolconcerten, welke bovendien nog voorgedragen worden door een jonge vrouw
die een wel expressieve, doch allerminst machtige toon heeft, speel die orkestpartijen
aldus: met rukken in het ritme, met ongemotiveerd schreeuwerige sforzati, met jacht
en met een batterij die explodeert als gold het de Zesde van Mahler.

230
231
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Allusie op Frederik van Eedens Het roode lampje, signifische gepeinzen, verschenen in 1921.
Sajet is tot garen gesponnen wol.
Volgens de oude nummering van Breitkopf & Härtel; nu is dit Symfonie nr. 88.
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Zulke reproducties doen u de lichtheid, beschaafdheid, chic der muziek van
Saint-Saëns of Lalo niet voelen. Die bestaat dan slechts op het programma, dat wil
zeggen in onze herinnering.
Men kan echter ook een degelijk verankerde ‘zware’ muziek licht spelen: ik
herinner mij audities van Brahms' symfonieën onder Mengelberg, ook onder andere
goede dirigenten - audities gedurende welke men de partituur met al haar bête
verdubbelingen, overschilderingen vergat. Wanneer wij Mahlers Lied von der Erde
door Mengelberg horen uitvoeren, dan is het werk immaterieel - en nu is Mahlers
meesterwerk wél overal schitterend geïnstrumenteerd, doch dun toch niet bepaald.
Het verschil tussen de beide opvattingen (s.v.v.) is dat die der goede dirigenten,
musici met smaak, een wat zwaar, wat ‘donker’ werk plaatst in een helder, gunstig
licht, zodat het volgen van alle details ‘in de bruinen, in de groenen’ mogelijk is. En
de andere werkwijze hangt een vitrage of een neteldoekje voor de luministische
pastels: alles wordt nevelig, alle contouren verbreden zich, alle kleine zwakheden
nemen overdreven proporties aan.
De heer Van Gilse heeft niet de lichte hand die bij de lichte muziek behoort; hij
heeft niet het fijne, expressieve gebaar dat de plastiek van een frasetje laat boetseren
door zijn musici, hij heeft niet het gevoel voor de juiste tempi.
Ik heb deze aanmerkingen voor drie jaren reeds gemaakt, met commentaren, zonder
commentaren...; naar aanleiding van klassieke muziek, van romantische muziek, van
moderne muziek. Gekscherend, of ironisch, of zakelijk betogend - het werd eentonig.
Maar de meesterwerken, de geest der composities, de grote schimmen van de
klassieke meesters moeten, volgens mijn mening, gerespecteerd worden boven de
opvattinkjes, de onvoldoendes en de drie-plussen van een dirigent. Wanneer de heer
Van Gilse een zeer enkele maal in een seizoen een werk aanvatte zonder jachtigheid
of emfase, wanneer de musici van het U.S.O. onbelemmerd en losjes weg konden
spelen (het laten spelen is, op de uitvoeringen, de hele kunst van het dirigeren!), dan
heb ik dit altijd met vreugde geconstateerd, gelijk nog voor zeer kort naar aanleiding
van Bachs Suite voor strijkorkest en fluiten.233
Altijd hoopte ik dat Van Gilse zichzelf zou leren kennen; altijd stelde hij mij weer
teleur. Soms met een knoeierige maat, een mislukte overgang, meestal met een heel
concert. Maar daar is geen verandering. Misschien dat de musicus Van Gilse het als
componist tot een meer dan plaatselijke betekenis zou kunnen brengen, ik weet dat
niet; als dirigent zal hij nooit slagen. Ik vermoed ook dat zijn muzikaliteit de stilte
der werkkamer nodig heeft, een ander deel zijner persoonlijkheid het licht en de
brouhaha der concerten, plus wat applaus, plus wat appreciatie van amateurs die
geestelijk zijn minderen zijn. Maar dat een musicus niet inziet dat hij het muzikale
deel zijner persoonlijkheid moet laten gelden en niet ‘het andere’!
Enfin - Jan van Gilse zal zijn eigen leven en zijn eigen herinnering te voltooien
hebben, en ik zal niet pretenderen dat de opmerkingen die ik hierboven maakte,

233

Zie de recensie van 17 maart en de correcties van 18 maart 1921.
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nieuw voor hem zouden zijn. Hiermee neem ik, voor een zekere tijd, afscheid van
Jan van Gilse - want ik vrees namelijk dat het Tun und Treiben van een Hollands
orkestdirecteur mij in een zuidelijk milieu maar weinig zal interesseren voor een
paar maanden.234
Ik besteedde mijn meeste inkt aan de dirigent in plaats van aan de soliste. Dat is
niet erg beleefd. Maar ge zoudt het lokaal chauvinisme mogen noemen, geduldige
lezer! De heer Van Gilse en uw muziekcriticus hebben ook zó lang onvrijwillig
samengewerkt... En bovendien wil ik over Irena von Dubiska geen definitief oordeel
geven; een oordeel ook, dat niet helemaal gunstig zou uitvallen. Zij had te kampen
met onreine snaren (mislukte flageoletten), met de stemming, met het barse mezzoforte
van het orkest, met zichzelf. Zij leek mij slechts op zeer enkele momenten tot een
vrijuit musiceren te komen. En zou ik nu gaan registreren: dat zij een viooltalent
heeft (dat weten we allemaal wel) plus een stuk of tien psychische eigenschappen
en fysieke disposities? Beter maar afwachten. Wij zullen haar nog wel vaker horen.
Misschien went zij zich in die tussentijd nog wat lichaamsbewegingen af die het
uiterlijk van haar spel niet verfraaien...

Tivoli-concert - H.D. van Goudoever
6 oktober 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Lalo: Violoncelconcert (solist: Henri van Goudoever)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini
Haydn: Adagio uit een violoncelconcert (solist: Henri van Goudoever)
Van Goudoever: Sneeuwimpressie (solist: Henri van Goudoever)
Strauss: Don Juan
Wanneer Carl Loewe zijn ‘Uhr’-ballade niet had geschreven, zou men zijn naam volmaakt ten onrechte overigens, doch - nietwaar? hoe dikwijls slaapt niet Kronos?
- welhaast algemeen vergeten zijn. En zo met bijna alle halfgoden van het tweede,
derde plan. Ik noem Peter Cornelius - gij antwoordt: Barbier von Bagdad. Ik noem
Gade - gij denkt aan die Nachklänge aus Ossian. Bij Flotows naam noemt gij de
Martha, in verband met Lortzing Zar und Zimmermann. En komt het gesprek op
Lalo, tien tegen een dat gij, lezer, of anders uw buurvrouw een vriendelijke of
geïnteresseerde herinnering voelt opduiken aan de Symphonie espagnole voor viool
en orkest.

234

Pijper verbleef van begin april tot eind september 1921 met zijn vrouw Annie Werker en
met Iet Stants (een leerlinge, waarmee hij een verhouding had) in Zwitserland en Italië, en
schreef er zijn Tweede symfonie. ‘Boze tongen beweerden dat hij niet terug zou komen,
omdat hij in Utrecht niet te handhaven was. Wellicht is hier de wens de vader van de gedachte
geweest.’ Van Dijk (1979), 192.
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Dit zijn - met één uitzondering die ik wens te maken voor Carl Loewe - allen
talentvolle componisten, die een of twee werken hebben geschreven boven hun eigen
gemiddelde en boven het gemiddelde hunner tijdgenoten. Hun wezen, hun
persoonlijkheid is vergeten, is verdwenen uit het algemene cultuurleven, een enkele
hunner scheppingen is vreemd, pril blijven staan tot in onze dagen, tot in onze
belangstellingen. Zo een Violoncelconcert als dit van Lalo staat of misstaat als een
porseleinen kachel in een vertrek met centrale verwarming. Waart gij, o
muziekminnend en Utrechts lezer, outsider op het gebied der praktisch courante
muziekmakerij (doch dat zijt gij niet), dan zoudt ge door het bestaan van Lalo's
Celloconcert getroffen worden - getroffen namelijk met verwondering over een
schijnbare (of niet slechts schijnbare?) stilstand in de evolutie der musische kunsten
gedurende de laatste halve eeuw.
Want muzikale redenen van bestaan heeft het stuk waarlijk niet meer. Het is correct;
het is niet te lang, noch te kort; het is boeiend, hier en daar; het is, elders, bearbeid
naar het beproefde recept van Beethovens Vijfde pianoconcert: een smekende solo
en een interrumperend tutti, ofwel: een heroïsch solootje en een orkest vol
vertederende accenten - ach ja, we weten het allemaal wel.
Laat ons vaststellen dat het Violoncelconcert van Lalo vooral is meegenomen in
de continue verhuizingen die elke nieuwe muziekgeneratie weer moet ondernemen,
als bruikbaar solostuk voor een violoncellist met orkestbegeleiding. Dit is geen
nieuws, hoor ik zeggen, en het is ook inderdaad niet anders dan de deur waarmee ik
wel in deze kritiek had kunnen vallen. Maar, eilaas, het is zo eenvoudig niet. Het
gaat niet aan om een stuk als dit concert te diskwalificeren, omdat slechts de
violoncelvirtuozen het steeds weer meenamen uit de steeds weer failliete boedel der
courante muzieken. Neen, niet in de praktijk van alledag; niet in de praktijk die per
seizoen een bepaalde dosis geluids met of zonder onweegbare en vluchtige schoonheid
moet leveren op contract en in abonnement. Doch laat ons even vertoeven in een
helderder en ijler lucht; in een lichter en iriserender middenstof; te midden ener
muziek die slechts schoon, die uitsluitend muziek is. Hoort gij op dit plan het concert
van Lalo nog? Neen, nietwaar? Want op dit plan kent men het solistendom niet meer.
Nog een opmerking die wel gegrepen wilde worden, fladderde rond de punt van
mijn pen: het is opmerkenswaard dat al deze talenten van een of twee ‘blijvende
gedeelten’ zich immer gerugsteund moesten voelen door een min of meer
gelokaliseerd algemeen muzikaal bewustzijn. Zij verkozen te leunen tegen het
Volkslied, of tegen het Koraal, of tegen de Dansmuziek. Maar zij vergisten zich
steeds weer, zagen lokale waarden, colorieten, aan voor axioma's.
Spanje is ten noorden van Spanje (dat wil zeggen Frankrijk) altoos evenzeer in
trek geweest als bijvoorbeeld Italië in Oostenrijk en, noordelijker nog, Duitsland.
Denk aan Wagners Italiaanse melismen in de Holländer. En in Frankrijk: alles wat
gepassioneerd coloriet moest hebben, werd op de Spaanse castagnetten afgestemd soms werd het, doch dit is een subtiele nuance, alleen maar Baskisch - en het ging
niet zonder triolen, syncopen en vijf-enen. Zie Lalo, Pierné, Ravel (ja!), Bizet,
Chabrier, Chausson, Charpentier. Zie zelfs Debussy. Het is allemaal even courant,
even goedkoop en even vaag als de versiering ‘echte muzikantenmuziek’ bij de toon-
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kunst der Bohemers,235 als de definitie ‘verlaagde Leitton’ in de Scandinaafse
exportmuziek. En de eerste die de zotte gemakzuchtigheid, de slavernij van deze
sjabloon inzag en bewust belachelijk maakte, was de Engelse componist Lord Berners
in zijn Rapsodie espagnole.236 Ik hoop nog weleens over deze futurist,237 over zijn
werk te kunnen schrijven - voor het ogenblik vermeld ik slechts zijn naam, omdat
hij het was die, voor het begrip der heldersten althans, een dikke sluitstreep zette
onder het oranjebloesemige en sentimentele hoofdstuk waarin het zo Spaans toegaat.
Het meest karaktervolle deel van Lalo's Violoncelconcert dringt zich angstig dicht
tegen de Andalusische sinaasappelboom aan. De Finale is, gestut door veel traditie,
veel vijf-een, veel syncopen, het beste deel geworden. En Van Goudoever speelde
de Finale dan ook beter dan het eerste en tweede deel. Doch nog altijd minder dan,
na de pauze, zijn stuk Haydn en de solostem uit zijn eigen Sneeuwimpressie.
Het valt niet gemakkelijk om de Utrechtenaar Van Goudoever op dit eerste concert
van het Utrechtse orkest in de Utrechtse concertzaal volledig te kritiseren, hem, cellist
én componist. Want deze menging, c-e en c-o werd in de loop der jaren, in het verloop
van zijn studie en ontwikkeling zo gecompliceerd, dat sommige bewonderende
woorden over cellistische zaken de componist overbodig onaangenaam zouden zijn.
En omgekeerd eveneens. Ik moet mij tevreden stellen met enkele notities: dat zijn
violoncelspelen aan diepte heeft gewonnen, aan breedte en hoogte heeft verloren zodat te veel concentratie verspild werd, niet tot het einde van de zaal kwam. Zijn
toon werd edeler, doch: te klein. Ik laat evenwel bij deze aanmerking zijn instrument
buiten beschouwing en dat is wellicht niet juist. Ik weet niet hoeveel concentratie
verloren raakte in het hout van zijn violoncel!
Zouden wij moeten rekenen met fysieke of psychische tegenheden? Het was zo
moeizaam soms, dat concert van Lalo, en de solostem der Sneeuwimpressie was vaak
zo slordig. Werd hij gehandicapt door de - o, zeer luide! - begeleiding, door de
ongewisheid bij veel wachtwoorden?
Er komen te veel vraagtekens in deze beschouwing, die bondig behoorde te wezen.
Laat mij sluiten met het plan Henri van Goudoevers muzikantschap, enzovoort,
uitvoeriger te bespreken, nadat ik hem onder manifest gunstiger omstandigheden
gehoord zal hebben. Aan zijn talent, aan de dispositie twijfelt niemand.
Anders staat het ook al niet met mijn opinie over zijn Sneeuwimpressie. Ik weet
niet of het stuk werd geschreven langere of kortere tijd na de Sphynx.238 Ik weet niet
of de orkestpartij geen gearrangeerde pianopartij is, ofschoon ik dit wel vrees. Is het
later werk, dan is het gedecideerd een achteruitgang na de door Mengelberg gespeelde
orkestwerken. Fraai coloriet, doch, wat doet de beste lichtinstallatie op een toneel
waar zelfs nog geen coulissen staan? Is het stuk niet nieuw, dan behelst deze
opmerking voor de componist ook al geen nieuws, hoop ik.
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Zie voetnoot 81 bij de recensie van 24 november 1920.
Pijper bedoelt ongetwijfeld de Fantaisie espagnole uit 1918-19.
Zie voor Pijpers gebruik van het woord futurisme voetnoot 11 bij de recensie van 5 november
1919.
Van Goudoevers Sphynx is van 1919. Wellicht is deze Sneeuwimpressie identiek aan de
Dansimpressie (1920). Zie voetnoot 186 bij de recensie van 25 april 1918.
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Wat nog te zeggen van de rest van het programma - ik geloof, het beste is: weinig.
Wagners Fliegende Holländer-voorspel werd grof, doch het stuk verdraagt nogal
veel fortissimo. Berlioz' Benvenuto Cellini verdraagt het niet en dat is erger. Het
laatste nummer werd Strauss' Don Juan. Het is een muziek waar ik telkenmale slechter
tegen kan; men krijgt een formele aversie van sommige hoornoctaven. Dat is, soms,
volmaakt Wedekinds Kammersänger...239 en ons werd geen detail gespaard. Enfin,
Richard Strauss heeft tenminste ook nog de walsen uit de Rosenkavalier geschreven
- dat is een troost.

Opera - Tannhäuser240
8 oktober 1921 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Wagner: Tannhäuser
Dát Wagner van de Italianen meer leerde dan de Duitsers en de musici voor rond
twintig jaren geliefden te erkennen, is een stelling die heden niet meer verdedigd
behoeft te worden. Zelden werd deze waarheid geestiger en eleganter aangeduid dan
door de befaamde Weense muziekcriticus dr. Paul Stefan: ‘Die Oper scheint heute,
trotz Wagner oder viel mehr eben durch Wagner, immer deutlicher: Ergebnis einer
romantisch-deutschen Synthese.’241
Ik schrijf hier, met Stefans woorden, over de opera in Wenen. En ik moest dit
misschien niet doen, als Hollands-gezind Hollander. Want - nietwaar? - Wenen is
een land waarin de opera is, bestaat. De Italianen zit de opera, kijkspul met muziek,
in het bloed, de oren en het hart. De Fransen hebben een belangrijke operatraditie;
de Fransen waren decenniën lang nergens Franser dan in hun operamuziek. De
Duitsers zelfs hebben een (jongere) traditie, hebben zelfs italianismenvrije
meesterwerken (Freischütz, Hans Heiling)242 - maar wij? Wat moeten wij, Hollanders,
met een geïmporteerde operamuziek, zonder traditie, zonder historie zelfs, beginnen?
Hetzelfde als, laat ons zeggen, de Zwitsers met een oorlogsvloot, de Papoea's met
een pelsjas - namelijk: er met of zonder kennis van zaken over praten én: het niet
goed gebruiken.
Wij hebben geen operatraditie, we hebben geen operabloed. We zijn niet
enthousiast, niet kinderlijk, niet muzikaal genoeg voor dit vermaak. We hebben sinds
een paar
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Der Kammersänger, toneelstuk van Frank Wedekind uit 1899.
Annalen 2565.
Paul Stefan schreef: ‘Wird Wien mit Fug die Musikstadt genannt, weil ja wirklich zum
mindesten die Ereignisse der klassischen und modernen Musik, seit Haydn bis zu Schönberg,
von Wien ausgegangen sind, so dürfte man fast mit noch mehr Recht von Wien als
Opernhauptstadt sprechen. Denn was uns die Oper heute, trotz Wagner oder vielmehr eben
durch Wagner, immer deutlicher scheint: Ergebnis einer romantisch-deutschen Synthese,
das war Gang und Sinn der Operngeschichte dieser Stadt.’ Musikblätter des Anbruch, jrg.
3, nr.13-14, september 1921, 260.
Zie voetnoot 223 bij de recensie van 21 februari 1920.
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jaren een operagezelschap, ja, doch: wat doen we ermee? Ik vermoed, de Nationale
Opera onder Willem van Korlaar jr. moet een kommervol bestaan leiden. Anders is
het onverklaarbaar dat men seizoen na seizoen achteruitholt, gelijk dat thans geschiedt.
Achteruitgang bij alle solisten (stilstand is reeds achteruitgang!), in de montering,
in het repertoire, in het orkest, in de regie, in alles, alles. We weten, man voor man,
niet met een opera te hanteren. Waarom moest Zeldenrust gisteravond Tannhäuser
dirigeren?243 Het was een paskwil, het was zelfs nog geen Dollarprinzessin.244
Ik wil nog niet eens denken aan, laat staan schrijven over een eventuele Hollandse
operaproductie. Het zou erg zijn. Maar de Hollandse operareproductie, genaamd
Nationale, behoorde iets te hebben van de treffelijke Hollandse eigenschappen als
daar zijn: zin voor orde, voor afwerking; afschuw van ‘Ersatz’ (lezer, denk aan de
oorlogsjaren en uw eigen opinie over crisisthee!) - het behoorde, in het
kapitaalkrachtige Holland, zo goed mogelijk te zijn. Het begin van de Tannhäuser
gisteren was echter zo slecht mogelijk. De opera, wil ze hier in Holland aan een niet
zeer hoog doel beantwoorden, moet tenminste kunnen concurreren tegen een bioscoop,
dacht ik. Ze hebben beide immers ongeveer hetzelfde publiek.
Toen de Nationale Opera nog Nederlandsche Opera heette en onder de hoede stond
van Koopman van voor de reis om de wereld245 - toen gebeurde er tenminste iets. De
jonge Heuckeroth, een onmiskenbaar operatalent: elektrisch, uitbundig en doorkneed
in alle trucs, dirigeerde. Het was elke avond een worsteling, maar het slaagde steeds.
Men moest, koortsachtig gehaast, repertoire maken; men tuimelde van de ene première
in de andere. Doch in de loop der jaren is de zaak gelopen zoals altijd alles in Holland
verloopt: in het zand. Heuckeroth werd orkestdirigent - een bezigheid waarvoor hij
vele disposities miste; Zeldenrust verscheen, met wat routine; Harmans verscheen,
met nog minder routine; Albert van Raalte werd heel hoog, helemaal boven in Wagner.
De koren bleven Plathollands zingen (dat is één seizoen aanvaardbaar...), de kostuums
bleven armoedig, werden vaal en werden vervangen door even armoedige, die nu
ook al weer sleets blijken. De decors zwierven van een ongestileerde Faust naar een
andere ongestileerde Faust; het ijswafelenkraampje uit de eerste scène van Tannhäuser
werd een tandartsenstoel - het volgend jaar staat links op het eerste plan een defecte
autocarrosserie of een andere toonbank. Het repertoire dwaalde van Carmen naar
Lohengrin, over Butterfly tot De dode ogen - bij de muzen, wat al laksheid, halfheid.
Bedriegen de tekenen niet, dan zullen wij hier in Utrecht deze winter wel een paar
Faustjes krijgen, één à twee Carmen. Verder een paar draken van Puccini; Cavalleria
en Paljas; misschien een onontkoombare d'Albert; misschien nog wat Lohengrin.
En dan is het wel weer voorjaar.
Wat moeten we van deze Tannhäuser zeggen? Wagner, en de hevige Italiaansheid
van zijn eerste vier, vijf werken werden hier reeds zo vaak beschouwd. En, tenslotte,
daar was weinig Wagner, weinig Wagner-traditie op de planken, ditmaal. Het voorspel
was slecht, niets meer, niets minder. Een laatste-treintempo. De Venusberg was
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Net als op 19 maart 1921 dirigeert bij deze uitvoering in Utrecht niet Van Raalte of Peter
Raabe (zie Annalen 2565), maar Henri Zeldenrust.
Die Dollarprinzessin, operette van Leo Fall (1873-1925).
De Nederlandsche Opera stond van 1916 tot 1919 onder leiding van Gerhardus H. Koopman
(1886-1934).
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ongeveer pikdonker. Dat is ook wel eens een opvatting. Een andermaal is het weer
wat lichter. Ach, het doet er alles betrekkelijk weinig toe. De Nationale Opera staat
momenteel op een zeer nederig routinepeil. En alle veranderingetjes in rolbezetting,
in rood of wit licht, in coupures, in ‘opvatting’ (!) zijn lapwerk. Het zal niet gaan
zonder radicale veranderingen. Maar zoals ze thans schijnt te zijn, betekent de opera
niets hoegenaamd voor ons cultuurleven. Wachten wij af. Het is allerminst uitgesloten
dat een Nederlandse opera ineens iets, misschien een grote factor in onze nationale
beschaving gaat worden. De bioscoop is ook geen typisch Hollands vermaak. En
toch draait zij. Een voortreffelijke opera zou hier ook kunnen bloeien, al is floreren
evenmin een typisch Hollandse toestand...

Orgelconcert Nicolaïkerk
8 oktober 1921 (UD)
J.C. de Lange (orgel) m.m.v. Cor Kwant (fluit) en H. Altink (zang)
Werken van Bach, Mendelssohn, Saint-Saëns, Reger, Wolf en Boëllmann
Ik herinner mij niet wat de heer De Lange op zijn laatste orgelconcert heeft gespeeld,
doch ik wilde dat ik ditmaal zijn concert niet vanuit de opera had behoeven bij te
wonen. Een pas gehoorde slechte reproductie immers stelt ons nog kritischer in. En
het wordt bezwaarlijk om iets goeds te vinden in een rammelende weergave van een
orgelcompositie van Johann Sebastian Bach, met in uw oren vier of vijf radicaal
foute tempi uit de Tannhäuser. Men gaat zich geïrriteerd afvragen of het dan zó
moeilijk is om tot vier te tellen.
De begeleidingen van de liederen en van Kwants fluitsonates waren vooral niet
minder onvast. Ja, Kwant scheen zelfs hier en daar gehandicapt door de onophoudelijk
onjuiste inzettempi van zijn partner. Met het gevolg dat hij zijn eigen, juistere tempo
ietwat gechargeerd inzette; het was menselijk, doch niet prettig voor de sonates. Van
toon, van expressie deed Kwant vaak uitnemende dingen.
Des heren Altinks stem schijnt (nog?) niet overal ‘ausgeglichen’ - hij vergeve dit
zangersjargon. Doch ik vermoed dat wij deze zanger vaker zullen horen. Men treft
niet te veel vocalisten die zijn ritmische, agogische en metrische gemakkelijkheden
delen.

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
13 oktober 1921 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Mendelssohn: Ouverture Die Hebriden
Mahler: Vijfde symfonie
Ja, wel zeer onbetwijfelbaar is Mahlers Vijfde symfonie een tussenwerk, een
veranderde koers. Ik heb er in deze courant reeds vele malen luttele aandachten op
trachten
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te vestigen246 en ook thans kan ik wederom niet over deze Vijfde symfonie schrijven
zonder reserve. Wie vermag te oordelen? Wie is zeker van de houdbaarheid zijner
eigen schattingen wanneer het zaken betreft van zo grote importantie als een deel
van het levenswerk van een groot man? Toch slaag ik er niet in mijn gevoel te doen
aarzelen: ik heb Mahlers Vijfde altoos moeten waarderen, bewonderen vaak, somtijds
liefhebben, en ook: veelal niet aanvaarden als een eerste werk. Als het eerste werk
van Gustav Mahlers Nieuwe Reeks (Symfonieën V, VI, VII). Een afgerekend hebben
met de verrukkingen der oudere symfonieën, een hartstochtelijk en vaak verbitterd
grijpen naar de grandioosheden der nieuwe werken. Dit hier leidt naar de Achtste,
naar de Symfonie der duizend, naar het Es-Dur-fortissimo ‘Alles Vergängliche ist
nur ein Gleichnis’...
Wie aanvaardt de verantwoordelijkheid voor een schijnbaar ál te vroegop oordeel?
Mahler zelf. Want ná de Achtste, na die triomfale Achtste, kwam de Negende, kwam
het Lied dezer Aarde: ‘Mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold.’
Ik slaag er ook nimmer in de vrolijke en jong-Duitse aperçu's te aanvaarden die
veel fanatieke Mahler-bewonderaars rond de Vijfde en de Zevende dichten, zullen
we maar zeggen. Meer dan één scribent wijst op het feit (zeggen ze) dat deze
symfonieën ‘vrolijk eindigen’; Richard Specht constateert zielstevreden dat ‘dieser
Mahler’ toch een onverbeterlijk optimist was.
Onverbeterlijk, ja. En de Zesde, de ‘Tragische’, die als een moker op de
‘optimismen’ van de Vijfde slaat? En Der Abschied,247 dat slechts Mahlers eigenhandig
commentaar is op de metafysische overwinningen (Pyrrhus-overwinningen!) der
Achtste; op Der Tag248 - Meistersinger-finale der Zevende?...
Mahler was een te wijs man en een te groot artiest om zichzelf meer dan hoogstens
één symfoniedeel lang te bedotten. Neen. Voor ons, die oren hebben, bedriegt hij
zich hoogstens een doorwerking of een expositie lang... Hoe zilt zijn niet veel
hoornsoli uit dit walsende Scherzo? Hoeveel zuchten slaakt het hart van dit Adagietto
niet? En hoe verbitterd hebben we, neen, maken we plezier in de grote Finale... Deze
Finale trouwens is niet anders dan de ontwikkeling van een van Mahlers liederen:
Lob des hohen Verstandes,249 dat verhaalt hoe koekoek en nachtegaal om de prijs
zullen zingen. De ezel is jury en hij bekroont - natuurlijk - de koekoek: ‘Wohl 'sungen
hast du Nachtigall, aber Kuckuck singst gut Choral, und hältst den Takt fein inne’...
Er zullen altijd mensen zijn die dit alleen maar een aardig versje en een moppig
muziekje noemen. Maar de adepten, die altijd de mond vol hebben over de metafysica
van hun Mahler, behoorden deze en dergelijke willekeurigheden te vermijden. Mahler,
de musicus, heeft waarlijk genoeg met koekoekbekronende ezels te stellen gehad men leze de historie van dit leven.
Gustav Mahler was in waarheid geen optimist.250 Wie is dat wel? Johann Strauss
soms, de walskoning? Ik ken weinig melancholieker muzieken dan zijn grote wals
Freut euch des Lebens. (De hele Negende van Mahler staat daar in kiem in: thema246
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Zie Muziekkroniek II, ‘Mahlers Vijfde’ (22 februari 1920) en ‘De Mahlerfeesten I t/m V’
(11 t/m 21 mei 1920).
Der Abschied, laatste deel van Das Lied von der Erde.
Mahler noemde het laatste deel van de Zevende symfonie Der Tag. Zie ook de recensie van
17 mei 1920.
Uit Des Knaben Wunderhorn.
Vergelijk ook de recensie van 17 mei 1920: ‘Want Mahler staat boven optimisme en
pessimisme.’
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tisch bijna noot voor noot...) Wagner heeft hier en daar iets van de optimist: als hij
(Meistersinger) zeer concrete en zeer bereikbare idealen bezingt. Maar Mahler tastte
in de regel hoger dan Wagner dáár. Alleen de zeer groten, Bach bijvoorbeeld, kennen
soms de begrippen optimisme en pessimisme niet meer... Maar Mahler is vaker de
Geslagene; hij heeft in al zijn kristallisaties meer van de pessimist. Kon het ook
anders? Doch, dit is een waarheid die de muziekhorende, schrijvende en esthetiserende
men niet graag hoort - er is zo weinig mee aan te vangen en men is zo gauw uitgepraat.
En daarom, vrees ik, zullen we haar voorlopig nog wel moeten blijven herhalen.
Over de Mahler-reproducties van Willem Mengelberg valt niets meer te schrijven.
Evenmin over het Mahler-spel van het Concertgebouworkest. Het is een gans aparte
cultuur, het is een tempo-, een fraseringsraffinement dat men slechts bewonderen
kan en stellig niet, in een courantenartikel, beschrijven. Doch het was een genot, al
Mengelbergs tempi, zijn modificaties weer te vinden, vitaal, geïnspireerd als steeds.
Waarom de heer Mengelberg de Vijfde liet voorafgaan door Mendelssohns
Hebriden is de vraag die mij tot op dit ogenblik blijft taquineren. Mendelssohn was
in zijn milieu een zeer uitnemend componist en zijn muziek draagt alle stempels en
zegels van het goede, solide huis dat ze leverde. Iemand noemde Mendelssohn eens
een gladde notaris, en dat was niet vriendelijk (het was ook niet vriendelijk bedoeld!).
Maar ik wilde dat ik de definitie kon vinden voor een ouverturetje van Mendelssohn
naast het Inferno van Mahlers Vijfde. Is het een hobbelpaard naast een pterodactyl?
Is het een fietslantaarn, brandende in de zonneschijn? Is het een Haagsche Post,
verzeild tussen Dante en Goethe? Misschien het laatste nog het meest: ook de
Haagsche Post is in een bepaald genre en in een bepaald milieu een verschijning van
importantie, nietwaar? Te oordelen naar de oplage en het effect der advertenties...
En ook de geesteshouding van de componist Felix Mendelssohn-Bartholdy is nogal
roze251 en de inhoud is aardig, zoals dat heet. Ik hoop, binnen niet al te korte tijd weer
eens, en dan waarderender, over de Hebriden (heus, het is een aardig stukje) te kunnen
schrijven. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een programma waarop een Mendelssohn
compareert naast Franz Abt, of Brahms, of Humperdinck, of Spohr. Maar naast
Mahler wordt hij volkomen onaanvaardbaar. Dan duizendmaal beter Beethovens
Coriolan en zelfs honderdmaal beter Glucks Iphigénie. Het drama, de tragedie, zelfs
het neoclassicisme van Gluck kán naast een Mahler; het genretafereeltje zéker nóóit.

Vioolavond - Albert Spalding
14 oktober 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Albert Spalding (viool) en André Benoist (piano)
Werken van Enesco (Tweede vioolsonate), Spalding (Castles in Spain;
Lettre de Chopin), Lalo, Chabrier en Sarasate

251

De Haagsche Post heette ook wel het roze weekblad, omdat het op roze papier was gedrukt.
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De virtuositeit van deze Amerikaanse violist is wellicht aanvaardbaarder dan die van
zijn oud-Europese collega's. Ik weet niet of het meer dan een gradueel verschil is:
de ‘stukjes’ zijn niet veel haren minder zoet; de sonate is met geen ander soort zorg,
noch met een superieur inzicht gekozen. Maar het is alles streng-zakelijker, het is
niet romanesk, niet zó onintelligent als, anders, in de regel. Men weet ogenblikkelijk
wat men aan deze musicus heeft: hij raakt geen moment beneden het aangekondigde
gemiddelde. Aan de andere kant: evenmin boven zijn eigen peil. Verrassingen, van
welke aard ook, zijn uitgesloten. Het is waarlijk nog zo kwaad niet en de violist
Spalding steekt in deze opzichten uitermate gunstig af bij zijn talloze langgehaarde,
geheimzinnige, demonerige, goochelende of toverende, dwepende of krijtende, altijd
interessante, doch niet altijd muzikale collega's-in-Paganini.
De sonate was ditmaal die van Georges Enesco. Zwak werk. Veel syncopen,
thema's zónder geest, ateliertrucjes om het langzame deel vol te krijgen. (Typisch:
in het tweede deel het thema eerst ongewijzigd herhalen, dán: con sordino, dán:
pizzicato, dán: tremolo. Hierna - vakmatige - overleiding naar het laatste deel.) Het
werk ruikt nog erg naar het atelier, dat wil zeggen naar de analyseles. Een talentvol
stuk van een talentvol musicus die evident geen componist van den bloede is.
Albert Spalding, de componist? Twee kleine stukjes: Castles in Spain en Lettre
de Chopin. Snoeperig. Men versta dit niet verkeerd: het is vooral niet minder dan de
stapels virtuozenmuziekjes. En daarvoor is het al een zeer ernstig compliment als
men ‘fondant’ kan schrijven... Dat luchtkasteeltje is het beste, ook al door de
afwezigheid der sourdine. Natuurlijk gaat het niet zonder de zuidelijke triolen en de
klopbas. Trouwens, wát al Spaansheden na de pauze, een hele stoomboot vol: Lalo,
Chabrier, Spalding, Sarasate en Sarasate - we kunnen tevreden zijn, zo vroeg in het
seizoen.
Albert Spalding, de violist. Waargenomen buiten het virtuozen- en internationale
verband: vaak voortreffelijk. Absoluut betrouwbare techniek, karakteristieke toon.
Soms wat onritmisch, pizzicato niet zeer klankrijk.
De accompagnateur André Benoist deed veel meer dan begeleiden. Hij speelt
superieur, orkestraal, piano. Wel wat droog, doch altijd muzikaal.

Balalaika-orkest
17 oktober 1921 (UD)
Wij zullen goed doen de prestaties van dit Groot-Russische (volgens de advertenties
Grote Russische, maar dat zal wel onbedoelde hoffelijkheid zijn) orkestje te kritiseren
vanuit drie gezichtshoeken: het Eerste Russische Concert-Gezelschap dan - de
woorden overdekken de begrippen verre! - begeleidde de dansen der dames
Michailova en Sokolskaja en der heren Ivan Orlik en Rutsjkovski. Dit was altijd
raak, soms animerend, soms érg grof, maar steeds: juist. Ten tweede speelde men
Russische volksliederen en dit was ten minste interessant - schoon wat monotoon
en, naar ik meer dan vrees: gemaniëreerd. Ten derde tjingelde men een paar voor
een goed deel courante mopjes, internationale trivialiteiten van Grieg, van Abt,
Andrejev en Tsjaikovski. Dit nu was beneden het peil waarop bijvoorbeeld het
caféconcert, zelfs in Holland, zich
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ophoudt en ik zal er daarom in de ernstige kolommen van het Dagblad niet verder
over schrijven, ditmaal.
Men heet dit ‘Groot-Russische orkest’: Balalaika-orkest - naar de
tokkelinstrumenten waaruit het is samengesteld. Doctor Sverkovs vooral niet minder
dan achthonderdmaal te luidruchtige tamboerijn en het bedeesde tamtammetje waren,
in dit milieu, obligaat. En nu wenste ik wel, lezer, dat ik u van de balalaika meer wist
te vertellen dan de diverse leerboeken der instrumentenkunde en
instrumentenbouwkunde, op hun beurt, mij geleerd hebben. Helaas - Rusland is op
het ogenblik een met minstens zeven zegels gesloten voorwerp en zolang dat zo blijft,
zal mijn exacte wetenschap in deze zaken wel op het bewuste minimaalpeil blijven
staan. Men moet in een land geweest zijn om zijn muziekcultuur geheel te kunnen
schatten. Dat gaat al op bij Italië, hoeveel te meer niet bij Rusland, waarover vóór
1914 al de oncontroleerbaarste geruchten de ronde deden? Wat we horen uit de eerste
hand, kunnen afdoende inlichtingen zijn: het Franse, Engelse, Duitse muziekleven,
de cultuur, de traditie daar, leren we kennen uit onderscheidene boeken, van
standaardwerken tot en met concertprogramma's. Spanje en Italië beginnen al
raadseltjes op te geven - de Italiaanse boeken zijn niet zeer talrijk hier in Holland en
de Spaanse vakliteratuur is zo goed als onbekend. En Russisch? Ach, het is nog geen
verplicht leervak, nietwaar?
Wij kunnen onze opinies wel uit Duitse of Franse werken halen, doch enig helder
inzicht maant tot voorzichtigheid: we behoeven alleen maar te verzinnen hoe het
staat in het buitenland met de inlichtingen over ons eigen landje, onze muziekcultuur,
onze representatieve mannen! In het standaardwerk Dictionnaire du Conservatoire
(Paris) maakt de Belg Paul Gilson, auteur van vele muzikale platheden, zich in een
paar bladzijden van Holland af. Namen? Ik zal ze niet herhalen, gij zoudt uw ogen
niet geloven.252 En hoe compareren wij in Riemanns Musiklexikon? Herinnert gij u
die filippica van Sibmaccher Zijnen nog, enige maanden geleden?253 Toen Diepenbrock
252

253

Albert Lavignac (1846-1916) was de initiatiefnemer tot en de eindredacteur van de
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, waarvan de eerste aflevering
verscheen in 1913. Na zijn dood nam Lionel de La Laurencie (1861-1933) zijn taak over. In
1921 verschenen de eerste twee gebonden delen van het elfdelige standaardwerk bij uitgeverij
Delagrave in Parijs. In de inhoudsopgave wordt dan melding gemaakt van een hoofdstuk
‘Belgique et Hollande’, te verschijnen in deel III en te schrijven door de Belg Paul Gilson.
Als deel III in 1925 uitkomt, wordt echter alleen maar over België geschreven. Nederland
komt in het elfdelige standaardwerk in het geheel niet voor. In deel III wordt ook Frankrijk
behandeld, waarvan het laatste hoofdstuk (‘Période contemporaine’) is geschreven door
Camille Le Senne. Pijper heeft dit in ieder geval in zijn bezit gehad, want hij citeert er
regelmatig uit.
Willem N.F. Sibmacher Zijnen (1859-1926) was van 1895 tot 1906 muziekredacteur van de
NRC, daarna tien jaar van het Algemeen Handelsblad. De aanleiding tot zijn ‘filippica’ in
het Handelsblad van 5 september 1920, onder de titel ‘Voorlichting in het buitenland’, was
het feit dat Rudolf Mengelberg zowel in het pas verschenen ‘Holland-nummer’ van de Neue
Musikzeitung als in het Riemann-Musik-Lexikon zijn invloed aanwendde om zijn eigen
belangen en die van het Concertgebouw te dienen en niet die van de Nederlandse muziek in
het algemeen. Hij schrijft: ‘Ongenoemd zijn: Dirk Schäfer, Sem Dresden, Evert Cornelis,
W. Pijper, Zagwijn, Ingenhoven, [Willem] Andriessen, de Madrigaalvereeniging, het
Concertgebouw-sextet, het Hollandsch Strijkkwartet; [...] vermeld zijn: Zweers, Diepenbrock,
Willem Mengelberg, Dopper, Van Anrooy, Van Gilse, en vooral Curt R. Mengelberg, wien
meer regels zijn gewijd dan aan Diepenbrock en Zweers.’ Pijper voegde later een hoofdstuk
toe aan deze affaire. In 1924 was hij verantwoordelijk voor de lemma's over Nederland in A
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stierf, gingen wat woorden, wat goedbedoelde nietszeggendheden naar oost, naar
zuid. Het buitenland weet nog niets van hem die onze grootste componist was! Dat
er hier een moderne school, een richting met zeer geavanceerde principes is, geen
Fransman, geen Oostenrijker, geen Engelsman hoorde ervan.
Waarmee ik maar zeggen wil dat wij ten opzichte van Rusland allerijselijkst
voorzichtig moeten zijn. Ik wil graag aannemen dat deze balalaika-orkesten iets
typisch Russisch zijn. Maar wat zullen wij er, ter vergelijking, tegenover stellen?
Het typisch West-Europese product Liedertafel? Of de mandolineclubs? Of een
harmonie- of fanfarecorps? Of een dilettantenorkest? Of een
harmonicaspelersvereniging? Of, soms, het Strijkje??...
Het wordt met elke zin moeilijker! Laat ons dit balalaika-orkest een ogenblik
kritisch herdenken, los van alle folkloristische geïnteresseerdheden. Dan blijkt het
te zijn een gezelschapje van plusminus vijftien man, gewapend met
tokkelinstrumenten, varianten ten dele van de originele balalaika; meervoudig bezet
in de diverse registers. Het staag getokkelde timbre is zo monotoon als dat van elke
andere mandolineclub, schoon minder nasaal. Het laagste basinstrument heeft een
prachtig ruisend timbre, dat sommige ogenblikken zelden vermoede schoonheden
suggereert. Men speelt een voortreffelijk rubato, men besteedt haast te veel zorg aan
de dynamiek - het wordt wat onrustig daardoor. Dit is alles wat ik er, oordelend, over
kan noteren. Men zou naar aanleiding van het dirigeren van doctor Sverkov willen
opmerken dat het weinig analogie had met het orkestleiden zoals men dat hier opvat:
dat hij enkele primaire zaken verwaarloosde, onder andere erg onesthetisch in de
knieën doorzakte. Maar deze opmerkingen kunnen slechts gemaakt worden, wanneer
doctor Sverkov zich het algemeen Europese, het internationale dirigeren tot doel
heeft gesteld. En het kan evengoed van niet. Vast staat intussen dat het orkestje dat
het dansen begeleidde zónder dirigent, minstens zo vrij, zo geanimeerd speelde.
Ivan Orlik is, technisch, een fenomenaal danser. En ook de drie anderen deden
buitengewone dingen. Gij moet niet denken dat ik dit laag zou aanslaan! Ik vind een
geslaagde pirouette, een fraaie sprong, minstens zo belangrijk als een gepaereld
toonladdertje. Ziehier dan dansers die technisch af, die klaar zijn, die al het voor hun
vak nodige kunnen. Maar - nietwaar? - over het vlotte toonladdertje schrijven we
hoogstens, even, terloops. En zo is het met deze voornamelijk beentechnische zaken
ook. Ik heb tegen de meeste ‘kunst’ dansen het bezwaar dat ze in de lucht hangen,
dat het milieu ervoor ontbreekt. (In Amerika schijnt men deze bezwaren ook te voelen
en ze te willen opheffen door, voor de ritmische lichaamsbeweging, parken, stranden
en andere landschapjes te requireren. Misschien is dit de juiste weg!) Het milieu voor
deze Russische dansen, geloof ik, ontbreekt niet, zomin als dat voor de horlepiep.
Maar ge vindt het nooit in de concertzaal of in een schouwburg!

Dictionary of Modern Music and Musicians. De namen die ontbraken in het
Riemann-Musik-Lexikon zijn alle opgenomen, maar over Rudolf Mengelberg wordt met geen
woord gerept. Als er van dit Engelse naslagwerk in 1926 onder de titel Das neue Musik
Lexicon een Duitse vertaling/bewerking van Alfred Einstein verschijnt bij dezelfde uitgever
als het Riemann-Musik-Lexikon, heeft Rudolf Mengelberg zijn invloed doen gelden: een van
de toegevoegde lemma's is aan hem gewijd.
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Tivoli-concert
20 oktober 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Bizet: Roma-suite
Roussel: Les dieux dans l'ombre des cavernes (Évocations nr. 1) Berlioz:
Symphonie fantastique
Men is er zich reeds tien, dertig, vijftig jaren over aan het verbazen dat Berlioz'
Symphonie fantastique, muziek gekoppeld aan het meest insipide stukje literatuur
van 1830, het nog steeds uithoudt niet alleen, doch dat zij steeds dieper van klank
blijkt naast veel schijnbaar wereldhervormende kunst. Ik vermoed bijvoorbeeld dat
men de Fantastique nog spelen en bewonderen zal, wanneer de meesterwerken van
Gustav Mahler reeds zo vergeten zullen zijn als Le désert, ode-symphonique van
Berlioz' concurrent Félicien David. (Wie van ons hoorde het stuk nog?) Het komt
mij zelfs waarschijnlijk voor dat de Fantastique, de Roméo-muzieken, sommige
ouvertures, Les Troyens het langer zullen uithouden dan de opera's van Wagner. En
dit alles niettegenstaande de literaire achtergronden, niettegenstaande de mode 1830,
Leiden des jungen Werther, Ossian, Hamlet... Waarmee, desgewenst, weer eens
bewezen kon worden dat men, in de muziek, uitsluitend met muzikale waarden voor
een betrekkelijk eeuwigheidje schrijft. Gelijk Berlioz. De literaire waarde, de
artisticiteit, de ontroeringsmacht van het programma der Fantastique is gelijk nul.
De muziek der Fantastique tovert nog evenzeer als op die gedenkwaardige eerste
uitvoering, toen Berlioz er het hart (en de hand, zei Mendelssohn) van Harriet
Smithson stormenderhand, zullen we maar zeggen, mee wilde veroveren.
Gelegenheidsmuziek dus? Ja, en wel zo direct, zo primair mogelijk! De ‘romantique’,
deze Hector Berlioz, die zich in de geest de dood doet en duizend martelingen
daarenboven, schreef hij per ongeluk een geringer kunstwerk dan Dante in zijn
Purgatorio? Duizendmaal neen. Het is zo menselijk, het is geladen met zoveel
hartstocht als geen artiest ooit in een andere vorm gegoten had. Het Liedeken van
heer Halewijn254 zal ons altijd intenser ontroeren dan een psalm van Sweelinck, en
een hymne van Diepenbrock is directer zielsuiting dan Also sprach Zarathustra.
Vergelijk ook Hooft met Huygens, Rubens met Vermeer; vergelijk over honderd
jaar Debussy eens met Ravel...
Dit alles voert ons te ver van Berlioz' meesterwerk, een stuk dat ik boven vele
andere liefheb. Het is ook als werk nog zo nieuw, nog zo vol zeldzame schoonheden.
Elk hernieuwd overlezen brengt weer verrassingen; wij, die menen het handwerk
van het muziek noteren te verstaan, worden telkens weer geboeid door Berlioz'
instrumentatorische constructieve trouvailles. Hoe kan dit stuk geraffineerd klinken!
Het kan dit, doch het dééd dit gisteravond zonder uitzondering niet. Ik wil u, lezer,
niet vervelen met divagaties over de zure arbeid die kritiek heet. Gij verwacht, terecht,

254

Zie voetnoot 42 bij de recensie van 18 november 1919.
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van uw muziekcriticus geen persoonlijke ontboezemingen over het voor en tegen
van zijn ambt. Maar ik wilde wel dat ik ditmaal, gelijk anders bijna steeds, met de
demisaison der liefde kon werken - ik wilde het, maar het is onmogelijk. Zie eens
hier: een verdienstelijke muziek kan men goed, matig of slecht uitvoeren; een stuk
dat buitengewone technische eisen stelt (Debussy, Ravel) waardeert men onder
voorbehoud van uitvoering om het maar eens zo te noemen. Doch een Fantastique,
een opnieuw opgelegd, vers ingestudeerd repertoirenummer, beschouwt men anders.
Het gaat niet aan om een werk waarin zoveel piano voorkomt, te spelen in een continu
forte. Pas waar Berlioz, in het derde deel, ‘quasi niente’ voorschrijft, leek het iets op
een beschaafd piano (één p, de componist noteert er vier!). Het begin van ditzelfde
derde deel, met de dialogiserende hobo en Engelse hoorn, hing dynamisch ook uit
het lood. En ik zou, wanneer dit kleine kroniekje daardoor niet te zeer een technische
studie ging worden, tientallen frases moeten aanwijzen die onjuist gewelfd waren,
andere tientallen van tempomodificaties die schoven en rammelden. Ik zou uw
aandacht en die van de dirigent moeten vragen voor enige honderden voorschriften
van de componist die niet opgevolgd werden, voor wederom honderd
vanzelfsprekendheden die, per ongeluk, verwrongen tot stand kwamen. Wij zouden
de heer Van Gilse ook ernstig in overweging willen geven de twee metaalplaten, die
als gevonnisten op de achtergrond van het orkest hingen - het wás decoratief - in den
vervolge het zwijgen op te leggen. Berlioz schrijft op die plek in de Finale voor: 2
campane in C, G; 6 pianoforti (bovendien nog: lontano!). Nu placht Hutschenruyter
en, bedrieg ik mij niet, ook Van Gilse eertijds, deze passus uit te laten voeren door
de harpen. Daar was niet veel aan; het was onkarakteristiek - maar: tenminste niet
belachelijk. Ik vermoed dat een piano, zolang het U.S.O. niet over goede staalplaten
beschikken kan, nog het best verenigbaar zou zijn met Berlioz' veeleisendheid. Hoe
de heer Van Gilse bij een eventuele volgende uitvoering het probleem wenst op te
lossen, is zijn zaak, maar dat hij van de eerste krijs die deze stukken oudroest van
zich gaven, niet zó is geschrokken dat hij ze zelfs uit zijn repetitielokaal verbande,
verwondert mij op het ogenblik nog.255
Deze uitvoering van de Fantastique mag ik geen goede noemen. En ik zou tot
bijna iedere groep van het orkest analoge verwijten moeten richten: tot de strijkers,
tot het hout, het koper, het slagwerk: het was onophoudelijk ruw en luidruchtig. Niet
goed voorbereid. (Ik zeg niet: niet langdurig genoeg, doch: niet goed.) De musici
van ons orkest verstaan hun deel van hun vak in de puntjes en ik kan mij niet
voorstellen dat de heren voor de aardigheid 's avonds mezzoforte zullen strijken,
wanneer men 's ochtends afsprak een pianissimo te spelen. Dit is bij de
bovengeschetste kwaliteiten onzer orkestmusici uitgesloten. En ik kan hieruit slechts
afleiden dat de heer Van Gilse zich, al repeterende, niet helder genoeg voor oren
stelt, of kan stellen, hoe precies de intenties van de componist geweest moeten zijn.
Een zeer simpel voorbeeld moge dit
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Ook Van Gilse vond ‘de proef met op toonhoogte afgezaagde gasbuizen’ niet geslaagd: ‘Het
instrument [...] zag er imponerend uit. Het genoot zeer de belangstelling van de
concertbezoekers: een zware galg met twee reusachtige zilverwit glimmende buizen, maar
de klank was te grof. Hoewel, ik moet zeggen dat bij een minder resoluut bespelen - het was
een enthousiast volontair die in Tivoli de hoorders met een overmaat van geweld overdonderde
- ook met die gaspijpen wel iets ware te bereiken geweest.’ Van Gilse (2003), 423.
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bewijzen: het begin van het derde deel bestaat uit een dialoog tussen Engelse hoorn
(in het orkest) en hobo (buiten opgesteld). Volkomen naakt, geen vulstemmen, geen
af te bakenen atmosfeer. Beide blazers spelen piano. Het moet nu toch voor een
dirigent een geringe taak zijn deze beide lijnen zó af te wegen, dat zij niet dynamisch
en metrisch langs elkaar schuiven, zou men zo denken. Het stelt geen eisen van
bijzondere dirigentendispositie, het vraagt geen leger violen, het is geen
Geschmackssache, het is eenvoudig nauwkeurigheid en kalme rust. Ik kies dit
voorbeeld om zijn simpelheid, doch, in trouwe, ik zou andere en klemmender
voorbeelden weten te vinden op bijna elke bladzijde van deze grandioze symfonie.
Er waren een paar momenten boven dit te lage gemiddelde. En dan herdenk ik het
begin van het tweede allegro van de Finale: es-klarinet (voortreffelijk) en fagotten doch dit hoogtepunt duurde slechts tot het al te spoedig volgende tutti!
De uitvoering van de stukken vóór de pauze was beter: Bizets Roma, melodisch
wat zwak en in alle opzichten het tegendeel van Italiaans, vlak namelijk. En Roussels
évocation pour orchestre Les dieux dans l'ombre des cavernes. Wel helderder dan
vroeger, maar het stuk wint op den duur niet. Er staat zo ijselijk veel gewichtig koper
in, een hele godenschemering vol.

Vioolavond - Boris Schwarz
21 oktober 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Boris Schwarz (viool) en Joseph Schwarz (piano)
Werken van Bruch, Beethoven en Vitali
Het heeft weinig zin om naar aanleiding van het optreden van deze jeugdige
vioolspeler enige regels te schrijven over het verschijnsel wonderkinderen: Boris
Schwarz is helemáál geen wonderkind. Interessanter is een vergelijking van de feiten
- dat wil zeggen zijn spel - met de reclame die ervoor gemaakt werd. Deze vergelijking
geeft een vriendelijk kijkje op de mening die de gewinzuchtige buitenlandse
virtuooskens van onze mentaliteit, van onze Hollandse geldbuidel menen te mogen
koesteren. Wij lezen in advertenties en kennisgevingen: ‘Het concert [...] zal een
gebeurtenis op muzikaal gebied worden. De natuur heeft haar gaven over Boris
Schwarz uitgestort (o, o) en in hem een wonder geschapen evenals bij Joseph Joachim
en Franz von Vecsey, die op jeugdige leeftijd de wereld in verbazing brachten.’ De
Hannoversche Kurier ‘staat voor een raadsel’. De Weser Zeitung roddelt wat over
‘Een rijpe jonge musicus. Grootheid en onbevlekte reinheid! van toon. Wonderlijke
energie.’ Enzovoort.
De zaak is evenwel dat de jongeheer Boris Schwarz eigenlijk nog niets van
vioolspelen afweet - ik laat in het midden of we hem daar maar niet mee moesten
gelukwensen - en dat alle hierboven kortelijks geciteerde loftuitingen bombast zijn,
zonder meer. Zijn toon is zeer positief onrein, hij weet niet wat stemmen, noch wat
zuiver grijpen is. Hij is (nog lang) geen musicus, doet de zotste dingen met zijn
dynamiek, metriek (ja!) en ritmiek. Het is nóg minder: rijp het is groen. De
Hannoversche
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Kurier zullen we maar kalm voor haar raadseltje laten staan. De speculatie op
Joachims naam kan ik slechts niet helemaal gepermitteerde bluf noemen; de douche
van Moeder Natuur houden wij maar voor een dichterlijk beeld - ofschoon dit
waarschijnlijk te veel eer is. En: de gebeurtenis op muzikaal gebied... Ach, niet
dikwijls hebben de in drommen thuisgebleven concertbezoekers zo voluit gelijk.
Dat de knaap nog niet toonzindelijk is, stelde ik zo-even reeds vast. (Het toppunt:
tussen twee delen van het Bruch-concert eventjes, virtuoselijk, de zuiverheid proberen
en daarna de a-snaar, die verscheidene komma's gezakt was, laten staan en de kwint,
die vrijwel een kwarttoon naar beneden was geraakt, met het tevredenste gezicht van
de wereld onveranderd laten...) Hij, en zijn vader, speelden Beethovens Romance in
een accelerando al fine; geen enkele opmaat in de Chaconne van Vitali deugde.
Dynamisch vertoont de jongen de aspiraties van een trompetter der huzaren - dat
noemen ze in de Weser Zeitung grootheid van toon! Het was bespottelijk.
Het was treurig. En het onbeschaafde, onvoldoende vioolspel van deze opvolger
van Joachim, en het even onmuzikale, stugge, schoolmeesterige, slordige en
anti-artistieke pianospel van de vader Joseph. Ik zou er zelfs deze luttele woorden
niet aan gewijd hebben, ware het niet dat dit alles mij, als verschijnsel, niet
ongevaarlijk lijkt. Want we krijgen nu al veel te veel importschoonheid hier! Waar
moet het naar toe? Ze bederven de markt voor elkaar, al die Russen en Duitsers en
Oostenrijkers en Tsjechen en Magyaren. Wanneer er eens een belangrijk talent komt,
is de interesse van het publiek zeer verre te zoeken, afgestompt als het wordt door
alle deze geest- en redeloze speculatieconcerten. Er zal geschift moeten worden en
in afwachting daarvan kunnen wij onze lezers slechts de uiterste terughoudendheid
ten opzichte van alle importwaren aanbevelen.

Concert Dhont-Van Lunteren
24 oktober 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Martine Dhont (zang) en Helena van Lunteren-Hansen (piano)
Werken van Debussy, Ravel, Beethoven, Schubert, Mahler en Johanna
Wagenaar
In de Revue mensuelle256 van september debiteert de heer P. Bernard, onder vele
andere, de volgende scherpzinnigheden:
Ravel est de son temps, il emploie les nouveautés harmoniques et formelles
que notre sensibilité moderne lui offre; la qualité de son inspiration est
d'aujourd'hui; dans aucune autre époque on n'aurait pu concevoir la musique
comme il l'a concue.
Ravel a cela de très supérieur à Debussy qu'il est un musicien pur, dégagé
de toutes préoccupations extramusicales; tandis que Debussy fut davantage
un poète s'exprimant en musique.

256

Het citaat is niet getraceerd; het is onduidelijk over welk tijdschrift het hier gaat.
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Eindelijk ben ik er hiermee in geslaagd de in Frankrijk en daarbuiten overal
doordringende averechtse mening over deze beide figuren te betrappen in een
tijdschrift. De opinie namelijk, zó geformuleerd dat ze voor beschouwing vatbaar
begint te worden.
Samenvattende is voor de heer Bernard Ravel groter dan Debussy, omdat: hij is
‘un musicien pur’, vrij van buitenmuzikale ‘préoccupations’; Ravel is groot omdat:
zijn inspiratie hedendaags is; zijn muziek is superieur, omdat ze in geen andere
stijlperiode geconcipieerd kon zijn. En tot Debussy wordt, verderop in het ten dele
geciteerde artikel, het verwijt gericht dat hij ‘slechts’ een ‘zich in muziek uitdrukkend
dichter’ is.
Afgezien nu van de ietwat stuntelige formulering, kunnen we toch nog wel
constateren dat de hele schrijverij van deze Ravel-en-modernismen-enthousiast
nonsens is. Ik meen namelijk dat men tot een musicus de grootste loftuiting richt,
wanneer men van hem kan schrijven dat hij een dichter in tonen is. (Poète is, geloof
ik, voor uitgebreider uitlegging vatbaar dan: rijmpjesmaker sec.) En ook: hoe
onintelligent onvriendelijk tegenover Ravel: ‘il emploie les nouveautés harmoniques
et formelles que notre sensibilité moderne lui offre...’. Dat kan elke Prix-de-Rome,257
dacht ik zo; dat kunnen we zelfs hier in Holland wel; la qualité de son inspiration est
d'aujourd'hui... dat is weinig, zeer weinig. Zie Bolland.258 En in geen ander
tijdsgewricht zou men zó hebben kunnen componeren. Neen, allicht niet - natuurlijk
niet! Aan wie hebben we het evenwel te danken? Aan Debussy, die zijn meesterwerken
reeds geschreven had, voor Ravel aan zijn talentvol en vlijtig strijkkwartet toe was,
toen Ravel zijn zeer schoolse Pavane pour une infante défunte - evocatie van het
‘Freude, schöner Götterfunken’-thema uit de Negende van Beethoven - nog
componeren moest!
Neen. Met zo een stukje radeergummi vlakt men Debussy's onsterfelijke naam
niet uit! Ravel heeft zijn voordeel getrokken uit het feit dat hij door de muzikale
buitenwacht werd aangezien voor Debussy's luitenant. Dit in de eerste plaats. Ten
tweede, en dat is het voornaamste, had Ravel het geluk van slechts eenmaal in zijn
leven een (voortreffelijke!) inval te krijgen. Dit akkoord - een groot septiemakkoord
- en het bijpassende ritme zet Ravel in elk nieuw werk weer op rente. En het gaat
met een eenmaal gepatenteerde inval juist als met een courant waardepapier of een
goed ingevoerd merk gloeilampen: er komt steeds meer belangstelling voor. Tenminste
gedurende een aantal jaren - want op een bepaald moment verdwijnt de interesse zo
radicaal als de crinoline of het staartpruikje. De voortreffelijke inval werd gepousseerd
en degradeerde tot mode. Eenmaal zover geniet de inval de voordelen van het
en-vogue zijn, binnenkort komen de nadelen!
Want of we Ravels Pianosonatine beschouwen of Jeux d'eau, de Miroirs, Le
tombeau de Couperin of het Trio (een voortreffelijk stuk handwerk!), de Chansons
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De Prix de Rome is de door het Institut de France ingestelde staatsprijs voor componisten
van het Parijse conservatorium, waaraan een stipendium voor een driejarig verblijf in Italië
is verbonden. In de praktijk wonnen nogal eens onbetekenende componisten en werden
componisten gepasseerd die later bekendheid verwierven.
De filosoof G.J.P.J. Bolland had zich in zijn geruchtmakende voordracht De teekenen des
tijds van 28 september 1921 (die onmiddellijk daarna in druk verscheen) uiterst pessimistisch
uitgelaten over de ‘tegenwoordige tijd’.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

495
populaires grecques, Sur l'herbe of Noël des jouets; Daphnis et Chloë, Ma mère
l'oye of de Rapsodie espagnole - het is al hetzelfde. Het is altoos beschaafd,
verrukkelijk van kleur, geraffineerd, maar kil. Ravel vernieuwde zich nooit; hij blijft
altijd zijn air van, zoals hij zelf zegt, petit cocher de fiacre houden259 - hij groeit niet,
verdiept zich niet, wordt ‘een geval’ en verdwijnt als mens. Over tien jaar is hij de
gepersonifieerde reactie!
Dat de mensen die niet beter kunnen weten, van deze clichémethode de dupe
worden, is begrijpelijk. Men was op Debussy's harmoniek ganselijk niet ingesteld;
Debussy hernieuwde zich altijd weer, juist op het moment dat de voorlijksten meenden
iets van zijn mysterie geraden te hebben. Er zijn geen twee werken van Debussy
gelijk. Maar Ravel wandelde een veiliger paadje. Hij had zijn inval, nu goed - die
zouden we dan ook naar het hoofd krijgen totdat we het allemaal van buiten kenden.
Het is even begrijpelijk als betreurenswaard dat men bijvoorbeeld in Wenen een
volstrekt overmatige dunk van Ravel heeft, ten koste van Debussy.260 Maar dat wij
soortgelijke misverstanden ontmoeten in Frankrijk, zal misschien sommigen onzer
nog verwonderen. Ravel gaat zijn gemakkelijke en hem voldoening schenkende
gangetje. Maar niemand zal van mij verwachten dat ik een dergelijke exploitatie van
één moment lucide helderheid artistiek noem. Ik begin steeds meer bewondering te
krijgen voor Schönbergs zelfkennis als componist, die hem noopt te zwijgen als hem,
nu reeds jaren lang, niets invalt dat nog niet gezegd, geschreven werd. Ach, men
heeft het al voor seizoenen voorspeld: het begrijpen van Debussy, het doorvoelen
van zijn intenties wordt vooral vertroebeld, moeilijk gemaakt door de honderden
talentvolle prestaties, gedaan in zijn naam, door alle, vaak voortreffelijke plagiaten.
Debussy was ook nergens banger voor dan voor de vriendschappelijkheid die hem
chef d'école noemde... Hij kende zijn mensen; melomanen gelijk onze heer Bernard
zijn gevaarlijke minnaars!
Mevrouw Van Lunteren speelde zaterdagavond twee van de Douze études pour
piano uit Debussy's allerlaatste tijd: de verrukkelijke eerste ‘d'après Monsieur Czerny’
(naar aanleiding van dit stuk schreef Brandts Buys in 1918 al dat ‘deze Études nu
eindelijk die van Chopin dienden te vervangen op onze concerten’)261 en die ‘pour
les degrés chromatiques’. En het is waarlijk geen gering compliment dat ik haar
hiermee maak - mevrouw Van Lunteren is de eerste pianiste die hier twee van deze
twaalf chefs-d'oeuvre heeft gespeeld. Ik meen zelfs: de eerste in Holland, doch zéker
weet ik: in Utrecht.
Bovendien speelde zij de Étude pour les degrés chromatiques in alle opzichten
meesterlijk. En ook dit is, in verband met de enorme moeilijkheid van het werkje,
geen geringe verdienste! De eerste etude was nog wat vlak, wat te ongedifferentieerd,
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De kleine koetsier van een huurrijtuig. In de Muziekkroniek van 20 oktober 1918 schrijft
J.S.B.B. over Ravel: ‘Trouwens, ze past wel bij hem, die zelfironie. Ik weet niet of men het
verhaal kent van de jonge Hollander die zich aan hem voorstelde en wie hij in de war hielp
met de verbluffende vraag: “N'est-ce pas que j'ai l'air d'un petit cocher de fiacre”.’ Die jonge
Hollander was waarschijnlijk Alexander Voormolen (1895-1980), die een tijdje in Parijs
woonde, les had van Ravel en met hem bevriend raakte.
Een verwijzing naar de Verein für musikalische Privataufführungen van Schönberg c.s., waar
verschillende werken van Ravel werden uitgevoerd.
Dat schreef J.S.B.B. in Muziekkroniek III, ‘Grappenmakers’, in het UD van 20 oktober 1918.
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en het oudere werk, Jardins sous la pluie - mevrouw Van Lunteren speelde dit stuk
reeds jaren geleden - werd door een al te zeer afgewogen toucher, door te veel pedaal
een klein weinigje: chopinoiserie.
Haar reproductie van Beethovens Sonate opus 31.3, vóór de pauze, stond op een
heel ander plan. Dat was in alle delen te gejaagd, een onnodig verscherpen van de
zestienden in alle gepunteerde ritmen. Doch de herinnering valt gelukkig gans en al
weg tegen die aan haar beste momenten. Daartoe moet ik ook (bijna) al haar
liedbegeleidingen rekenen. De uitzondering waren de Lieder eines fahrenden Gesellen,
die zij nog steeds opvat als pianomuzieken en niet als orkestreducties. Maar haar
samenspelen met Martine Dhont is altijd meer dan accompagneren.
Ik geloof niet dat mejuffrouw Dhont volmaakt gedisponeerd was, zaterdagavond.
Kleine detonaties, die opvielen in Schuberts Abschied, in Debussy's La mort des
amants, zijn toch eigenlijk niets voor haar. Evenmin als de wat veelvuldige
onduidelijke uitspraak. Haar gelukkigste ogenblikken had zij in Ravels Noël des
jouets - met die kostelijke ‘anges incassables, suspendus par des fils d'archal’! En in
Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen, vooral 1, 2 en 4.
Zij zong, als noviteit, nog drie Hollandse liederen van mejuffrouw Johanna
Wagenaar. Het eerste, Koekoek, op woorden van Frans Bastiaanse, is waarschijnlijk
het beste. Ik vermoed dat zij in Galathea, gedicht van Hooft, op een hoger wit gedoeld
heeft - evenwel zonder dat nog volkomen te bereiken. Het grote lied - het is bijna
een scène voor sopraan en piano - is wat onophoudelijk recitativisch en de melodischer
frasen die bij de woorden ‘Waarom duurt de nacht tot d'avond niet?’ beginnen te
wuiven, duren op hun beurt ook wat al te kort. Het Nachtlied (Bastiaanse) is niet het
beste der drie - wat te dik. Maar de drie liederen en het succes dat zij ermee behaalde,
geven meer dan te hopen dat Johanna Wagenaar binnenkort zal meetellen onder de
Hollandse vrouwelijke componisten. Hoe zegt het ook weer Paul Stefan? ‘Frauen
erreichen alles und es ist nicht alles, aber viel.’262

Dansavond - Sent M'ahesa
25 oktober 1921 (UD)
Ja, van de zoveel aangezichten van de berg Fuji gesproken. Wanneer ik naar
aanleiding van dit tweede optreden van Sent M'ahesa hier ter stede dezelfde dingen
schreef als in het vorige seizoen: dat haar dansen af is, dat het nogal eens cerebraal
aandoet, dat zij hier en daar werkelijke trouvailles vertoonde, maar: dat we nog steeds
wachten op een danseres die enkele primair artistieke begrippen niet ontbeert...263
Dan zoudt gij, lezer, mij kunnen verwijten dat ik u routiniersarbeid leverde, dat
het mij (onder andere) ontbreekt aan liefde voor de kunst Duncans, anders gezegd
de kunstdans. En dat gij altijd wel gemeend hebt dat een musicus alleen over muziek
en dus niet over concerten bijvoorbeeld behoorde te schrijven.
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Het citaat is niet getraceerd.
Zie de recensie van 18 oktober 1920.
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Nietwaar?
Alles goed en wel. Doch Sent M'ahesa produceerde gisteravond ten minste zes
van haar negen dansen voor de tweede maal in Utrecht. Zoiets zou, in zijn genre,
zelfs een tenorzanger niet doen, ofschoon er maar één Gralserzählung bestaat. En
daar schrijven zilver, doch zwijgen in ieder geval geen goud opbrengt, vloeit mij in
eerste instantie deze aanmerking uit de pen: Sent M'ahesa maakt het haar beoordelaars
inderdaad meer dan moeilijk om nieuwe meningen over, laat staan dan nieuwe
appreciaties voor haar prestaties te noteren. Zij bleef zichzelf volmaakt gelijk.
Dit behelst trouwens, afgezien van zeer persoonlijke meningen over de kunstdans
in onze milieus, als verschijnsel in onze maatschappij, als uiting van een bepaalde
geesteshouding, grote waardering. Want ik herinner mij geen tweede kinesthetische
productie, suggestiever dan haar Mondgöttin bijvoorbeeld. Ik zal aan de lyriek
benevens aan de ‘literaire’ quidproquo's onzer moderne danseressen van mijn leven
niet wennen. Maar het spel dat zij dus Mondgöttin noemt, is superieur, is betoverend.
De Maskentanz (de enige titel die juist, dat wil zeggen vaag genoeg was en die geen
raadseltjes opgaf op het gebied der aardrijkskunde: ‘Indischer Tanz’, ‘Kaukasisch’,
of op dat der bijbelse geschiedenis: ‘Belsazars Gastmahl’, of op dat der zoölogie:
‘Grüner Pfau’ (die wit was), of op dat der land- en volkenkunde: ‘Yaravi’,
‘Bedouinentanz’, ‘Waffentanz’) - de Maskentanz werd misschien, gelijk verleden
jaar, het hoogtepunt van de avond. Mijn mening daarover zou direct lyrisch worden
en dat is voor een scribent hoogst gevaarlijk. Zie de reclames op M'ahesa's
aanplakbiljetten.
In ernst: wanneer wij ons vrij weten te houden van het halfweg theosofische
romannetje dat zij tussen deze Maskentanz door speelt (het werd dan wat érg anno
1921!), wanneer wij het bewegingsspel en de verrukkelijke contrapunten tussen haar
levende slangenarmen en het starre masker herdenken, dan blijft deze dans in onze
herinnering wel zeer superieur. Alle bewegingen, alle samenkoppelingen der
onderscheiden momenten waren daar juist doordacht en voortreffelijk gerealiseerd.
Het nadeel van het Gebouw-zaaltje voor dit doel was: dat men, in het eerste gedeelte
der zaal teenminste, de danseres niet ten voeten uit zag. En dit zeer belangrijke
onderdeel kan men niet missen. Het licht was ook erg provisorisch. Theo van der
Pas, aan de piano, ook.264

Kamermuziekavond - Chailley-kwintet
26 oktober 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Chailley-kwartet m.m.v. Céliny Chailley-Richez (piano)
Ravel: Strijkkwartet
Fauré: Pianokwartet [op. 15 of 45]
Schumann: Pianokwintet in Es, op. 44
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Op 18 oktober 1920 begeleidde Theo van der Pas Sent M'ahesa nog met een orkestje.
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Het concert van dit ensemble werd verleden jaar de gebeurtenis van het seizoen.265
En zonder nu te durven voorspellen dat hun optreden dat dit jaar wederom worden
zal (het is nog geen november, nietwaar!), heb ik toch een vrij helder vermoeden dat
de schoonheden die zij brachten, hun welhaast volmaakte reproducties, hun chic,
hun muzikaliteit niet vaak geëvenaard, nog minder overtroffen zullen worden in de
loop van deze muziekmaanden. Ik kreeg dezer dagen een circulaire in handen van
een aantal zondagmiddagconcerten, waarin de schrijvers en concertgevers met een
zeker jungsiegfriedlich aplomb constateerden dat ‘in Utrecht niet veel kamermuziek
gegeven [wordt]. Het vorige seizoen was daar een uitzondering op, toen in Tivoli
verschillende krachten op dit gebied zich liet horen (au!), maar ook dit jaar is het
aantal kwartetavonden zeer gering.’
Wel, ik weet niet of dit er niet zo'n beetje pour besoin de la cause staat, doch ze
hebben in zeker opzicht gelijk. Verleden jaar, na de talrijke en singuliere prestaties
van de concertgevers in Tivoli, herinnerden wij ons vooral het ensemble Chailley,
en Capet, en nog enkele anderen. En zo lijkt het een daad van juist inzicht, getuigende
van goede handelsgeest om de voortreffelijkste musici die ons de vorige maal in
Tivoli betoverden, dit seizoen te laten optreden in het Gebouw. Gezelschappen als
het Kwintet-Chailley verdienen het dat zij ook hier een vast publiek hebben.
Men speelde ditmaal het Kwartet van Ravel. Veel vondsten van de componist
staan hier voor de eerste maal in en het is altijd beschaafd, boeiend, betoverend. Het
Kwartet werd in hun reproductie een wonder van élégance, van prille, consonante
dissonantie. Wat mij, muziekkritisch, in de oudere werken van Ravel steeds weer
boeit, is zijn verhouding tot César Franck. Psychisch is daar letterlijk geen enkele
overeenkomst, muzikaal-technisch eigenlijk ook geen. Maar het is zo interessant,
die vage Franck-harmonie die ons altijd de blankste, vroomste perspectieven placht
te openen - en die hier, plotseling, frêle wordt en, zélfs, een heel klein weinigje
équivoque!266
En dan het Pianokwartet van Gabriel Fauré. Een groot werk. Meesterlijk, groots
van lijn, magistraal gevonden en gecomponeerd Doch muziek van gisteren, en daarom
verschoven - om het maar zo te noemen. Men begrijpt de ambities die achter, die in
al het werk van Fauré staan. En begrijpen is helaas niet hetzelfde als billijken. Waarom
toch is Debussy's Mandoline, een lied, een nietsje, betoverender dan de
tweede-themagroepen uit het eerste deel van Faurés kwartet - terwijl de
notencompilaties zóveel overeenkomst vertonen?
Waarom ontroert eenzelfde frase wél in een Impromptu van Schubert en niet in
dit kwartet? Waarom irriteert hier een chromatiek die in Tristan gans andere
uitwerkingen had en heeft? Waarom? Het gaat niet aan dit werk te vonnissen als
epigonenarbeid - daarvoor is het te persoonlijk doorleefd. Maar de persoonlijkheid
van Fauré is meer die van de Kenner, Genieter, dan van een Vinder. Dit is al kritiek
die ik vermag te schrijven: het werk van een beschaafd man is een te belangrijke
factor in dit als regel onbeschaafde cultuurmilieu.
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Zie de recensie van 14 oktober 1920.
Dubbelzinnig, verdacht.
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En na de pauze het Kwintet van Schumann. Het evenwicht piano-strijkers was hier
volmaakter dan vóór de pauze.
Mevrouw Chailley-Richez domineerde in Fauré wat te zeer. Overigens: een
verrukkelijk musicienne!
Marcel Chailleys toon leek mij geringer van volume dan verleden jaar - geen
nadeel in het Gebouw-zaaltje, met dat al. De drie anderen mochten zich misschien
wat matigen. Het evenwicht was nu bijna altijd nog volmaakt en het zou jammer zijn
wanneer dat minder werd. Léon Pascal met name domineerde enkele onderdelen van
enkele seconden waar dat nodig, noch gewenst was. Een absolute futiliteit, doch: die
dat moet blijven.

Tivoli-concert - Francis Koene
27 oktober 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Smetana: Ouverture Die verkaufte Braut
Smetana: Die Moldau
Suk: Fantasie voor viool en orkest (solist: Francis Koene)
Dvořák: Vioolconcert (solist: Francis Koene)
Ik zou over onze fameuze violist kunnen schrijven met bijna dezelfde woorden als
in het seizoen 1919-1920: ‘Hij heeft een voortreffelijk mezza-voce, een uitmuntend
rubato, hij voelt de welving der melodieën zeer nerveus en zeer juist.’267 Ik zou daar
slechts aan moeten toevoegen: dat zijn spel in de laatste jaren enorm aan diepte en
intensiteit heeft gewonnen. Dat, in de tweede plaats, Koene gisteravond een paar
maal bezig was zijn toon te forceren - wat hij liever niet moest doen. Het is volmaakt
overbodig, want: zelfs zijn pianissimo (nog altijd zijn persoonlijkste timbre!) draagt
voldoende.
Over het accompagnement en de reproductie van de twee stukjes muziek die voor
orkestnummers fungeerden, kan ik kort zijn.
Het werd dus weer eens een Boheemse avond, gisteren. De vaststaande muzikaliteit
der Tsjechen blijft buiten bespreking. Maar ik vraag mij toch, benauwd, af welk deel
der buitengemeen rijke componistenvegetatie uit de Boheemse tuin verder is gekomen,
internationaal beroemd is geworden. Want: het zijn bijna allen Deutsch-Böhmen,
wier werken bij de grote Duitse en Duits-Oostenrijkse uitgevers verschenen.
Tenminste: zij schrijven een op de Duitse diapason afgestemde muziek. Ik ben
benieuwd wat we van de Boheemse muziek zullen horen, nu zij ze in eigen beheer
hebben genomen!268
Suk is een belangrijk musicus, Dvořák was een grote figuur, Smetana schreef veel
goedklinkend werk - maar wat een onbeduidend stuk, die Vltava! Het heeft waarlijk

267
268

Zie de recensie van 17 februari 1920.
Bohemen, vroeger deel uitmakend van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, werd
na de Eerste Wereldoorlog een deel van Tsjechoslowakije.
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niet meer kunstwaarde dan In een blauwgeruite kiel of Een liedje van de zilvervloot
zouden hebben, wanneer iemand ze eens wilde instrumenteren. En psychisch! Die
Reizen en Lotgevallen van de rivier Moldau, op muziek gezet - het is zo interessant
als, voor mij tenminste, een rekening-courant. Het is kinderachtig (niet kinderlijk!)
van de eerste harptoon-waterdruppel af, tot aan het einde van zijn stroombed.
Belangrijk is het voorspelletje van Smetana's Verkochte bruid al evenmin - de opera
bleef wel erg achterwege.
Alles in alles een programma dat niet veel sporen nalaat in onze herinnering.
De vioolfantasie van Suk - ja, ik geloof niet dat men er meer van behoort te zeggen
dan dat het een interessant stuk is, hier en daar. Wat lang, constructief wat zwak.
Maar typische violistenmuziek en als zodanig van veel betekenis.

Tivoli-concert - Zevende symfonie van Mahler269
3 november 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Händel: Concerto grosso in g, op. 6.6
Mahler: Zevende symfonie
Men heeft in ons middagblad van maandag 31 oktober kunnen lezen dat in de laatste
jaren de Vierde, Eerste en Vijfde symfonie van Mahler in het repertoire van ons
orkest werden opgenomen - terwijl nu de Zevende volgt, ‘als de laatste die voorlopig
bij de sterkte en bezetting van ons orkest mogelijk is’.270 Dat klinkt hoopvol.
Maar het is onjuist.
Want de verhouding strijkers-blazers zoals het U.S.O. die kan bezetten, laat geen
bij benadering juiste interpretatie van modern-Duits groot orkestwerk toe. Iedereen
kon het gisteravond constateren, met of zonder commentaren, al of niet van
persoonlijke aard. Ik voor mij wens niet verder te gaan, op dit ogenblik, dan tot het
vaststellen van het feit. Ongeveer een jaar geleden schreef ik, naar aanleiding ener
uitvoering van
269
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Naar aanleiding van deze recensie kreeg Van Gilse ‘in letterlijke zin een aanval van razernij’.
‘Het culmineerde in een paroxisme van woede uitgestoten schreeuwen: “Ik vermoord hem!”
Daarop, tot angst en schrik van mijn vrouw, liep ik de deur uit, de straat op. Indien ik op dat
uur Pijper was tegengekomen - en de kansen waren volstrekt niet gering - had hij zijn
schandelijk bedrijf met zijn leven moeten betalen, ik zou hem gewurgd hebben of in de gracht
gegooid. Dat mijn toestand zo was, kan ik nu nog met volle zekerheid zeggen.’ Van Dijk
(1979), 204.
Als de Vijfde en de Zevende symfonie van Mahler geen bezettingsproblemen opleveren, zijn
ook de Zesde en de Negende mogelijk. Het anonieme bericht in het UD van 31 oktober,
waarschijnlijk geschreven door Jan van Gilse, werpt enig licht op de Utrechtse concertpraktijk:
‘Het strijkorkest ondergaat voor deze uitvoering een uitbreiding; ook bij andere groepen,
o.a. het slagwerk, is welwillende medewerking verkregen. De bezetting van instrumenten
die anders in een symfonieorkest zo goed als nooit voorkomen, levert bij het U.S.O. geen
moeilijkheid op; dit is de enige lichtzijde die naast de vele schaduwzijden van het behoud
der zomerse harmoniemuziek staat. Zo kan nu het bespelen van de tenorhoorn, een typisch
instrument der harmoniemuziek, door de solotrombonist van ons orkest geschieden. Ook het
gebruik van mandolines en gitaren [...] is een karakteristieke uitbreiding van de gebruikelijke
orkestmiddelen. De welwillende medewerking van enige bespelers dezer instrumenten heeft
mede de uitvoering mogelijk gemaakt.’ Uit de memoires van Van Gilse is af te leiden dat
concertmeester Francis Koene de mandoline bespeelde. Van Gilse (2003), 358.
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Schönbergs Kammersymphonie (door het Concertgebouw-sextet) over de
instrumentering van het werk: ‘Dat wij er ons desnoods aan zouden gewennen de
edele violen, alten en violoncellen in den vervolge slechts als achtergrondmakers te
horen - iets waarvoor men tot dusverre bijvoorbeeld de batterij placht te gebruiken.’271
Inderdaad, wanneer een componist vijf strijkers voorschrijft tegenover tien blazers,
dan hebben wij dat, al of niet met instemming, te aanvaarden. Doch in een ‘normaal’
geïnstrumenteerd werk, een symfonie van Mahler bijvoorbeeld, gaat het niet aan,
om redenen van orkest-technische aard het hele werk uit het lood te spelen. En dus
krijgen de lieden gelijk die gisteravond malicieus opmerkten dat ‘het misschien op
iets geleken zou hebben’ wanneer men er de helft der strijkers van het Concertgebouw
bij gehuurd had. Ikzelf ga zover niet. Het is prijzenswaardiger een interessant, voor
Utrecht nieuw werk uit te voeren, zelfs al kan die uitvoering nooit volmaakt zijn,
dan uitsluitend repertoirestokpaardjes te berijden, meen ik. Zóver gaat mijn appreciatie
- want het doet onze concertbezoekers nood hun Mahler te leren kennen: niet slechts
de energieke Eerste, niet slechts de hemelse Vierde, doch óók de Mahler der haast
bovenmenselijke Dwalingen. Ik waardeer (en ik herhaal dit hier voor de zoveelste
maal) de bedoeling die Jan van Gilse met zijn strijden voor Mahler kan hebben wel
degelijk. Doch verder mag mijn appreciatie helaas alweer niet gaan. Want afgezien
van de orkest-technische onmogelijkheid - ik zal daar verder niet over schrijven werd deze eerste uitvoering der Zevende een jammerlijke worsteling met de materie.
Hoevele malen heb ik niet moeten constateren dat een juist tempo, een juiste
modificatie, een afgewogen dynamiek zaken zijn die men in orkestuitvoeringen onder
Van Gilse tevergeefs wacht? Het is onmogelijk om van deze uitvoering der Zevende
een complete kritiek te geven: het simpele opsommen der onjuistheden, der
deraillementen alleen reeds zou een paar kolommen vorderen - vergeet niet dat de
partituur ongeveer 250 bladzijden telt... Ik sla, op goed geluk af, cijfer 33 op. Ik vind
op deze bladzijde (bladzijde 40 der studiepartituur) ten minste zeven
tempowijzigingen, waarvan ik er slechts twee hoorde. Daar staan analoge,
fanfaronnerende ritmen in de eerste en tweede trompet en in de twee fluiten. De
fluiten speelden juist; waarom de trompetten niet? Waar bleven de Luftpausen? Waar
de algemene pianissimo's? Een paar bladzijden verder, cijfer 38: hobo, fluiten en
klarinet geselen (ná elkaar) weer hetzelfde ritme: kwart met twee punten en twee
tweeëndertigsten. De hobo speelde twee zestienden; de fluiten speelden correct, de
klarinet kwam achter... En zo zou ik door kunnen gaan.
Gij zoudt mij kunnen tegenwerpen dat al deze zo technische details u niet
interesseren. Lees het dan vooral niet nog eens over, concertbezoeker van gisteravond!
Gij verlangt dat ik u een opinie over de symfonie geef... kon ik het maar. Want hoe
willen wij een werk bespreken dat daar nog niet was!? Er was nog geen atoom
Mahler-geest - er was geen vleugje van het onweegbare gewichtigste, dat volgens
Mahler zelf ‘nicht in den Noten steht’.272 Men was nog mijlenver van een correcte
weergave dezer noten
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en tekens af, gelijk ik voldoende meen aangetoond te hebben met die paar regels
technische beschouwing hierboven. Hoe wil ik over muziek schrijven als het werk
van de toonkunstenaar nog in het eerste stadium bleef steken? Hoe zullen wij denken
over emotie als de noten die deze ontroering wel kunnen suggereren, niet juist waren?
Hoe willen wij de arme kunst in het geding brengen als het Handwerk zich bij het
spijkers slaan op de vingers hamert?
De fout is dat deze uitvoering te vroeg plaatsvond; enkele weken of ettelijke
lichtjaren te vroeg, ik weet dat niet zo nauwkeurig. Te vroeg, want: niet afgestudeerd.
Het is toch te zot dat de criticus in de krant moet schrijven wat de dirigent op de
eerste repetities behoorde af te spreken - het is immers zo'n zonderlinge verdeling
van arbeid.
De zaak is: men stelt zich tevreden met het juist even voldoende afrijden der
repertoirestokpaardjes of men tast naar hoger idealen. In het eerste geval heeft men
te maken met een routine-kapelmeester, in het tweede geval met een kunstenaar. De
heer Van Gilse heeft waarschijnlijk meer van de kunstenaar dan van de geroutineerde
kapelmeester - dit behoeft eigenlijk geen betoog. De routinier componeert in de regel
niet - Van Gilse wél; de routinier grijpt niet naar werken die hij niet min of meer
dragelijk herunterdirigieren kan - Van Gilse wél; de routinier heeft geen belangstelling
voor het nieuwe - Van Gilse, gelukkig, wél.
Maar wat ik, zelfs na jaren van ‘antithetische samenwerking’ met de dirigent van
het U.S.O. nog steeds niet begrijp, is dit: dat iemand die met een milligram zelfkritiek
gewapend is, nog genoegen kan nemen met uitvoeringen die zó voluit slecht zijn. Ik
moet steeds weer tot de conclusie komen dat deze dirigent zich al repeterende niet
zuiver voorstelt, of kan voorstellen, hoe alles klinken zal... Het wordt haast klassiek
van monotonie!
De Zevende van Mahler schijnt, als ensemblewerk, voor de musici van het U.S.O.
nog te zwaar, tenminste: na dit aantal repetities nog. Het had nog niets van een
ensemble, nergens. Dit neemt niet weg dat ik gaarne gestreken en geblazen
fragmentjes herdenk, die soms op zichzelf zeer verdienstelijk, soms zelfs voortreffelijk
waren! Alle eerste blazers, Rijnbergen en de tenor-hoornist (fraai van toon, doch te
traag van inzetten).
Resumerende: dat het niet klonk was wel ten dele de schuld der verhouding
strijkers-blazers, voornamelijk echter moet het resultaat aan het repeteren geweten
worden. Twee percent fatum; achtennegentig percent ánder, vrolijker fatum.273

Kamermuziekavond - Boheemsch Strijkkwartet
4 november 1921 (UD)
Tivoli
Dvořák: Strijkkwartet in C, op. 61
Borodin: Strijkkwartet [waarschijnlijk nr. 2 in D]
Beethoven: Strijkkwartet in e, op. 59.2
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Kwartet spelen is de edelste en is ook de moeilijkste aller muzikale bezigheden. Deze
waarheid, slechts half ateliergeheim, werd reeds vaak genoeg uitgesproken, geschreven
en gedrukt. Maar gisteravond bedacht ik mij hoe hinderlijk beperkt dit einde der
wijsheid ook al weer is. Het geeft zelfs geen punt van uitgang aan onze waardering,
laat staan dan aan onze kritiek, laat staan aan onze bewondering. Van een
orkestreproductie behoeft men als minimum slechts te eisen dat die correct is; van
een instrumentaal of vocaal solist verwacht men, in dezelfde eerste instantie, dat hij
zijn metier verstaat. Alles wat wij daarrond, daarboven registreren, is winst, nietwaar?
Doch bij de waardering der Strijkkwartetten spreken ogenblikkelijk alle oude en
geheimzinnige factoren der diepste muziek mee. Men kan hieruit niet anders afleiden
dan: dat alle of bijna alle kwartetten die wij te horen krijgen, superieur zijn, dat alle
die gezelschappen kleine of grote wonderen (doch altoos wonderen) zijn van een
samengestelde Eenheid. Het komt zo goed als nooit voor dat wij aanmerkingen
moeten maken op één lid van het ensemble der vier. De kritiek op kwartetavonden
blijft zo goed als altijd op een ongewoon hoog plan - op een plan waar men hoogstens
over opvattingen redetwist, nooit over inzicht, nimmer over primair artistieke zaken.
En ik wenste wel dat de muziekkritiek zich altijd in dit gemiddelde kon blijven
bewegen. Eigenbelang, geduldige lezer, het is aantrekkelijker om over poëzie en
proza te schrijven dan over vervoegingen, persoonlijke voornaamwoorden of
leestekens - herinner u uw eigen hbs- of gymnasiumjaren!
Het Boheemsch Strijkkwartet274 - absoluut superieur ensemble - concerteert hier
in Holland, in Utrecht, te midden ener bewondering die aan verafgoding grenst. Zij
verdienen dit, doch niet alleen zij! Maar het past volstrekt in het kader van een typisch
Hollandse, ja specifiek Utrechtse denkwijze om één ensemble voor het allerbeste te
houden - gelijk ook slechts één componist de allergrootste heet. A. meent: Bach, B.
beweert: Beethoven, C. decreteert Wagner, N.: Brahms... Ik ben altijd wat huiverig
geweest voor deze kunstmatige Olympos op kaartsysteem. Het geeft overmatig veel
gelegenheid tot onvruchtbare partijtwisten - en stel u voor dat de Schieringers en de
Vetkopers eens componisten tot patroons gekozen hadden...! Ik heb altijd willen
beweren: er is geen grootste componist. (Dit heeft A. gebrek aan respect voor Bach
genoemd, B. gebrek aan eerbied voor Beethoven, enzovoort, ad infinitum.) Maar
niettegenstaande alle kakelende tegenwerpingen blijf ik bij mijn mening: nimmer
behoort men één genie te verheffen ten koste van een ander.
Zo ook inzake schone ensembles: wanneer wij naar Hoffmann c.s. luisteren, dan
weten wij onderhand dat ook anderen de sleutels tot de heiligdommen in onze eigen
harten hebben. En hierdoor denigreren wij onze bewondering niet integendeel! Men
doet een kunstenaar onrecht door hem te verguizen; men doet hem bitterder onrecht
door te verafgoden, te adoreren zonder redelijkheid, zonder kennis, zonder inzicht.
Dit is de conclusie waartoe men komen moet, wanneer men niet verblind is door een
jarenlange eenzijdige beschouwingswijze, door buitenartistieke overwegingen, door
nationale of lokale partijzucht (de meest Hollandse onzer Hollandse ondeugden!).
De kritiek op het concert van gisteren kan zeer groot zijn. Hoffmann, Suk, Herold
en Zelenka toveren, omstrikken ons met elke muziek die zij op de lessenaars leggen
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zouden. Zij hadden ditmaal een dvořák gekozen (opus 61), het Kwartet van Borodin
en het Tweede Russische kwartet van Beethoven. Hun Dvořák is altoos gans bijzonder
van expansie - zo ook ditmaal. Het Kwartet van Borodin is geen zeer belangrijk werk,
noch persoonlijk, noch krachtig. Beethoven was bijna volmaakt.

Kamermuziekavond - De vierde
7 november 1921 (UD)
Cor Kwant, Karin Kwant-Törngren, Francis Koene en Jan Wagenaar [e.a.?]
Werken van Moesorgski, Bach, Martini, Paisiello, Rameau en Cui
‘Voor het Volk’ - gelijk het programma en de aanplakbiljetten vermelden.
Deze definitie en de enigermate exclusivistische vooropstelling, waarvan de naam
een uitvloeisel was, hebben mij nooit bekoord. Ik heb, in het Dagblad en elders,
steeds elk streven ondersteund dat erop gericht was de vele aangezichten der muziek
te vertonen die men zo gewoonlijk niet te zien bekomt. Met andere woorden: iedere
concertorganisatie, elke concertgever die zijn programma's openhoudt voor een ander
dan het internationale sleurrepertoire heeft a priori mijn instemming. Zo ook Kwant
c.s. Das musikalische Opfer van Bach is een volmaakt ten onrechte bijna vergeten
meesterwerk. De liederen van Moesorgski zijn tot dusverre vrijwel onbekend in ons
centrale Utrecht. Enzovoort. Ik ondersteun Kwant gaarne in zijn pogingen, die voor
de eruditie van muzikaal Utrecht slechts heilrijk kunnen zijn.
En daarom raad ik hem aan om af te zien van zijn beperkende bepaling Voor het
Volk. Hij kan zijn concerten blijven geven tot populaire prijzen, niets staat daaraan
in de weg. Maar het is mijns inziens onjuist om in principe zijn eigen publiek te
classificeren. De zogenaamde Middenstandsconcerten in het Amsterdamse
Concertgebouw ‘trokken’ eigenlijk ook niet. Kwestie van een etiketje. Het is juist
voor een ander, muzikaal meer ontwikkeld publiek dan dat der Volksconcerten van
belang dat zij uw programma's aanhoren, concertondernemer Kwant! En ook dit:
enig inzicht in de psychologie der menigte kan u leren dat ‘Het Volk’ liefst concerten
bezoekt die níét als volksconcerten geannonceerd werden - wanneer de toegangsprijs
tenminste geen grendel is. (Dat is zij, onder de huidige verhoudingen der verdiensten,
bijna nooit!) En de middenstand, de noodlijdende intellectuele middenstand in het
bijzonder, wordt liever niet zo in het publiek naar de dusgenaamd populaire concerten
verwezen - voor een niet onbelangrijk percentage komt zij daar dan eenvoudig niet!
Ik adviseer u dus: houd uw populaire prijzen, doch schrap de ondertitel uwer
concerten. De concerten-Kwant kunnen, mits de programma's interessant en zo
zorgvuldig samengesteld blijven, op den duur een factor in het muziekleven der stad
worden. Wie weet, misschien groeit er eens iets groters, iets vasts, iets van meer dan
lokale bekendheid uit...? Alle wijzigingen natuurlijk voorbehouden, van alle kanten...
Het beste moment van deze avond werd mevrouw Kwants reproductie der drie
Moesorgski's. L'orphelin was het hoogtepunt en ik aarzel niet dit een voortreffelijke
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prestatie te noemen. Mevrouw Kwants uitspraak van het Italiaans is nog niet volmaakt
en tegen haar tempo-opvattingen, met name van Martini's Romance275 en de Ariette
uit Rameaus Hippolyte et Aricie, heb ik enige bezwaren. De heren Kwant, Francis
Koene en Wagenaar speelden vóór de pauze de helaas zo onbekende Sonate uit Bachs
Musikalisches Opfer en na de pauze een klein suitetje (inderdaad, een
gerechtvaardigde dubbele diminutief!) van de Rus César Cui. Dit laatste was, als
reproductie, beter dan de Sonate. Het is overigens een alderliefst onbenullig
salonmuziekje en het veroverde dan natuurlijk ook stormenderhand de vele tedere
gemoederen. Geen kwaad haar in.
Het programma was, ik duidde dit reeds aan, voorbeeldig samengesteld,
overzichtelijk, duidelijk en zorgvuldig gedocumenteerd. Over de diverse verdietsingen
zou men van gedachten kunnen wisselen. Wanneer men bijvoorbeeld ‘Das
musikalische Opfer’ vertaald afdrukt, dan moet men dat ook doen met Nel cor più
non mi sento of Incantation.276 Maar misschien staat of valt dit principe met Voor
het Volk...

Kamermuziekavond - Hesse-Franco Mendes
8 november 1921 (UD)
Guillaume Hesse (violoncel) en Hans Franco Mendes (piano)
Werken van Beethoven, Tsjaikovski, Franco Mendes en Hesse
Variaties schrijven op een desnoods zelfgevonden thema, ziedaar het stokpaardje
dat, naar men zegt, Arnold Schönberg al maar door bereed op zijn Amsterdamse
compositielessen, verleden jaar.277 Daar zou over te praten zijn.
De ouderwetse Musikalische Formenlehre onderscheidde vier standaardtypen: de
liedvorm, de rondovorm, de sonatevorm en de variatievorm - ik kan niet helpen dat
het lijkt op de catalogus van Fongers' rijwielenfabriek. De variatievorm nu bood de
meeste mogelijkheden. Want: Beethoven had de sonatevorm reeds zodanig
gemutileerd, dat hij bij de lateren (Franck bijvoorbeeld) volmaakt onherkenbaar was.
Wagner, met zijn eindeloze melodie, had de x-delige liedvorm in diskrediet gebracht;
en het rondo had zich zo talloze malen gekruist met de sonate- en liedvormen, dat
er van een eigen fysionomie bijna niet meer gesproken kon worden. Bleef dus over,
uit de boedel in liquidatie: de variatievorm. De variatie nu had twee aangezichten.
Primo kon men variaties schrijven op Mozarts manier, dat was: een themaatje,
liedvorm op zichzelf, van plusminus acht, of zestien, of tweeëndertig maten - waarop
volgde een serie kleine, overeenstemmende muziekstukjes met gebruikmaking van
hetzelfde

275
276
277

Ook bekend onder de titel Plaisir d'amour.
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thema geconstrueerd. Daar waren vaste gebruiksaanwijzingen voor, ‘Regels’, zeiden
onze grootvaders, manieren die in de handen van een genie als Mozart bijvoorbeeld
tot de verrukkelijkste resultaten leidden.
Secundo kon men de dusgenaamde uitgebreide variatievorm entameren, bemind
door Beethoven, en vroeger reeds door Haydn. Deze vorm nu heette minder ‘streng’,
en het kwam hierop neer dat men een thema ontwikkelde, in één stuk door, niet
‘periodisch’, zoals wij dat in het componistenjargon schelden. Het was eigenlijk een
psychologisch behandelen van een gegeven: modulaties der stemmingen stonden
open bij iedere maatstreep. In kiem bevat deze vorm Wagners gehele
Leitmotiv-principe, afgezien nog van alle andere kwaliteiten. Het is dus begrijpelijk
dat de handwerksman Schönberg zijn leerlingen dit instrument in handen geeft.
Begrijpelijk, doch ík acht het niet juist. Want het stelt de hoogste eisen aan de kwaliteit
van het thema, en nu kunnen jongelui als componist signaleerbare vorderingen hebben
gemaakt, terwijl zij toch nog lang niet in staat zijn een geladen, een expansief, een
persoonlijk thema te vinden. Een thema vinden, dat is volstrekt analoog aan: een
geniale inval krijgen. En wanneer uw leerlingen last hebben van geniale invallen,
dan hebben noch Schönberg, noch wie dan ook deze mensen meer iets te leren. Dan
zijn zij er! Schönberg placht dan ook wel bestaande, desnoods populaire thema's ter
behandeling op te geven. Dit lijkt mij hachelijker. Want de dispositie, nodig om in
een waarlijk schone, geladen cantus firmus door te dringen, moogt ge ook alweer
niet bij een leerling verwachten. En de jongens minderwaardig materiaal in handen
geven? Dat is nog ongunstiger, dat is smaak bederven en energie doven. Uit dit alles
zou men desgewenst kunnen afleiden dat Schönbergs systeem niet deugde... quod
non erat demonstrandum!
De variaties waren gisteravond niet van de lucht af. Men speelde ten eerste de
allerijselijkst gerekte en vervelende Variations sur un thème rococo van Tsjaikovski,
voor wie kamermuziek schrijven altijd hetzelfde beduidde als min of meer uitgebreide
aanwinsten voor het geslacht Salonmuziek componeren. En ten tweede speelde Hans
Franco Mendes voor de eerste maal zijn Variaties over een eigen thema, die als het
programma niet jokte en ik goed gelezen heb, in mei van dit jaar werden geschreven.
Dat is een hunner grote fouten, schoon niet de ergste. Het spijt mij dat ik dat stuk
een buitengewoon ongeslaagd werk moet noemen; karakterloos, onpersoonlijk gedaas
op een kleur-, leven- en expressieloos gegeven. De piano klinkt soms als Chopin,
soms als het vierhandige klavieruittreksel van Mahlers Vierde of Derde symfonie.
Dan is er veel slecht gedirigeerde Brahms, hele tonen en
Suite-bergamasque-geklodder.278 Hans Franco Mendes zal, voor hij als componist
kan meetellen, nog een paar miljard noten moeten schrijven - zoveel als hij er zijn
leven lang niet bij elkaar krijgt. En dat geeft nog uit, en dat wordt in het publiek
gespeeld, en dat gaat in de schatting van naïeve zielen geteld worden bij het begrip
Moderne Nederlandse Muziek... het is ráár.
Guillaume Hesse speelde nog een etude van zichzelf, die ik door de omzetting in
het programma niet meer heb kunnen horen. Ik moet dus over het vaderlandse deel
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van de avond wel onvolledig zijn en het spijt mij waarlijk dat ik niet anders te boeken
heb dan dit negatieve postje.
Het violoncelspel van Guillaume Hesse ging niet noemenswaardig vooruit, het
laatste jaar. Hij heeft zijn instrument niet mee en ik weet zelfs niet of zijn dispositie
een typisch violoncellistische is. Er gebeurden te rare dingen.
Het pianospel van Franco Mendes bleef nog altijd meer iets om aan te zien dan
om aan te horen. Dat is fout. ‘Expressief’ spel - alles goed en wel, doch er waren te
veel harlequinades plus te veel foute noten en te veel onjuiste dynamische accenten.
Het gaat ook niet aan op zo een manier met het tempo te modderen; het gaat niet aan
op deze wijze Beethoven te spelen in het publiek. Ik poseer volstrekt niet voor
Gralshüter van Beethovens onaantastbaarheid - ik vind het even erg om in Schumann
of Torsten Petre te knoeien als in Beethoven. Maar het is bij Beethoven zo radicaal
overbodig: men kan zo gemakkelijk correct spelen wat er staat, zonder rubato's tegen
de geest, zonder koekenbakkerssforzati en andere dilettantismen.
Het sonatespel van Hesse en Franco Mendes (Beethovens Tweede violoncelsonate)
was voluit dilettantisch. Daar zijn geen excuses voor: dat het slecht klinkt in een
slecht bezette zaal, dat de snaren piepen en onrein zijn, dat men ‘niet ingespeeld’ is,
zijn allemaal geen motieven om alle opmaten te spelen als een leerling van een
conservatorium, om een tempo drie of vier keer in de loop van hetzelfde allegro te
verbuigen (neen, ik bedoel niet die ritenutomaten!), om de tweeëndertigste in een
gepunteerd ritme nu eens te spelen als een zestiendentriool, dan weer als een voorslag.
Enzovoort. Er zijn waarlijk nog te veel dingen tussen Piano en Violoncello, waarvan
de schoolse wijsheid van dit concertante tweetal nog niet droomt...

Dante-herdenking: De muziek279
Winnubst: Canto 33, Paradiso
Wolf-Ferrari: La vita nuova
9 november 1921 (UD)
R.K. Nationaal Dante-Comité: Dante-herdenking
U.S.O. o.l.v. Johan Winnubst
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius en Jac. Ph. Caro (zang) Winnubst:
Canto 33, Paradiso
Wolf-Ferrari: La vita nuova
Ik had, om zuiver kritisch ingesteld te blijven, de redevoering van de heer Poelhekke
eigenlijk niet moeten horen. Want de heer Poelhekke, sprekende over Dante, opende
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In het kader van de Dante-herdenking (1321-1921) werd er, na enkele inleidende toespraken,
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gans andere vergezichten dan de brave Italiaanse en vaderlandse musici, wier
prestaties ik kritisch te waarderen zal hebben. De heer Poelhekke riep de schim van
meester Diepenbrock op en hij gebruikte in de loop van zijn betoog enige malen
Beethovens naam. En te gaan denken aan Diepenbrocks Missa, met in uw oren de
muziek van Winnubst,280 dat is erg - voor de muziek van Winnubst.
Wolf-Ferrari's La vita nuova is, zonder omwegen, eveneens een zwak werk.
Hybridisch. Ik weet ook (onbedoeld instemmend commentaar op de meningen van
de heer Poelhekke) geen enkele componist van de laatste honderd jaren wiens kunnen
en leven zich met dat van de grandioze Dante zou kunnen meten. Zelfs niet Berlioz.
Natuurlijk zullen Dantes uiterste grenzen nooit bereikt worden door een musicus daarvoor is zijn levenswerk te nadrukkelijk dat van de woordkunstenaar. Aan de
andere kant beweegt de Muziek in haar laatste sublimaties zich in sferen voor geen
enkele andere kunst toegankelijk. Maar er behoort geen zo ontstellende
wanverhouding te zijn tussen het werk van de musicus en dat van de (s.v.v.)
tekstdichter, als hier.
La vita nuova is typisch het werk van de Duits-geschoolde (hier bovendien nog:
aan Duitsland bloedverwante) Italiaan van omstreeks 1900. Alle voorbeelden werden
gekozen uit het klassiek-Duitse repertoire, alle grotere melodiek is Italiaans (dat wil
zeggen van de opera). De muziek in Italië heeft niet zoveel standen als elders: liriche281
die gij heden in een salon, op een serieus concert hoort, ontmoet ge morgen in de
achterbuurt. Omgekeerd eveneens. Dit heeft twee redenen: ten eerste zijn de Italianen
een gruwelijk zangrijk volk; ten tweede missen zij ons soort (zelf)kritiek bijna
volkomen. Honderdduizenden Italianen staan in vuur en vlam bij een melodietje dat
de kritische enkeling triviaal moet schelden. Bijvoorbeeld d'Ambrosio.282 Ik wil de
melodiek van La vita nuova niet uitsluitend laag-bij-de-gronds noemen, doch
gemakzuchtig is zij wel.
De voorbeelden - nergens geëvenaard of zelfs maar benaderd! - zijn evident genoeg.
Denk aan Bachs Matthäus-Passion, beginkoor, en Wolf-Ferrari's Prologo. Het
gebruikmaken, op deze manier, van het jongenskoor, de harmonische retardaties, de
lopende bassen. Verderop in het werk schimt de herinnering aan Bach telkens weer
voorbij, zonderling gecamoufleerd. Musetten-effecten der althobo's, spookwitte
fluitakkoorden, canonische inzetten met roterende frasen (bijvoorbeeld de Canzone
nr. 6). En, het andere aangezicht dezer Cantica: Wolf-Ferrari uit zich het persoonlijkst,
wanneer de dansende salonaapjes uit de mouwen komen: Danza degli angeli. Dan
is er: atmosfeer, geïnspireerdheid, een andere dan trekvoetende gang. Hoog staat
deze Kunst niet - en het verband met Dante blijkt wel zeer illusoir... Maar het is
tenminste aanvaardbare muziek.
Het hele werk is dat niet. Het is te chromatisch, het zit te los in zijn voegen, het
is slecht uitgebalanceerd. Het is hybridisch: niet gelukte (want: onbereikbare)
versmelting van aangeleerde denkwijzen, constructies met het eigen, ietwat
onbijzondere idioom.
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Zie voor Johan Winnubst voetnoot 57 bij de recensie van 27 december 1917.
Liriche zijn (lyrische) gedichten.
Bedoeld is de violist en componist Alfredo d'Ambrosio (1871-1914).
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Het hoogtepunt: Ricordo del sogno, is slechte operamuziek,283
verminderde-septiemakkoordenwellust; de lyrische fragmenten zijn voor ons gevoelen
te zeer van de straat opgeraapt; de ernstige bladzijden, waar men serieus
contrapunteert, worden overtroffen door elk tienderangs Duits oratorium van Bruch,
Kaun, Sommer of Klose.
Het stuk van Johan Winnubst is, op een heel ander plan, evenmin een
goedgeslaagde compositie. Het lijdt onder een groot aantal modernismen zonder
reden. Het gamma waarin Winnubst het trachtte te schrijven, mondt hem absoluut
niet. Er staan veel uitvluchten in, vluchten uit de tonaliteit meen ik. Maar het is buiten,
in het land der atonalen, te koud voor 's componisten temperament - hij keert liefst
zo gauw mogelijk weer terug naar de kachel, gestookt met dominanten en tonale
functies. En dan blijft er wel een sixte ajoutée over, om de goede wil te tonen...284
Maar zonder ironie: ik durf, na het aanhoren van dit werk, Winnubst slechts te raden
om zich bij Het Oude te houden. Het is namelijk volstrekt geen geringer verdienste
zich volkomen uit te spreken in het dialect der klassiek-romantische musici dan in
dat der zogezegd modernen. Winnubsts naturel is ook veel meer klassiek-romantisch
dan modern en ik beklaag hem deswege niet. En ik houd hem voor een te serieus
musicus, dan dat hij voldoening zou vinden in het uiterlijke napapegaaien der actuele
accenten - accenten ener geesteshouding, ener muzikaliteit die de zijne niet zijn.
Mevrouw Noordewier zong de niet zeer extravagante sololijn uit Winnubsts Canto
met toewijding, scheen het, en met haar nimmer falende kunst. Caro zong de
baritonpartij uit La vita nuova. Ik vermoed: deze ligt hem wat hoog. En het timbre
zijner stem is voor de menigvuldige zoetheden wat te ruig, te noordelijk.

Tivoli-concert - Ilona Durigo
10 november 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Brahms: Tweede symfonie
Händel: twee opera-aria's (soliste: Ilona Durigo)
Mahler: drie Rückert-lieder (soliste: Ilona Durigo)
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Toen men gisteravond Brahms' Tweede symfonie speelde (het was geen ongeslaagde
uitvoering!), ging mij van allerlei door het hoofd. Dit verschijnsel doet zich voor
(ieder kan het bij zichzelf constateren) wanneer reproductie en werk u niets nieuws
meer te zeggen hebben. Sommige kunstwerken, bladzijden van Beethoven, van
Berlioz, Bach, Bruckner, sommige stukken van Debussy, bepaalde fragmenten van
Mahler ‘boeien’ steeds weer opnieuw; ge raakt onder hun betovering zo licht niet
uit. En sommige dirigenten, grote kunstenaars, slagen er vaak in de noten van een
lang verbleekte
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In het UD staat: ‘De hoogtepunten: Ricordo del sogno zijn slechte operamuziek’.
Er is sprake van een sixte ajoutée als er een grote sext is toegevoegd aan een drieklank van
grondtoon, terts en kwint.
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compositie te bezielen en op deze wijze iedere uitvoering te maken tot een gebeurtenis.
Denk aan Mengelbergs Brahms- en Tsjaikovski-reproducties.
Gisteravond dwaalden mijn gedachten echter niet van de rechthoek van het
programma af. Ik dacht aan een brief van Gustav Mahler, gericht aan Anna
Bahr-Mildenburg en handelende over Johannes Brahms. Hier volgt hij:
In den nächsten Tagen mache ich einen kleinen Ausflug nach Ischl, wo
ich seit Jahren immer Brahms treffe. Hier kann ich wirklich mit Faust
sagen: von Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern! Er ist ein knörriger und
stämmiger Baum, aber reife, süsse Früchte, und eine Freude, den
mächtigen, reichbelaubten Baum285 anzusehen. - Wir passen allerdings
nicht sehr zusammen und die ‘Freundschaft’ wird nur aufrecht erhalten,
weil ich dem alten, grossen Meister als Junger, Werdender gerne die
schuldige Rücksicht und Nachsicht zolle und mich von der Seite zeige,
von der ich glaube dass sie ihm angenehm ist.286
Ja, dat zal wel juist zijn. ‘De kant die Brahms aangenaam was’... een ideale
kunstenaarsverhouding! Wat worden Brahms en Mahler, onder dit licht gezien, beiden
klein! Hoe ziet men Mahler zich beminnelijk, dociel voordoen. Herinner u dat Mahler
door Brahms König der Umstürzler gescholden werd... En wat wordt de ‘herbe’
Brahms plotseling een goedaardige oom, die men op zijn schouder klopt en tot wie
men spreekt met vele diminutieven... Decorum is toch een raar soort bordpapier.
Johannes Brahms leeft nog voort in vele schijngestalten, ook in onze goede stad!
En ze willen op de schouder geklopt worden en behandeld met egards en vooral de
waarheid niet horen. Schrijf in ieder geval niet dat Brahms als componist heus niet
gerangschikt behoort te worden onder de grootmeesters en, vóór alles: bewijs het
hun niet uit zijn werken. De opinie van de man uit de krant - nu ja. We onderschrijven
immers allen graag de mening van een mijner goedgezinde lezers, die zei: ‘Als-ie er
wat van wist zou-d-ie ommers niet in de kránt schrijven?’...
En desondanks schrijf ik heden weer - en in de krant! - dat de Tweede van Brahms
een zeer respectabel werk is, doch niet de schepping van een groot Mens. Censeo
Carthaginem esse delendam!287 Maar uitweiden over technische en psychische
apartheden die de stelling bewijzen, zal ik ditmaal niet.
Ilona Durigo zong na de pauze drie Mahler-liederen; vóór de pauze twee aria's
van Händel. Mahler ligt haar wel beter: voor Um Mitternacht heeft zij de passende
stem. Ich atmet' einen Linden Duft werd heel roerend, maar ik zou de mensen niet
graag ongelijk geven die zich afvroegen of daar niet een teveel was. De begeleiding
van dit laatste lied slaagde het minste. Wer hat dies Liedlein erdacht? lukte beter en
is ook minder gevaarlijk.
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286
287

Mahler schrijft Stamm.
Mahler (1982), 161.
‘Voorts ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.’ Met deze woorden zou
Cato de Oude al zijn redevoeringen besloten hebben. Met andere woorden: Pijper wordt niet
moe om de reputatie van Brahms ter discussie te stellen.
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Dat de Tweede symfonie van Brahms niet slecht uitviel, vermeldde ik reeds. Bijna
alle tempi waren juist; Brahms ligt Van Gilse wel. Er bleven wat ruwheden van klank
en het koper en de pauken speelden doorgaans te sterk. Met name in de Finale.

Orgelbespeling - Domkerk
11 november 1921 (UD)
H.F. Bos
Werken van Bach, Brahms, Rheinberger en Franck
Het programma van de heer Bos288 vermeldde de namen Bach, Brahms, Rheinberger
en Franck. Een in zekere zin samenvattend programma dus. Het typeert de
ontwikkelingsgang, neen, de declinatie der Orgelmuziek met slechts een enkel hiaat:
het Heden. Ik heb het reeds vaker moeten schrijven: de orgelmuziek als kunstuiting
deed de laatste drie eeuwen niet anders dan hard achteruitgaan. Het hoogtepunt was
en bleef Bach, grandioos fantast, singulier Meester. Ná hem kwamen, in grote
sprongen: Mendelssohn, auteur van veel respectabel orgelwerk dat bijna even helder
geconcipieerd was als dat van de grootmeester, doch dat de geniale ademtochten
miste; kwamen Brahms, componist van een bewonderenswaardige Fuga, van sobere
en stijlvolle Choralvorspiele. Dan was daar César Franck met zijn staf, die de
chromatiek introduceerden en het ‘modulez toujours’ toepasten - een gebruik dat mij
tegen de geest van het zich psychisch nimmer vernieuwende orgel lijkt te gaan (ik
vrees niet dat men mij om deze bewering puritein schimpen zal...). Wij herdenken
nog het dozijn goede vakmensen, onder wie ook Joseph Rheinberger, hoeders der
goede oude traditie, ietwat romantisch bewasemd, ietwat zouteloos en zeer
onpersoonlijk. Het Heden nu is minder: Karg-Elert,289 de virtuoos van de zwelkast,
Reger, de gotieker,290 knutselend Bach-fuga's, fabricerend veel gebruiksgoed
(Choralvorspiele).
De ontwikkeling van de orgelbouw opende voor de in hun tijd nieuwe kunstenaars
ook nimmer perspectieven. Toen Bach zijn meesterwerken schreef, beschikte hij
over orgels die in principe reeds zo geperfectioneerd waren als mogelijk. Men had
een bruikbare windvoorziening, labiaalstemmen, echokast, koppelingen, het orgel
werd reeds gelijkzwevend gestemd, men kende de mixturen, ja zelfs de heden vergeten
klokkenster (‘der sogenannte Morgenstern, der ein so hirnverwirrendes Geklingel
machte, dass kein Mensch wisse ob er in der Kirche oder im Schlitten sei’, verhaalt
Wilhelm von Kügelchen).291 Wat betekent voor de componisten het in gebruik komen
der pneumatische tractie, der elektrische windvoorziening? Niets immers. Alle
verbeteringen der laatste honderd jaren zijn slechts vooruitgangen, dikwijls
belangrijke,
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Zie voetnoot 12 bij de recensie van 23 november 1917.
Zie voetnoot 14 bij de recensie van 6 oktober 1920.
Voor ‘gotieker’ zie voetnoot 233 bij de recensie van 22 februari 1920.
De schilder en schrijver Wilhelm von Kügelchen (1802-1867) is vooral bekend door zijn
autobiografie Jugenderinnerungen eines alten Mannes, waar deze passage voorkomt in het
zevende deel (Warum es wieder nach Lausa geht).
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voor de organisten. Maar de scheppende kunst heeft zich, ná Bach, van de orgelwerken
afgewend. En ik vrees: voorgoed. Men kan het orgel niet wezenlijk meer vervolmaken
en men kan voor het zo rijke instrument niet voortreffelijker schrijven dan Johann
Sebastian Bach het deed. Het orgel staat daar als een schoon monument ener grote
Periode. Eerbiedigen wij het, doch laat ons er niet mee experimenteren en er niet op
knoeien. De levende muziek zweeft sinds lang in andere sferen, doch wat schoonheid
is, veroudert nooit.
Ik herinner mij van gisteravond het liefst Bos' reproductie van het preludium van
Bach. De sonate van Rheinberger was (eerste nummer!) nog wat onrustig en in de
fuga joeg de ostinate octaafsprong nogal. Het thema van die fuga is wel erg een
takkenbos - ach ja, zelfs een fugathema behoort gevonden te worden en niet
geconstrueerd. Oude waarheid. Bewijzen: Bach (1685-1750) en Rheinberger
(1839-1901)...

Muziekkroniek VI
‘De idealen van gisteren’ op het oorlogspad
13 november 1921 (UD)
Het ivoorblank gekafte Algemeen Onafhankelijke Toonkunstblad Voor
Groot-Nederland Caecilia en Het Muziekcollege blijft zichzelf nogal gelijk. Het gaat
voort met meestal vrij technische studies te publiceren over bepaalde hoeken van de
componistentuin, artikeltjes die, wanneer ze van de hand van een enkele der
redacteuren zijn, altijd getuigen van een grote liefde tot de muziek. Naast het
blijvende, redactionele gedeelte verschijnen zo nu en dan opstellen die modernere
principes heten te verkondigen. Deze artikelen zijn zonder uitzondering heel erg:
quasi-actueel gedaas van ignoranten die volmaakt ten onrechte van de kleurloze
achtergrond tot het tweede plan zijn doorgedrongen. Caecilia publiceert die
dilettantismen met een zekere graagte, schijnt het wel. Ach ja, men ziet de ‘Oude
Muziekmeester’, de varia-man van het tijdschrift, die bladvullingen schrijft van het
kaliber: ‘Ik weet eigenlijk niet of het mij wel erg zou bevallen, zo ik eens van de
bovenste trap van een chromatische toonladder mocht vallen’!... Men ziet deze oude
muziekmeester al gniffelen in zijn vuistje: als het modernisme slechts zulke
kemphaantjes in de ring kan brengen, dan is de heerschappij van de
alleenzaligmakende Drieklank voorlopig nog wel verzekerd...!292
Dit alles slechts ter oriëntering. Ik wilde het niet over het ivoorblanke en algemeen
onafhankelijke toonkunstblad hebben, doch over een knipsel dat voorkwam in het
nummer van 1 november. De laatste tijden is men begonnen met knipsels te publiceren
uit enige tijdschriften, als daar zijn de Allgemeine Musikzeitung, de Signale, het
Archiv für Musikwissenschaft. Ditmaal hapte de schaar in de eerwaarde Allgemeine
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Johan Hendrik Garms (1867-1933) schreef als bladvulling voor Caecilia en Het Muziekcollege
Charivariusachtige muziekrijmen: ‘Intermezzi, invallen van de Oude Muziekmeester’. Ter
gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag verscheen op 1 december 1917 in Caecilia en Het
Muziekcollege een uitgebreide beschouwing over hem.
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Musikzeitung, in een artikeltje van de heer Gustav Ernst, die te Bussum logeert.293
Waarschijnlijk hebben de muziekcollegianten het aan 's heren Ernsts Bussumse
verblijf te danken, dat zij genoopt werden zijn ontevreden divagatie in uittreksel door
te lezen. En dat ik er u, lezer van het Dagblad, mee lastigval, heeft dezelfde reden.
Want het is niet mijn gewoonte om veel aandacht te (laten) schenken aan de talrijke
verbouwereerdheden die rond onze moderne kunst opschieten als ricinusplanten.
Vooral niet als dat in Duitsland gebeurt (onze oosterburen zijn immers zo reddeloos
muzikaal); vooral niet als men zoveel fiolen vol toorn heeft uit te storten vanuit een
toestand van verstoorde gemoedsvrede. Het stottert dan zo vermoeiend en het loont
in waarheid de moeite niet meer. Ik vraag thans enige regels lang het woord voor
heer Gustav Ernst. Men luistere:
Het enige positieve in de allermodernste kunstuitingen is het negeren van
het oude. Daarmee verliest men de vaste grondslag. Moderniteit tot elke
prijs, dat is het doel geworden waarnaar allen in koortsige drift streven.
Nu kan echter de mens wel zijn methoden, doch niet zijn natuur veranderen;
hij kan de vorm moderniseren, doch niet de inhoud, want deze is reflex
van zijn eigen diepste wezen. De mens zelf zou dus eerst nieuw moeten
worden. Thans staat men tegenover het ergste dilemma dat er in de kunst
is: tegenspraak tussen vorm en inhoud.
Dit is, primo, een schromelijke beperktheid van inzicht. Als de heer Ernst
klaarblijkelijk de kwaliteiten der moderne muzieken niet registreren kan (daar zullen
wel excuses voor zijn), dan heeft hij uit hoofde van die onwetendheid nog niet het
recht een eigenwijze grondstelling te poneren die kant noch wal raakt: ‘het enige
positieve is het negeren van het oude’. Dat is verkiezingsvergaderingenlogica. De
consequentie is moorddadig juist: de mens moet eerst zichzelf vernieuwen, ja. Maar
waarom schrijf je er dan over, vóór je, als Daatje uit De kleine Johannes, ‘veranderd’
bent...?294
Verder:
Een van de treurigste tekenen van deze tijd is de geest van minachting
welke de jongelieden beheerst. Mendelssohn?... hoe is het mogelijk dat
men de man ooit enige betekenis toegekend heeft! Schumann... nu ja, die
heeft een paar vrij goede liederen en pianostukken gecomponeerd, maar
de rest... Brahms?... de instrumentatie van zijn symfonieën is eenvoudig
catastrofaal, hoorde ik onlangs een jongeling van zeventien jaar beweren.
Sinds hoelang, vraag ik me af, worden de opinies van kinderen van zeventien jaar
gebruikt als motief vóór of tegen een kunstgenre? Rare wapens bezigt onze classicist...
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Caecilia en Het Muziekcollege, 1 november 1921. Pijper citeert Gustav Ernst in deze
Muziekkroniek integraal.
Zie voetnoot 184 bij de recensie van 10 maart 1921.
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Doch het is niet alleen in Duitsland zo; wanneer men de berichten uit
Londen leest, komt men gauw genoeg tot de overtuiging dat het daar al
precies eender toegaat. Ook daar zijn de idealen van gisteren het mikpunt
voor spotternij van heden. De ultramoderne Russen Stravinsky, Prokofjev,
onder anderen, zijn te Londen het gehele seizoen de mannen geweest. Een
zekere mijnheer Arthur Bliss, die Engeland thans van ‘nieuwe’ composities
voorziet, vertelt dat met Stravinsky de muziek-Messias gekomen is.
De heer Ernst wordt onbeleefd. Dat wordt men altijd wanneer men zich onvast voelt
staan. Hoe onvast staat ook de Kennis des heren Ernst: Prokofjev is geen ultraïst integendeel! Prokofjev schrijft een zeer ‘normale’ chromatische muziek en hij heeft
met de grote en hardvochtige contrapuntist Stravinsky geen enkele overeenkomst.
Verder behoort men Arthur Bliss, de componist van de pas in Amsterdam uitgevoerde
ballad Madam Noy, niet aan te spreken als een rijksveldwachter een stroper! ‘Een
zekere mijnheer’... Jawel. Duitse beleefdheid.
Stravinsky betekent het einde voor het oratorium, het einde van de
symphonische Dichtung à la Richard Strauss, het einde van het
‘pseudo-intellect’ van Brahms en diens dorre volgelingen met hun klassieke
sonates en concerten en ten slotte het einde van de grote opera's à la Richard
Wagner. Geef mij, zegt de heer Bliss, Stravinsky's Le sacre du printemps,
zijn Sea Symphony, het Trio van Fallas295 (een te Londen veel bewonderde
Spanjaard) en de vijf orkeststukken van Schönberg en dan schenk ik u de
hele rest: symfonieën van Strauss, van Bruckner en Mahler.
Met Fallas wordt natuurlijk Manuel de Falla gemeend, de auteur van een zeer grote
reeks schitterende werken - een componist die ik spoedig hoop in te leiden voor het
Utrechtse publiek; de belangrijkste moderne Spanjaard. Overigens begaat ook Arthur
Bliss een gedachtefout: Stravinsky is geen eindpunt, noch voor het oratorium, noch
voor de dusgenaamde programmamuziek, noch voor de cerebrale symfonische kunst
- die, door het gebruik van schema's en sjablonen, meer overeenkomst vertoonde
met de arbeid van de tapijtwever dan van de muziekvinder - noch ook voor de
filosoferende opera. Stravinsky heeft zich in geen dier gamma's bewogen waarvan
de traditie allang dood was: het oratorium werd nooit overtroffen na Sebastian Bach;
Richard Strauss schreef de laatste artistiek aanvaardbare programmamuziek met zijn
Don Quixote; de formeel-klassieke symfonie sterft onder Mahlers handen; de grote
Opera kán na Wagner niet meer geëntameerd worden (n'en déplaise de opinies van
Paul Bekker over Schreker...).296 Stravinsky is geheel opnieuw begonnen, los van
alle trucs,
295
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Gustav Ernst en/of Arthur Bliss maken hier twee fouten. De Sea Symphony is van
Vaughan Williams (zijn Eerste symfonie) en Manuel de Falla heeft geen trio geschreven.
Pijper verwijst naar een bijdrage van Paul Bekker aan Musikblätter des Anbruch: ‘Wenn die
Zeichen nicht trügen, so ist die Opernliteratur wieder um ein Werk reicher, das nicht nur als
starker äusserer Erfolg zu buchen, sondern darüber hinaus als gattungbestimmend anzusehen
ist. Der Weg fort von der kultmässigen Auffassung des Musikdramas im Sinne Wagners,
zurück zur Oper mit ihrem Rausch von Musik und Sonnenfreude, mit all ihrer unlogischen
Unwirklichkeit, der spielerischen Phantastik ihres Geschehens, der Freude am bunten Wechsel
der Bilder, des Verlaufes auf rein gefühlsmässig musikalischem Boden, dieser Weg, den die
Italiener, die Jungfranzosen, d'Albert, zuletzt Richard Strauss zu bahnen versucht haben - er
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hautain-onverschillig voor sfeer, voor effecten. Maar de heer Ernst had behoren te
bewijzen dat het oratorium, de symphonische Dichtung, de klassieke symfonie en
de Wagner-opera beter, gaver kunstwerken waren dan bijvoorbeeld Stravinsky's
Sacre du printemps. Dat valt evenwel zo gemakkelijk niet...
Nu komt er een conclusie:
Zo wordt er maar gezwetst en altijd zijn er weer mensen bereid naar zulke
op niets berustende praatjes te luisteren, er waarde aan toe te kennen. De
angst onverantwoordelijke dingen uit te flappen, wordt met de dag geringer.
Rare conclusie, vindt ge niet? Waarmee bewijst de schrijver dat die ‘praatjes’ op
niets berusten? Met z'n autoriteit soms? Men zal ons ten goede moeten houden dat
dit voorlopig nog niet overtuigt. Want van tweeën één: de ernstige werkers Stravinsky,
Manuel de Falla, Schönberg, Bliss (en ik voeg daar nog bij: Malipiero, Pizzetti,
Castelnuovo-Tedesco, Gerald Thyrwhitt,297 Alois Hába, Bartók Béla,298 Eugene
Goossens, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Bloch, enzovoort) zijn ondeskundige
amateurs, ‘zekere mijnheren’, en dan is de schrijver Gustav Ernst de Stem der
Bezonnenheid, die op zijn manier (ieder vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt
is) de verdoolde zieltjes tracht terug te voeren naar het Pad der Drieklankige Deugd.
Ofwel: de componisten hebben recht: recht van horen en recht van schrijven gelijk
het hun ingegeven werd. En dan schrompelt de figuur van de melomane heer Ernst
ineen tot het wormstekige appelengezichtje van de achtergebleven schoolmeester.
Ons werd in zijn artikeltje ook geen detail gespaard: bitterheid over zijn niet
meekunnen; eigendunkelijkheid van de geboren schoolvos, die al zijn wijsheid netjes
van buiten kent; boosaardigheid, schimpscheuten, ontevredenheid over de Treurige
Tekenen des Tijds... (waar hebben we dat de laatste tijd ook nog meer gelezen?)...299
Maar wij zijn er nog niet. De heer Ernst heeft nog meer last van nog meer gewisse
Herren. Luistert slechts:
In een brede studie deelt een zekere heer Schaub mede: ‘Het in het
concertagentendom belichaamde kapitalisme bederft kunstleven en
kunstenaars; dit agentendom veroorzaakt een overproductie, die het
verlangen naar muziek in het volk vermoordt.’ De, het goed menende,
heer Schaub schiet zijn doel voorbij. Begrijp ik hem wel, dan heeft hij op
het oog het ongelooflijke aantal jongelieden dat de muziek als vak kiezen.
Maar zijn het dan de agenten die onze conservatoria volproppen met
jongedames die wat stem hebben, met jongelui die zich een zekere
hoeveelheid techniek eigen gemaakt hebben? Ik heb altijd gemeend dat
de concertagent eerst in actie komt wanneer de studiejaren achter de rug
zijn en de vraag komt: hoe moet de jonge musicus het kapitaal aan tijd,
kracht en geld dat zijn studies verslonden hebben, rentegevend maken?
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ist gefunden.’ Paul Bekker, ‘Franz Schreker: Der Schatzgräber’. Musikblaätter des Anbruch,
1920, nr. 3, 106.
Zie voetnoot 154 bij de recensie van 11 februari 1921.
Soms gebruikt Pijper de omgekeerde, Hongaarse volgorde van voor- en achternaam.
Pijper doelt op de in de media druk besproken voordracht De teekenen des tijds, die de
filosoof G.J.P.J. Bolland op 28 september 1921 gaf en die onmiddellijk daarna in druk
verscheen. Zie ook voetnoot 258.
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Ik vrees ook: de heer Schaub heeft niet helemaal gelijk. De heer Ernst echter nog
iets minder. Ten eerste meen ik dat Ernst des heren Schaubs bedoelingen niet begrijpt,
of niet wenst te begrijpen. Want Schaub heeft het klaarblijkelijk niet over de
conservatoria (daarover zou nog wel eens hartig gesproken kunnen worden), doch
over het concertwezen. Wij zullen de beide Duitse tegenstanders niet volgen in hun
toernooi - dit artikel werd reeds te lang - maar ik vraag nog een ogenblik uw
geamuseerde belangstelling voor Ernsts laatste vraag: hoe moet de jonge musicus
het kapitaal dat zijn studies verslonden hebben, rentegevend maken? Daar nou! Als
die jongen nu toch in de muziek gaat, dan moet-ie maar zorgen dat hij er een goed
stuk brood uitslaat, wat jij? Alsof het niet altijd een gave, een onaanleerbaar bezit,
een gaya scienza300 zou blijven, dat vermogen om te toveren met klanken! In plaats
daarvan wenst de heer Ernst de jongelui die eindexamen deden (hoeveel talentvollen,
zelfs maar talentvollen zijn daaronder?) bij wijze van diploma, van bul, het recht toe
te kennen hun kapitaal terug te verdienen uit de beurzen der concertbezoekers. Ja.
Er is plaats genoeg voor onze gediplomeerde welluidendheidsleveranciers. In Het
Strijkje! Dáár kunt ge, ijverig pianomens, ambitieus vioolspeler, uw kapitaal
terugverdienen. Maar haal er nu de muziek niet bij, laat de kunst met rust, ik bid u!
We zien het, ook hier in Utrecht, avond aan avond geschieden: talenten, soms zelfs
opmerkelijke talenten, die geen zaalpubliek krijgen, tenzij met lapmiddelen. En in
trouwe, ik kan dit niet bejammeren. Laat Het Concert iets hoogs, iets onaantastbaars
blijven, maar degradeer de superieure genietingen niet tot Geschäft, op Berlijns
voorbeeld...
Wij hebben genoeg aandacht besteed aan de gekronkelde en particularistische
meningen van onze verstoorde Duitser. Doch wij zouden de heren Hoofdopstellers
van het ivoorwitte en onafhankelijke toonkunstblad voor Groot-Nederland ernstig
in overweging willen geven dergelijke knipsels niet commentaarloos meer over te
nemen. Het is gevaarlijk om bij zijn lezers een zo ontwikkeld gevoel voor humor te
verwachten, geloof mij. Het wordt nu wel eens tijd, zelfs voor een ‘onafhankelijk’
vakblad, om kleur te bekennen. We willen nu wel eens weten of de moderne muziek
hier in Holland aan Caecilia een medestrijder heeft, dan wel een tegenstander. Ofwel,
gelijk tot dusverre, een houdingloos, hoofdschuddend en temend toeschouwer. De
meest persoonlijke rubriek van ons tijdschrift (die van de Oeroude Muziekmeester)
geeft niet veel hoop op de toekomst. Luister maar:
Het uitvoeren van de moderne muziek
geeft iedereen veel plezier,
Want worden er verkeerde noten gespeeld,
Zo hindert dat geen zier.

Sierlijk, nietwaar? En zo vakkundig!
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Pianoavond - Eugen d'Albert
14 november 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Concertbureau Augustin)
Eugen d'Albert (piano)
Werken van Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Debussy, Sinding en
d'Albert
Wanneer wij vaststellen dat d'Albert zijn vleugel niet meehad (expressieloze discant,
onedele bas), dan kan men daarmee veel vergoelijken. Maar wij kunnen zonder ironie
ook constateren dat wij zaterdag d'Albert niet meehadden. Dit is volstrekt geen
malicieuze opmerking: in de lange jaren van zijn virtuozenloopbaan speelde d'Albert
vooral naar avonden: maandags was hij schitterend gedisponeerd en dan werd zijn
concert een zeldzaam genot; dinsdags was de geest niet vaardig over hem en dan
werd het raffelen, bonken, jassen, in één woord: piano-afrijden. Het is alleen maar
jammer dat er zoveel (fictieve) dinsdagen in d'Alberts kalender voorkwamen...
Zaterdag was het ook weer dinsdag.
Maar wél geeft zijn pianoavond mij aanleiding tot de volgende overpeinzingen:
Eugen d'Albert is componist. Niet slechts voor zijn instrument schrijvend virtuoos,
gelijk Paganini bijvoorbeeld, doch componist, auteur van grote en algemeen bekende
werken. Nu kunnen wij over de waarde van zijn stukken, zijn opera's denken zoals
we willen (de componist d'Albert te bespreken naar aanleiding van dat onzinnige
scherzootje van hem, komt mij niet in de zin), doch hij was in ieder geval een
diergenen die de zojuist afgesloten periode na Wagner hielpen bepalen. En de
voortreffelijke kwaliteiten van zijn pianospel (als het lukte) werden vooral
gedetermineerd door zijn componistschap. Het was altijd een aarzelloos, onfeilbaar
inzetten van het werk (een concert van Beethoven bijvoorbeeld of stukken van
Schumann) in zijn atmosfeer - een gang houden, een in de meest letterlijke zin
nacomponeren. Maar dat ging alleen wanneer de componist d'Albert een nederige
bui had, wanneer hij zich met zijn hele arsenaal van Liszt-techniek in dienst van het
kunstwerk van de grotere meester stelde. Meestal was deze herscheppersnederigheid
verre te zoeken en dan werden de reproducties nors, eigenwillig, verbogen. Dan werd
het spel van d'Albert minachtend, kwetsend voor de muziek.
Op zulke avonden kan men d'Albert niet uitstaan. Ik heb de nodige waardering
voor het werk dat al zijn composities beduiden, afgezien van alles. Maar wanneer
een sonate van Beethoven mij, onder d'Alberts handen, dwingt om te denken aan het
veristische theater van Tiefland301, dan is het gevolg nogal periculeus. Voor Tiefland,
meer dan voor Beethoven! Het is meer dan begrijpelijk dat d'Albert door zijn
Selbstunterhaltungstrieb soms genoopt werd neer te zien op het, door hem gespeelde,
werk van anderen. Wij weten: belangrijkeren, maar d'Albert was al componerende
horende doof en ziende blind. Levende als pianist in een sonate van Beethoven zou
de
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Opera van d'Albert uit 1903. Zie de recensie van 17 december 1921.
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componist d'Albert een deel zijner persoonlijkheid op het spel gezet hebben,
gedurende die lange ogenblikken. Helderder naturen dan hij is, had dit niet geschaad,
maar het componeren is voor d'Albert en zijns gelijken, is voor de hele vorige
romantische en verstrooide generatie van componisten, die altoos met
onuitsprekelijkheden komen aandragen, steeds een bezigheid geweest die met vele
wazen van geheimzinnigheid omringd moest worden. Het was voor deze
muziekvinders de grootste opgave om in de brouhaha der klanken hun eigen
persoonlijkheid te (her)vinden. Een fatale zoekerij, speld in een hooiberg. Het
componeren was bij deze musici geen functie, zoals bij Mozart, of Schubert, of Bach,
of de andere groten - maar een moeizaam worstelen met de psychische materie.
Beethoven bleef ook zo een worstelaar, doch hij was een groter, simpeler,
hartstochtelijker mens. Niet altijd heilrijk is zijn voorbeeld geweest, het vechten
hebben ze allemaal wel van hem geleerd, doch het kunstenaar zijn niet. De muziek
kwam gewoonlijk in het gedrang; trouwens, afgezien van alle psychische kwaliteiten:
Mozart bijvoorbeeld was een beter artiest, Schubert zangrijker musicus, Bach
vaardiger vakman.
De grote lijst van d'Alberts veelnotige composities verklaart meteen de talrijkheid
der dinsdagavonden. Misschien was d'Albert zaterdag alleen maar geïndisponeerd,
misschien was hij weer aan het componeren, mogelijk ook spookte de
Revolutionshochzeit...302 Maar hoe dan ook: het resultaat was lamentabel. Bachs
Chromatische fantasie werd meesterachtig als een nummer uit Clementi's Gradus
ad Parnassum; Beethoven roddelde hier en daar en de verademingen (enkele cantabile
frasen) waren schaars. Schumanns Carnaval, een stuk dat meer liefde nodig heeft
dan pianotechniek, meer kinderlijkheid des gemoeds dan muzikale vaardigheid, werd,
om het zacht uit te drukken, gebruuskeerd. Chopin en Debussy kwamen er het slechtst
af. Chopin viel meer ballistiek uit dan iets anders, de poëzie (zie: Pembaur...),303 de
aristocratische nonchalance en vooral: de melancholie dezer muziek bleven zelfs niet
te vermoeden... En Debussy... een jammer was het. Primo combineert geen kunstenaar
dit werk met het antieke Scherzo van d'Albert, met een paskwillig marsje van Sinding
(!!). En secundo speelt geen kunstenaar deze muziek zó. Eugen d'Albert koos La
cathédrale engloutie (natuurlijk, iedereen speelt het), Minstrels (natuurlijk) en Feux
d'artifice, het laatste der Préludes (vingersucces voor de pianist...). En d'Albert
roffelde La cathédrale af in een veertig metronoomgraden te snel tempo, hij maakte
arpeggio's waar Debussy het tegenovergestelde voorschrijft, hij verduisterde meer
dan de helft der dynamische tekens... Minstrels was erger: precies tweemaal te vlug,
een vliegenlijm van noten, nonsensicale frasering, zotte accenten, over het hoofd
zien van alle raffinementen, van alle voorschriften - hij maakte er een virtuozenmopje
van. Het slot van Feux d'artifice, waar ‘de très loin’, een frasetje uit de Marseillaise
voorbijschimt (‘aux armes, citoyens’), klonk als een soort oorlogsverklaring... Het
geheel was, kort en zeer mild geformuleerd: onzin!
Dat een componerend optredend pianist (met de hierboven kortelijks geschetste
motieven als verdediging) Chopin mutileert, Bach afranselt, Beethoven verbuigt,
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Revolutions Hochzeit, opera van d'Albert. Première: Leipzig, 26 oktober 1919.
Verwijzing naar Pembaurs boek Von der Poesie des Klavierspiels.
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Schumann besnauwt, ik heb er vrede mee, als het moet. We hebben nog Bach-,
Beethoven-, Chopin- en Schumann-specialisten te over. Maar dat men ook Debussy
aldus harteloos, onartistiek opoffert aan zijn eigenwaan, mag niet onopgemerkt
voorbijgaan. De oudere componisten ‘zijn er’, zij hebben oren die naar hun muziek
luisteren, harten die voor hen kloppen. Debussy niet. Wij moeten voor Debussy's
plaats nog vechten, wij moeten het publiek nog leren horen naar zijn tovers en zijn
zielsuitingen. En ik kan het slechts een zonderlinge verdienste noemen om zijn werk
zó verknoeid te spelen in het publiek. Speel dan liever Gustav Lange, of Streabbog,304
of Torsten Petre, of Grieg, of d'Albert, of Moszkowski of een andere nul.
Virtuozensucces, wat verachtelijk applaus, oogst men dáár evengoed mee!

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
17 november 1921 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Strauss: Tod und Verklärung
Strauss: Don Juan
Strauss: Dans uit Salome
Liszt: Les préludes
Bloch: Schelomo (solist: Marix Loevensohn)
Negenennegentig percent (ik denk nog wel meer) mijner lezers kent natuurlijk zelfs
de naam van de componist Lord Berners (Gerald Hugh Thyrwhitt) niet.305 Dat is
jammer voor u, lezer. Want kendet ge zijn naam, dan zoudt gij reeds een eind op
weg zijn om ook zijn muziek te leren kennen. En dat zou u waarschijnlijk enige
vrolijke ogenblikken meer verschaffen in dit zo triestige en gewichtige leven. Lord
Berners drukt als componist vaak de voetstappen van de oude heer Erik Satie (die
ge van horen spelen evenmin kent), dat wil zeggen: zijn muziek is veelal ironisch,
een beetje kwaadaardig; soms gemoedelijk, vaker diaboliek. Lord Berners schreef
onder andere drie Valses bourgeoises (voor piano vierhandig) en de derde daarvan
is getiteld: ‘Strauss, Strauss et Strauss’ - een opmerkelijke overeenstemming met het
programma vóór de pauze, gisteravond.
Ergens in deze derde Burgerlijke Wals citeert Berners Strauss' Rosenkavalier en
hij noteert daar met een dom-verbaasd gelaat onder: ‘Mais, je connais ça!’ In de
partituur die wij van het concert van gisteravond in de geest zouden kunnen
ontwerpen, komt deze opmerking ettelijke tientallen malen voor, stom-verwonderd,
beaat... ‘Mais, je connais ça!’ Van wanneer toch ook?
Laat ons niet te lang raadsels trachten op te lossen. Richard Strauss' Tod und
Verklärung en zijn Don Juan krijgen wij, hier in Utrecht ook, iedere keer naar het
hoofd gespeeld. Maar gisteravond werd het onder Mengelbergs geleide zoiets als
een
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tocht in een pas half ontdekte landstreek. Ach ja, we wisten het eigenlijk wel dat dáár
een ritenuto stond, hier een più mosso. En het is toch eigenlijk zeer vanzelfsprekend
dat gindse hoornlijn domineren moet en dat het gemurmel in de violen maar juist
even waarneembaar moet blijven - aanwezig zijn, meer niet. ‘On connait ça’... van
waar dan toch? Uit de partituur! Het was een uitermate boeiend en spannend gebeuren,
die vrijwel volmaakte reproductie van de beide repertoirenummers. Het was danig
interessant, zó zelfs, dat ik thans over de relatieve waarde van Strauss' oudere
symphonische Dichtungen geen verdere uitweidingen ten beste geven zal.
Ongeveer hetzelfde zou ik kunnen schrijven over Liszts Préludes. Neen, niet over
Les préludes, doch naar aanleiding van Mengelbergs herschepping. Maar Les préludes
hoort men hier tegenwoordig niet vaak meer en ik bejammer dit niet.
Vóór de pauze ging nog het culminatiepunt, de Dans uit Strauss' Salome - nieuw
voor Utrecht. Ik voel er persoonlijk weinig voor, voor zo een kop zonder kip. Want
te zeer komt de dans zonder wat voorafging in de ruimte te hangen. Ze lijkt
constructief zwak, wat ze in werkelijkheid, dat wil zeggen in de opera, niet is. Ze
schijnt ook te lang - eveneens onrechtvaardig. En, niet het minste: van Tod und
Verklärung (opus 24) tot Salome (opus 54) is een hele sprong in Strauss' evolutie!
Het hevig chromatische, de oriëntalismen, de ‘schwebende Tonalitäten’, het veel
vrijere ritme der Salome worden door de zeer nadrukkelijke C-majeurs en de
Mendelssohn-melodiek van opus 24 slechts hoogst gebrekkig voorbereid. Overigens,
de reproductie van dit fragment overtrof vrijwel alles. Nimmer waren Mengelberg
en het orkest bewonderenswaardiger dan in dit zeer moeilijke stuk. Het was een
voluit meesterlijke prestatie.
De andere noviteit voor Utrecht was Ernest Blochs Hebreeuwse rapsodie Schelomo.
Dit werd een verdiend succes voor Marix Loevensohn,306 die zijn vóórzingende,
reciterende, dialogiserende, dramatische, lyrische, al wat ge wilt, solostem speelde
met veel entrain, met zijn verrukkelijkste intonaties en met het geloof dat op zijn
minst heuvels heet te verzetten. Schelomo gaat niet bijzonder diep en stelt evenmin
eisen aan een niet zeer geciviliseerde smaak. Ik moet het verder: niet-origineel
noemen. De bronnen waaruit Ernest Bloch (in Amerika levend Zwitser) putte, zijn
beklant genoeg. Noemen wij, behalve veel typisch joods materiaal: Puccini
(behandeling van het koper, het psalmodiërende motiefje) - Richard Strauss (de
instrumentatie), dan hebben wij de twee voornaamsten gehad.
Het werk is, bedrieg ik mij niet, van 1916. Ander, nieuwer werk van Bloch bestaat
uit beter en origineler materiaal. Ik wil een definitief oordeel over deze componist
op dit ogenblik nog niet geven. Maar zijn Schelomo een sterk, een persoonlijk werk
noemen, mag ik niet.
De herinnering aan het concert van gisteravond zal echter blijven niet die aan de
noviteiten, niet die aan het programma, helaas, doch: de herinnering aan vijf
allerhoogst virtuoze reproducties. Wat óók niet weinig is!
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Marix Loevensohn (1880-1943) was van 1915 tot 1936 solocellist van het
Concertgebouworkest. Hij speelde de premières van al Pijpers werken voor het instrument,
vanaf de Eerste cellosonate in 1919.
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Opera - Tosca307
19 november 1921 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Puccini: Tosca
Moet ik u, lezer, de meningen van Emile Vuillermoz meedelen die deze eminente
Franse criticus bij het begin van het operaseizoen deed afdrukken in La Revue
Musicale van november?
Le mois d'octobre est, certainement, pour les amateurs de théâtre lyrique,
le plus beau de l'année. C'est, en effet, celui où les spectateurs se grisent
d'espoirs. [...] C'est l'heure où la direction de l'Opéra-Comique nous promet
sans sourire de jouer un ouvragefantôme, qui a pris, depuis vingt ans, la
valeur d'un symbole: celui de la triste condition d'un compositeur ayant
une partition reçue ‘sine die’ dans un de nos théâtres d'État. [...] C'est
l'heure où tout semble agréable et facile, au pays des Muses. [...] ‘C'est
l'heure exquise...’308
Neen, nietwaar? Wij kunnen de ironische verzuchtingen van de heer Vuillermoz niet
gebruiken - wij hebben ze niet nodig. We zijn hier in Holland nog niet zover dat wij
verlangen naar nieuwe of verwaarloosde goede oude stukken. Het interesseert ons,
Hollanders, voorlopig nog niets of de opera ronddraait in het oude, enge cirkeltje,
ofwel dat men ons nieuwe werken, nu ja, belooft.
Herinner u ook onze voorspelling in het middagblad van 8 oktober. Daar heette
het: ‘Wij zullen deze winter in Utrecht nog wel een paar Faustjes krijgen en een à
twee Carmen. Verder een paar draken van Puccini; Cavalleria en Paljas; misschien
een onontkoombare d'Albert; misschien nog wat Lohengrin - en dan is het wel weer
voorjaar.’
Deze profetie dreigt gevaarlijk uit te komen. Eén Faust zwierf al over ons toneel,
de eerste Puccini-draak brulde gisteravond. Zou er nog iets meer tekening in komen,
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Annalen 2566.
De complete tekst luidt als volgt: ‘Le mois d'octobre est, certainement, pour les amateurs
de théâtre lyrique, le plus beau de l'année. C'est, en effet, celui où les directeurs se
ruinent en promesses et où les spectateurs se grisent d'espoirs. C'est celui où l'on rêve,
où l'on fait des projects, où l'on pose joyeusement la première pierre de ce magnifique
Palais des Illusions que nous n'habiterons jamais, sans doute, mais dont la construction
nous passionne. C'est l'heure annuelle où la direction de l'Opéra-Comique nous promet
sans sourire de jouer la Messaoude de M. Ratez, ouvrage-fantôme, qui a pris, depuis
vingt ans, la valeur d'un symbole: celui de la triste condition d'un compositeur ayant
une partition reçue sine die dans un de nos théâtres d'État. C'est l'heure où l'on nous
affirme que l'Opéra va remettre à son répertoire “les chef-d'oeuvres du passé que tous
les musiciens réclament et qui n'auraient jamais dû quitter l'affiche”. C'est l'heure où
l'on nous promet la reprise de Boris Godounow et du Martyre de Saint Sébastien! C'est
l'heure où tout semble agréable et facile, au pays des Muses, C'est l'heure exquise!...’
Émile Vuillermoz, ‘Rentrée’. La Revue Musicale, jrg. 2, nr. 1, november 1921, 57.
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dit jaar? Zouden de Meesterzangers tot en met Utrecht de boer opgestuurd worden?
Of Thaïs?309 Afwachten maar, en niet al te veel verwachten.
Wij zouden ook willen weten of de heer Henri Zeldenrust op het ogenblik de enige
beschikbare kapelmeester van het gezelschap is. Het begint zo monotoon te worden,
die telkenmale herhaalde schatting van glad routinedirigent. Het is ook de vraag of
bijvoorbeeld Leo Ruygrok310 niet eens een kans behoorde te hebben. Slordiger dan
Zeldenrust kan het al moeilijk zijn, dacht ik. En als het, wat ik vermoed, minder
nonchalant is, dan zouden de opvoeringen door zo een omzetting slechts winnen.
De drie hoofdrollen, gisteravond: Tosca van Faniëlla Lohoff: vocaal onophoudelijk
gevaarlijk genoeg, oververmoeid misschien; acteren: Nationale Opera.
Mario Cavaradossi, Urlus, vocaal zeer uitnemend; acteren: Bayreuth.
Scarpia, Anton Dirks: vocaal goed, intoneert als altoos wat laag; acteren: Mefisto
van de Nationale Opera.
Te releveren wens ik nog de creatie van Jan Blok (de koster). Dankbare rol, doch
die dan ook voortreffelijk gespeeld werd.
Over de waarde enzovoort der veristische opera zal ik thans geen oude meningen
meer noteren. Het is zo verschraald, zo duf. Het is zo een smakeloosheid en de
enormiteiten zijn niet van de lucht. En wat is Puccini in muzikale zaken toch een
markttandentrekkersnatuur. Die éne, zwoele inval van hem die ons in al zijn opera's
met soepterrinen vol in de oren gegoten wordt! Misschien moet men in Italië geweest
zijn om zijn oude cultuur voldoende te leren liefhebben - en om dit brok Italiaanse
beschaafdheid naar ‘waarde’ te kunnen verachten. Toch eigenlijk niet, geloof ik. Dit
soort trivialiteiten is internationaal, zo goed als de oorlogspsychose. En wie zal
uitmaken welk der twee kwaden de felste gesel der mensheid is...?

Dansavond - Maryla Gremo
22 november 1921 (UD)
Ergens aan het verrukkelijke Lago Maggiore ligt een klein plaatsje, waarvan ik de
naam in dit verband niet verklappen zal.311 ‘Artiesten’ wonen daar, ze maken het
kenmerkende deel der bevolking uit. Mislukte genieën uit Italië, ‘doorgevallen’
klavierspelers uit het grote Duitsland, Russische wereldhervormers boordevol Tolstoj
en op sandalen, verfmensen uit de Balkan met schitterender ogen dan paletten,
internationale dichters, volgelingen van de oude Peter Altenberg,312 leven daar
vreedzaam onder elkaar en ten koste van elkander. De onderlinge bewondering houdt
deze beklagenswaardige brave[n] nog op de been. Lacie, het is met de kunst daar
wel zeer
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Comédie lyrique (1892-94) van Jules Massenet.
Leo Ruygrok (1889-1944), medeleerling in de compositieklas van Johan Wagenaar, was
sinds 1914 tweede dirigent van de Arnhemsche Orkest Vereeniging.
Waarschijnlijk bedoelt Pijper Ascona, met de kunstenaarskolonie op de Monte Verità.
Peter Altenberg, pseudoniem van Richard Engländer (1859-1919), Oostenrijks schrijver en
volmaakt bohemien; bevriend met Karl Kraus. Alban Berg componeerde op enkele van zijn
teksten de zogenaamde Altenberg-Lieder.
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matigjes gesteld - maar artiesten zijn het altemaal, vooral de inboorlingen. De postbode
is virtuoos op de mandoline; de kleermaker heeft een tenor die de hele Nationale
Opera, gasten incluis, hem benijden mag; de koster en doodgraver maakt kostelijke
schilderijtjes, de bakker dicht à l'improviste in Dantesk Italiaans...
Maar zoals ik zei: de internationale bent teert op eens behaalde of toekomstige
glorie en op de wederzijdse bewondering. Ieder mens is daar le plus célèbre du
monde, ganz grosser Künstler, gran maestro... en komt er per ongeluk eens een
werkelijk internationaal beroemd virtuoos in dit mierennestje, dan voelt hij zich zo
ongeveer als Schopenhauers befaamde stekelvarken dat, per ongeluk, te midden van
een familie kleumse marmotjes terechtkwam.313
Ik heb een helder vermoeden: de kleine Maryla Gremo314 zou in dit allersnoeperigste
milieu furore maken, ach, ongelooflijk! Wij moeten haar en haar beschermende
geesten dan ook ten sterkste aanraden het ginds eens te proberen. Het zijn daar
allemaal zulke lieve mensen - veel liever dan bij ons in Holland; het is er zo
verrukkelijk warm en zacht, dat er zelfs in de vrije natuur geen aasje kans op kouvatten
bestaat - zoals hier, in onze Schouwburg. En het enige gevaar dat ze loopt, is te
trappen in een cactusdoorntje - wat heus zo ernstig niet is. En, weet ge, men hecht
daar nog waarde aan een lyrische kritiek uit een Duits dagblad - hier allang niet meer.
In één woord: Maryliska Gremo zou in dit hierboven kortelijks geschetste Europese
paradijsje met één slag ‘eine ganz famose Künstlerin’ heten - wie weet, misschien
zelfs wel wonderkind... Het is niet de eerste maal...
Mevrouw Dora Gremo, die de piano bewerkte, gisteravond, zou daar ook voetstoots
voor een pianiste doorgaan. Hier in de verste verte niet. We moeten zelfs weigeren
een dergelijk geknoei zakelijk te kritiseren - men zou eerst eens een toonladder willen
horen en één frasering die niet dilettanterig foutief was, één dynamisch teken en één
ritmische verstaanbaarheid. Zó een Klimperei mag ik, waarlijk, nog niet pianospelen
noemen.
Ik denk weer terug aan het blauwe Lago. Men komt daar vaak 's avonds bij elkaar,
in het bescheiden woninkje of in het oude kasteel. En dan wordt er muziek gemaakt:
een Hongaarse pianiste speelt de Sonate für das Hammerklavier, op de manier van
mevrouw Dora Gremo - en een dansgenie danst Bach of Tsjaikovski, of dixieland.
Ach - overdag spitten de Russische wereldhervormers in afwachting van de
Toekomststaat hun akkertje om; en de zanger van 's avonds kookt zijn ernstige
pannetje spaghetti. Zo is daar het leven: gemakkelijk en dilettantisch.
Het had gisteravond vrij veel van zo een soireetje. Het muzikale deel vermeldde
ik al; het publiek en masse had ook heel wel in het salon van een der très célèbres
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De parabel over de stekelvarkens komt voor in Schopenhauers Parerga und Paralipomena
(1851): ‘Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht
nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen.
Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder voneinander
entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte,
wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin- und hergeworfen
wurden, bis sie eine mässige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es
am besten aushalten konnten.’
Maryla Gremo, geboren in Polen in oktober 1911, was nauwelijks tien jaar oud.
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gekund; de blikachtige gang-gong, die voor elk nummer gebeukt werd met frenesie,
had voor de sandwiches en de chianti niet valser behoeven te klinken; de rekwisieten
die Maryla Gremo voor haar dansjes nodig bleek te hebben, konden afkomstig zijn
uit de garderobe der gasten: het parapluutje, het rode jakje, wat gazen sluiertjes, het
rood-wit gestreepte zwempakje van de Hampelmann. En wat de illusie volkomen
maakte: dat programma dat dreigde met dertien nummers, nietwaar? Gelukkig kwam
alles goed terecht; gelukkig werd een der pianosoli geschrapt, zodat we om 9.40, na
twaalf programmapunten afgewerkt te hebben, op straat stonden. Wij gaan ook liever
niet met zijn dertienen aan tafel...
Goedertieren muzen, hoe wil ik een ernstig woord vinden voor deze kunst in een
babybox...? Het was nonsens, het had met de danskunst geen enkel verband, tenzij
dan Pavlova's teentechniekje. En met de muziek nog minder. Reactie op de gespeelde
muziekjes - ik kan er niet over schrijven, die was er niet. Het kind is kras onritmisch,
is waarschijnlijk manifest onmuzikaal. En de jarige succesjes werden behaald met
zeer dubieuze middelen: lelijke gezichten trekken en tong uitsteken (Hampelmann)
- een jachthorentje imiteren met twee ronde handen, vlindertjes (of was het een
eekhoorntje?) nalopen, besje eten en erg veristisch in slaap vallen (Im Walde). En
dan die primadonnamaniertjes; de zaal inkijken - ach ja, het is een wonderkind zeggen
ze...
Laat ons er verder over zwijgen. Hopen wij voor haar op de appreciatie in het lieve
dorpje aan het gebenedijde Lago. Het is alleen maar jammer dat Natuur en Mensen
zo in tegenspraak plegen te zijn. Hier in Holland hebben we de natuur, het klimaat
niet mee. Ginds is alles kinderlijker, in vele en velerlei betekenissen. Jammer dat de
reis erheen zo duur is...

Tivoli-concert - Karin Dayas Söndlin
24 november 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Wouter Hutschenruyter
Wagner: Faust-ouverture
Wagner: Voorspel en slotscène uit Tristan und Isolde
Liszt: Tweede pianoconcert (soliste: Karin Dayas Söndlin)
Tsjaikovski: Eerste pianoconcert (soliste: Karin Dayas Söndlin)
Mevrouw Dayas Söndlin speelde twee der zwaarste courante pianoconcerten, die
van Tsjaikovski (bes-mineur) en Liszt (A-majeur). Misschien zijn het wel de twee
allerzwaarste, volhandigste, dikst geïnstrumenteerde. Niemand is overigens in staat
na deze twee proeven van atletiek een muziekkritisch oordeel te vellen over het
pianospel, het artiestschap, over de persoonlijkheid van mevrouw Söndlin. Wij
verzamelden louter negatieve gegevens: dat zij het zeer roerige orkest van Liszt en
Tsjaikovski niet aankon, overal. Dat zij een zeer benijdenswaardige sprongzekerheid
heeft; dat alle traditioneel pianistische aandelen op pari stonden (trillers, toonladders,
octaven, gebroken akkoorden). Maar een kritiek resulteert uit deze notities niet. Wij
zouden
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haar eerst willen horen op een vleugel die haar beter ter wille was dan deze (alweer
een onvoldoende Bechstein! De tweede in zeer korte tijd) - wij zouden muziek van
haar willen horen waarbij niet slechts de vingertoppen geëlektriseerd behoeven te
wezen, we zouden haar smaak moeten kennen, haar cultuur, haar grenzen.
(... En dan zegt men nog dat muziek kritiseren een gemakkelijke en lichtvaardige
bezigheid is...)
Dat zij tenslotte deze twee concerten à grand spectacle had gekozen; geen edeler
klassieken, geen boeiender modernen, geen solostukken bovendien die diepere reliëfs
in haar psyche belicht zouden hebben, maar juist deze twee grote, romanesque
chevaliers, geeft wél te denken. Ik zal echter de gedachte niet uitwerken - zou er niet
wat bravoure bij geweest zijn?
(Als het evenwel menens was, als zij vermoed heeft met deze producties iets
bijzonders te presteren, dan moet zij zich haastig, haastig vergewissen van de stand
van ons Hollandse muziekleven!...)
Laat ons, verder gaande, vaststellen dat Wouter Hutschenruyter zeer uitnemend
geaccompagneerd heeeft: licht, precies, correct. Telkens wanneer ik Hutschenruyter
begeleiden hoor, herdenk ik instemmend de mening van mijn collega uit een onzer
weekbladen die na Hutschenruyters afscheid van Utrecht ronduit constateerde: ‘Ik
vind het dan jammer dat Hutschenruyter in de theorie gaat.’ Ik heb het accompagneren
van Hutschenruyter meermalen aan den lijve ondervonden - vergeef, o lezer, deze
persoonlijke afdwaling! Uw muziekcriticus is nu eenmaal niet uitsluitend persmuskiet
- en ik herinner mij nog heden de sensatie der absoluut betrouwbare achtergronden
die Hutschenruyter achter elke pianosolo tekende.315 Men kan aan Het Dirigeren zeer
summiere316 eisen gaan stellen en ikzelf voel pijnlijk precies welke kloven daar gapen
tussen sommige onzer opvattingen. Negeren wij, goedmoediglijk, niet het
leeftijdsverschil, het onderscheid in temperament! Ik ben er bijvoorbeeld wel zeker
van dat Wouter Hutschenruyter een afwijzende houding zal innemen ten opzichte
van de muziek gelijk die zich in onze harten en oren, zoals die zich onder onze handen
overal in Europa is gaan ontwikkelen. Doch dit zal heldere kunstenaars nimmer
weerhouden exact te waarderen en concies te schatten. Hutschenruyter verstaat in
het Handwerk, dat de muziek ook is, sommige bezigheden nauwkeurig, in de grond.
Dat is, onder andere, het begeleiden. Hij heeft de vlotheid, de elasticiteit van de
dirigent, de accuratesse, de ‘één’-vastheid van de gepredestineerde accompagnateur.
Dit is, wanneer men tot dirigeren geroepen is, veel, bijna alles.
De orkestwerken van deze avond waren Wagners Faust-ouverture, wat vlak van
kleur gespeeld, en de alfa en omega uit Wagners Tristan.317 Toch wel zeer grootse
muziek, gehoord los van een Wagner-cultus, los van het altijd onvoldoende theater.
Thans, in 1921, is het duidelijk als een optelsommetje dat uit een Tristan-chromatiek
nooit een

315
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Pijper doelt hier op de twee uitvoeringen van zijn Orkeststuk met piano op 25 en 26 oktober
1916 in Utrecht en Rotterdam, waarbij hijzelf de pianosolo speelde en Wouter Hutschenruyter
het U.S.O. dirigeerde.
Bij Pijper heeft het woord summier vaak een andere dan de gangbare betekenis; dan gebruikt
hij het in de zin van hoogste (afgeleid van summum).
Het voorspel (alpha) en de slotscène (omega) van Tristan zijn door Wagner zelf gecombineerd
voor concertgebruik.
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gaver kunstwerk groeien kon dan de Tristan zelf is. En men kan het bejammeren dat
zovele talentvollen doelloos hebben meegetobd in een reeds gesloten cirkel. Doch,
wat wilt ge? De epigonen zwijgen welhaast en het kunstwerk zelf bleef intact. Het
is de loop der dingen in deze wereld, ‘wo alles kommt was Not tut, aber zu spät
kommt’... gelijk het motto luidt van Mahlers Das irdische Leben.318 Het is óók al niet
vrolijk...

Zangvereeniging Cantate
25 november 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Zangvereeniging Cantate o.l.v. Adriaan J. Borgers, m.m.v. Jac. Ph. Caro
(zang)
Koorwerken van Mendelssohn, Gade en Ruygrok, liederen van Ravel,
Duparc en Fauré
Dit was een feestconcert, ter herdenking van een twintigjarig bestaan en aldus begon
het met een redevoering van de voorzitter, welke rede in extenso opgenomen was in
het programmatekstboekje. Wij ervoeren onder andere dat het vertrek319 van de eerste
directeur, de heer Jac. Caro,320 ‘die Cantate een plaats heeft bezorgd in de rij der beste
zangverenigingen’, haar wel het meeste heeft getroffen. Edoch: ‘dankzij de
eensgezindheid harer leden wordt deze tegenspoed weer overwonnen’.
Ja, wat zullen wij daarvan zeggen? Wanneer men meende te moeten vaststellen
dat het verlies van een directeur overwonnen staat te worden door de eensgezindheid
der leden en niet door de benoeming van de heer Adriaan J. Borgers op deze plaats...,
dan klinkt dat wellicht enigszins malicieus, doch het is in dit speciale geval de
waarheid, dunkt mij.
De heer Borgers heeft nog weinig routine, hij lijkt ook geen geboren leider (zelfs
niet van zangverenigingen). Wij zullen moeten afwachten hoe hij zich wil
ontwikkelen. Hij heeft zijn jeugd mee, dat is iets positiefs. Wanneer hij die nu maar
productief weet te maken door ferm te studeren en ijverig zijn minuten te gebruiken
op de juiste manier! Op het ogenblik is het nog vrij dunnetjes: zó gruwelijke
detonaties, zulke boze catastrofetjes mogen bij gemengd koor met pianobegeleiding
niet voorkomen!
Ijver en ernstige studie moeten wij de pianiste, mejuffrouw Berta Jacobs, óók
voorschrijven. Zij deed nog heel vreemde dingen of haar vleugel (misschien was het
haar debuut?).
De heer Caro, Jacques Philip, zong als solist een Melodie hébraïque, in de
bewerking van Maurice Ravel en twee liedjes van Duparc en Fauré. Toen ik het
programma en het milieu van de zangvereniging Cantate er eens op aanzag, schimde
er een flauw
318
319
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Het lied uit Des Knaben Wunderhorn dat eindigt met de regels: ‘Und als das Brot gebacken
war, lag das Kind auf der Totenbahr.’ Waar Pijper het motto gevonden heeft, is onduidelijk.
In het UD staat gebrek, maar dan is de zin onbegrijpelijk.
De zanger Jac. Ph. Caro trad in Utrecht vaker op als koordirigent, zoals blijkt uit de recensie
van J.S.B.B. in het UD van 28 december 1918: ‘Gemengd Koor Joh. Seb. Bach’. Ook Pijper
beoordeelde dit koor onder Caro's leiding (zie de bespreking van 26 mei 1920).
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vermoeden langs mij heen dat de heer Caro een klein experiment met zijn publiek
waagde. Als dit zo was - het is het tegenovergestelde van een aanmerking die ik
hierbij maak! - dan kan hij zich overtuigd houden dat het belangrijkste deel van zijn
experiment geslaagd is: het publiek van dit soort concerten reageert zeer goed op
deze subtieler genuanceerde kunst. Dat, overigens, Ravel-Duparc-Fauré tussen
Mendelssohn en Gade, en vóór een cantate van J.N.W.C.A. Ruijgrok niet zeer
fortuinlijk geplaatst werden, is een ongunstiger factor.
Ruijgroks Zendingscantate heb ik niet meer gehoord, door onbekendheid met de
programma-indeling, door de aanwezigheid der nieuwe opera.

Fransche Opera - Mignon321
25 november 1921 (UD)
Schouwburg
De Fransche Opera o.l.v. Charles Strony
Thomas: Mignon
Directeur dezer nieuwe combinatie is de heer Chris de Vos, doch ik heb mij laten
verhalen dat ook G.H. Koopman, van de oude Nederlandsche Opera, Koopman van
het Amsterdamse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,322 als deus ex machina
fungeert. Wat hiervan zij: de Mignon, gisteravond, riep herinneringen wakker aan
Koopmans opera, in haar beste, eerste tijd. Herinneringen, meer niet: dit ensemble
is vele malen beter, het is zuiverder Opera, het is geciviliseerder. In korte woorden:
de Amsterdamse Fransche opera (‘du théâtre-Carré’) schijnt mij een zeer opmerkelijk
gezelschap, dat recht heeft op alle belangstellingen.
Daar is ten eerste de dirigent Strony,323 een man met internationale bekendheden
en verdiensten. Zijn dirigeren is heel uitnemend, dat van de operakapelmeester pur
sang: elektriserend, absoluut betrouwbaar, helder. Ik hoop hem nog vele malen mee
te maken.
Daar zijn vrouwen wier gelijken in het vroegere gezelschap van Koopman niet
voorkwamen: een schitterende coloratuursopraan Emma Decary (Philine), een zeer
voortreffelijke Mignon van Jeanne Béhon, een uitnemend acterende Frédéric (Isabella
Duriz).

321
322

323

Annalen 2604.
De leiding lag inderdaad in handen van Koopman (Annalen 1098). Koopman had in mei
1921 een obligatie-premie-lening uitgeschreven ten behoeve van de N.V. Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen in Amsterdam. Het oorspronkelijke idee voor een dubbele
schouwburg (voor theater en opera) bleek al snel onhaalbaar en toen begin 1922 duidelijk
werd dat ook voor een operagebouw alleen onvoldoende geld was opgehaald, was het plan
definitief van de baan.
In Het Vaderland van 26 oktober 1921 lezen we dat Charles Strony, door G.H. Koopman
als chef d'orchestre aangetrokken voor zijn Fransche Opera, voormalig eerste kapelmeester
was van het Théâtre de la Monnaie te Brussel en voordien operadirigent te Boston en te
Philadelphia. In november en december 1921 dirigeerde hij met kennelijk succes een aantal
opera's en vertrok daarna weer uit ons land.
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Herdenken wij nog de tenor Massonat (Wilhelm Meister), prachtig materiaal en veel
routine; herinneren wij ons Jacques van Bijlevelt, ouder heugenisse, die juist zo
gevaarlijk doet met zijn knuppel en zijn hypnotiseursogen als voorheen, in een minder
geschoold en minder vaardig milieu (doch hier is hij beter op zijn plaats...).
Het komt mij voor dat deze Amsterdamse Fransche Opera met één slag het pleit
heeft gewonnen. En dat wel met zeer eenvoudige middelen: met de muziek namelijk.
Charles Strony en de solisten gaven operamuziek van half acht tot bij elven - geen
surrogaten, geen ternauwernoodheden, doch: de minnelijke en ongecompliceerde
muziek van Ambroise Thomas, en deze dan zo goed mogelijk. Het recept voor een
geslaagde avond blijkt, op de keper beschouwd, toch wel zeer eenvoudig...
Het is bewonderenswaardig wat ook dit orkest in zo korte tijd reeds presteert.
Slagvaardig, accuraat, bescheiden piano en nimmer ruw forte.
De koren vragen om spoedige en afdoende verbetering. En de decors? Ach, hopen
wij op het aanstaande Amsterdamse Gebouw voor K. en W.

Abonnementsconcert - Erna Rubinstein
28 november 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Concertbureau Augustin)
Erna Rubinstein (viool) en [NN] (piano)
Werken van Bruch, Wieniawski, Hubay, Paganini en Chopin
De muziek is een raar handelsartikel. Ze ontstond nooit naarmate daar vraag naar
was; ze verdween evenmin wanneer iedereen dacht dat haar dagen vervuld waren.
Wij beleven het dag in, dag uit dat een muziek die gisteren schoon was, vandaag
onbelangrijk blijkt en morgen verdwijnt in het niet. Aan de andere kant: min of meer
geslaagde notenformules, die stellig geen andere magische macht bezitten dan die
zeer primitieve: het opwekken van verveling, blijven over, weerklinken steeds
opnieuw. De muziek is een vreemd artikel op onze markt des gemenen levens.
Dit komt: er tellen bij het ontstaan, het behoud en de verdwijning der diverse
muzieken zoveel elkaar tegensprekende, elkander opheffende factoren mee, dat het
resultaat bijna is alsof alles maar op zijn beloop gelaten werd. Een scheppend
kunstenaar die niet tot de zeer uitzonderlijken behoort, pleegt tót zijn vijfendertigste
jaar nieuwerwetse principes te huldigen, daarna de veiliger, reactionairder. Soms
andersom, soms zelfs 180 graden... Stel dan verder vast dat daar gemiddeld elke dag
een nieuw man aan het woord komt... De herscheppende artiesten plegen zich aan
nieuwer- of ouderwetsheden weinig te storen. Die spelen: wat en vogue is (of wat
ze denken dat dit zijn zal). Hiermee verschijnt een nieuwe factor in het complex der
muziek: de consument. Wat het veelhoofdige (doch niet: zoveel hoofden, zoveel
zinnen!) publiek mooi vindt, wenst te horen, weet het in de regel zelf niet nauwkeurig.
Er tollen sinds vele tientallen van jaren ettelijke motto's over het schouwtoneel: dat
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Bach en Beethoven ‘klassiek’ zijn, bijvoorbeeld. Dit betekent dan voor A: zwaar324
(niet nader te definiëren), voor B: vervelend (dat is tenminste helder), voor C: het
hoogste (zo hebben ze het hem altoos geleerd), voor D: iets wat je nog eens moet
horen, voor E: iets wat men nooit voor de eerste keer moet horen. Enzovoort, ad
infinitum. Niet anders gaat het met de muziek, genaamd Romantische (vraag me niet
wat dit beduidt), of gescholden Moderne. Niet anders gaat het met de diverse prestaties
der verschillende solisten, niet anders met de zogenaamde ontwikkeling der publieke
smaak. Het warrelt alles als een verstoord mierennest dooreen. En wanneer men ziet
dat in deze chaos Bach overbleef, en Beethoven, en enkele singuliere meesters; dat
de herinnering aan Joachims vioolspel, aan Liszts pianoconcerten, aan Lully's
improviseertalent nog bestaat, dan moeten wij wel tot de overtuiging komen dat er
een bepaalde voorzienigheid zorgt voor kinderen en grote genieën, nietwaar?
Helaas arbeidt deze voorzienigheid uiterst langzaam; Vishnu's taak volgen wij,
zeer tijdelijke stervelingen, slechts voor een onnoemelijk klein gedeelte. Shiwa, de
vernietiger, is voor ons westerlingen identiek met Kronos - en van dit werk zien we
nog iets minder! Het duurt zó eindeloos vóór een wanbegrip, een wansmaak, een
oncultuur uitgeveegd blijkt te zijn - generaties lang. Wat baat, schijnt het, voorlichting,
getuigenis, wat baat de logica der feiten, wat baten de betogen der gezaghebbenden?
Even weinig als vals georiënteerde, onzuiver bedoelde beweringen kunnen schaden,
troosten ons de wijsgeren. Het is waarschijnlijk zo, doch een vlot procédé levert dit
product van krachten niet op...
Wat baat het ons of wij al ijveren voor een intenser, artistieker, veelzijdiger en
beschaafder muziekleven? Slechts Tijd overwint Traagheid - en niet eens altoos. De
massa der muziekhorenden is te veelledig, te groot, te traag en te slecht georiënteerd
geworden, in de loop der jaren. Wij hebben niet meer te maken met, te spreken tot
een bepaalde categorie van muziekgevoeligen, doch: de concertbezoekers der ganse
wereld formeerden zich, automatisch, tot een psychologische massa. Een massa
waarop de mening van Le Bon voluit van toepassing blijkt, ‘daar zij au fond volmaakt
conservatief is, heeft zij de diepste afkeer voor alle vernieuwingen en voor elke
vooruitgang - en een onbegrensde eerbied voor de traditie.’325
Dit is de reden waarom de muziekkritiek, gebruiksartikel van alledag, degenereerde
tot een equivalent der onvolprezen voetbalveldjournalistiek (zie Roland Holst in De
Nieuwe Kroniek van mei laatstleden).326 Een muziekkritiek waarin bijvoorbeeld
324
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Voor een beschouwing over ‘zwaar’ en ‘licht’ zie ook de recensie van 31 maart 1921.
Gustave Le Bon (1841-1931), Frans sociaal-psycholoog, beroemd geworden met een studie
over de psychologie van de massa (Psychologie des foules, 1895), waaraan Pijper hier
refereert. Volgens sommige historici is er een belangrijke link tussen Hitlers opvattingen
over leiderschap en Psychologie des foules.
Het woord voetbalveldjournalistiek is van Pijper zelf. R.N. Roland Holst reageerde met een
artikel in De Nieuwe Kroniek van 7 mei 1921 op Samuel Bottenheim, die ‘over Willem
Mengelbergs overwinningen in Amerika lange artikelen heeft geschreven in de NRC’.
Bottenheims verslag gaat meer over de grootte van de oesters en de sigaren dan over de
kwaliteit van de uitvoeringen. Roland Holst hekelt de wijze waarop ‘de meeste manifestaties
in ons openbare leven van toon enigszins geïnspireerd schijnen op juist die conversatietoon,
die wij in een coupé vol voetballers het bezwaarlijkst kunnen waarderen. [...] Maar de
kunstreportage ging, aangehitst door de sportreportage, nog verder. In hun ijver om toch ook
de kunstenaar de grote populariteit, die de sportheld omzweeft, deelachtig te doen worden,
een populariteit die de journalist boven alles heerlijk en begeerlijk voorkomt, vergeten zij
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het woord geniaal niet enige malen ijdellijk gebruikt werd, is even weinig actueel
als een wedstrijdverslag zonder Reuze, In puike conditie, Had het nakijken of Na de
thee... En de zo-even geschetste groepering der muziekconsumenten heeft voor ten
minste achtennegentig procent ten gevolge dat de muziekjes zonder enige muzische
waarden gespeeld, toegejuicht blijven worden met voetbalveldhartstocht. (Ik klaag
niet, het is o zo algemeen menselijk! Misschien nog menselijker dan algemeen.) Nóg
een gevolg is het en vogue blijven van veel componisten en reproductoren zonder
muzische kwaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de jeugdige Erna Rubinstein. Dat zij groot
succes (zo heet dit) heeft - ik gun het haar van harte. Ik aanvaard haar volkomen, op
elke eventueel door haar gewenste manier: als wonderkind, als niet-wonderkind, als
violiste, als musicienne, als artieste voor mijn part, als journalistiek-literair genie,
desgewenst.
Maar alleen in deze muziekmaatschappij, en als symptoom van deze maatschappij
waarmee Shiwa zo wanhopig lankmoedig schijnt te zijn! Het lijkt mij namelijk
langzamerhand wel tijd om alle hoop op een enigszins belangrijke verbetering te
laten varen. En dan is het misschien maar beter om Beethoven, Mozart, Debussy,
Bach te gaan reserveren voor besloten kringen. (Schönberg stichtte in Wenen een
‘Verein für musikalische Privataufführungen’, waar alle comfort geweerd wordt en
waarheen men geacht wordt slechts te gaan ter wille der uiterst zorgvuldig gekozen
en uitgevoerde kunstwerken.) De concerten die ‘succes hebben’, moet men ook
langzamerhand anders gaan registreren - het zij verre van mij de geestelijke
middenstand zijn vermaken te misgunnen - en er kon dan misschien een compromis
gevonden worden tussen de vroegere manier (overal toegepast - ik railleer waarlijk
niet!), de vroegere manier van een concert met een kopje thee, en de moderne wijze:
een kopje koffie met een concert. (Het koffie drinken in een café met een uitvoerig
strijkje dat symfonieën van Beethoven speelt bijna in de originele bezetting, heet in
het buitenland al een concert bijwonen - en gij moet niet denken dat ge onder een
pianissimo bediend wordt, moogt praten, of met de Neue Freie Presse ritselen!)
Ik voorzie: deze kant gaat het ook uit met de solisten, behalve dan de zeer sterken.
Het trio, kamermuziekgezelschap bij uitnemendheid, accompagneert uw afternoontea;
het orkest, de droom van een Haydn, degradeerde tot avondvulling, tot uitloopje;
waarom ook al die solisten niet? Er zijn al voorbeelden van... En waarom dan géén
koffie erbij? Het is immers een zeer verkwikkende drank...
Na dit alles kan de lezer mij verwijten dat ik veel omhaalde, doch nog altijd geen
kritiek op Erna Rubinsteins vioolavond schreef. En inderdaad: schoon ik (zie boven)
vele zaken van oneindig groter belang acht, de abonnee der courant heeft recht op
mijn mening. Wanneer ik dan, op de manier der geïnspireerde en gezaghebbende
collega's, Erna Rubinstein tracht te waarderen op het plan der grote talenten (Capet,
Pembaur, Kreisler, Thibaud, de Bohemers...), edoch zonder het adjectivum geniaal
en de overige rekwisieten uit de rubriek Voetbal, dan kan ik in een paar regels mijn
oordeel zeggen:

dat ieder waarachtig kunstenaar uiteraard een gesluierd wezen is en een gesluierd wezen
begeert te blijven.’
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Erna Rubinstein heeft een groot talent voor het instrument viool, dit talent heeft men
schitterend ontwikkeld, haar fysieke dispositie is uitermate gunstig. Haar toon is
bijna die van de internationaal beroemde virtuoos van in de dertig; haar stijl van
muziek maken, van spelen die van Het Wonderkind (laat ons zeggen veertien jaar);
haar muzikale smaak: acht jaar; haar artisticiteit: vijf jaar (die is dan ook het meest
in evenwicht met de heden ten dage algemeen heersende mate van artisticiteit der
kunstkenners en -beoordelaars). Zij speelde het concert van Bruch (coupures en hier
en daar de helft te vlug, nu ja). Verder wat rommel van Wieniawski, Hubay, Paganini
op de g-snaar (die een achtste toon scheelde, nu ja), en natuurlijk de onvermijdelijke
Nocturne naar Chopin.327 Een crescendo van onbenulligheid, vals gevoel, kunstjes
en internationale trivialiteiten.
Ik zie op het plan der Grote Talenten geen plaatsje voor Erna Rubinstein. En ik
vrees dat daar niet spoedig plaats voor haar zal komen. Want, wonderkind of niet,
er zijn grenzen die men aan de sensatiezucht et cetera van het zoveelhoofdige publiek
behoort te stellen, kán stellen zonder risico voor het applaus, het toetje en de beate
stupefactie. Maar dat hebben ze haar nog nooit in ernst verteld... Gelukkig kind!

Abonnementsconcert - Berta Kiurina
30 november 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Berta Kiurina (zang) en Louis Schnitzler (piano)
Liederen van Mozart, Schubert, Joseph Marx, Richard Strauss en Pfitzner
Mevrouw Berta Kiurina zong gisteravond een programma van negentien Duitse
liederen van vijf Duitse componisten. Ik had, nog geen jaar geleden, de grootste
indrukken van haar zang gekregen (in groot werk, in een grote zaal)328 en dat haar
kunnen, haar psychisch kunnen vooral, mij ditmaal niet zo zonder slag of stoot
overtuigen kon, wil ik maar al te gaarne wijten aan ongunstige omstandigheden van
buitenaf. Er heerste namelijk in het Gebouw-zaaltje zó een Noordkaap-temperatuur,
dat de hete koffie in de pauze zienderogen in café glacé veranderde. Schnitzler deed
niet veel anders, tussen de liederen, dan in zijn handen wrijven (soms vergat hij er
zijn obligate modulatiecadensjes voor en dan beduidde de kou: winst). Maar zonder
dwaasheid: zo een temperatuur is, in avondtoilet, slechts overkomelijk voor iemand
die een hele avond in beweging is, een danseres bijvoorbeeld. Om verstoordheden
pro domo van de ijverige administrateur Koppen, of andere belanghebbende personen,
te voorkomen, stel ik hierbij direct vast dat deze vorst een uitzondering is in de maand
november en dat de stand van de barometer, enzovoort, enzovoort.
Mevrouw Kiurina dan (het IJs krijgt, behalve in de muziekkritiek, regels genoeg
in de krant), zong negentien Duitse liederen. Dat is, afgezien van alles, te veel. Haar
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Welke Nocturne van Chopin hier in een bewerking voor viool en piano werd gespeeld, is
onbekend.
Tijdens een uitvoering van Schönbergs Gurrelieder in Amsterdam (zie de recensie van 21
maart 1921).
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hele programma bewandelde ook te zeer de middenweg, in de praktische
staathuishoudkunde terecht meer en vogue dan in de kunst. Drie overbekende Mozarts,
vier Schuberts van het stamrepertoire, twee van Marx die men overal tegenkomt,
twee dito van Richard Strauss. Blijven dus, als betrekkelijke noviteiten, over: vier
liederen van Hans Pfitzner, de componist van Die Rose vom Liebesgarten.329 En wat
een slechte muziek is dat. Frieden330 tingelt als een speeldoos; Verrat lijdt onder een
operetteparlando, het kwaadaardigste effect dat Offenbach ooit uitvond (‘Sie tauchte
die Hand’, en dan nog eens: ‘Den klopfenden Puls’, en dan - drie keer is scheepsrecht:
‘er wollte zur sel-ben’).331 Sonst is nog veel erger, met zijn triviale stompbassen en
het quasi-antiquiserende menuet, dat Schnitzler heel goed speelde... En dan het
hoogtepunt, jawel, verminderde septiemakkoorden!, eertijds Kapellmeisterakkorde
gescholden. Het vierde: Gretel is het ergste.332 Voluit Zwitsers. Dezelfde infantiliteiten
die Mahler somtijds geniaal en zachtaardig ironiseerde (bijvoorbeeld in Wer hat dies
Liedlein erdacht?). Maar hier is het menens en het slot, waar die Kretel een wasechte
Jodler slaakt: ‘Ach du!’,333 is van geesteshouding vele malen onaanvaardbaarder dan
de boerenkermissen uit de symfonieën van Dopper.
Neen. Wanneer mevrouw Kiurina dan absoluut alleen Duits wilde zingen, waarom
dan geen Mahler? Waarom geen Reger? Waarom geen Schönberg? Het eerste lied
van Schönberg moeten we hier in Utrecht nog horen en wie kon ze beter introduceren
dan zij? Waarom uit de vele banden Schubert geen fijnzinniger keuze gedaan?
Waarom dan geen Wolf, geen Loewe, geen Brahms desnoods? In de kleinere vormen,
het lied, heeft Brahms toch voluit een paar meesterwerken geschreven.
Enfin - de motieven der zangeressen zijn nu eenmaal vaak onnaspeurbaar en veel
van deze aanmerkingen valt waarschijnlijk op haar raadgevers terug. Holland is, voor
een buitenlander, een ráár land; nergens in Europa vindt men reactie en zuiverder
principes zó zonderling dooreengeklutst als hier. Zij zeggen het komt door de
geografische positie...
Berta Kiurina, de zangeres, bespreken, wil zeggen haar bewonderen. Zij beschikt
over een zeer uitnemende zangtechniek (C.v.W., in De Telegraaf, vond daarvoor de
zondagse formulering: ‘Ik verklaar mij in extase voor de gezangskunst van mevrouw
Kiurina!’)334 De wijze waarop zij de piramidale lastigheid uit Amor, een van Richard
Strauss' laatste en zwakste liederen, overwon, was voluit meesterlijk. Ik kies slechts
dit ene voorbeeld. Hier, in deze zeer moeilijke liederen, was ook haar expressie van
de
329
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Opera van Pfitzner uit 1897-1900.
Het lied Frieden (op. 5.1) is geschreven op tekst van James Grun, de librettist van Pfitzners
opera.
De derde strofe van Verrat op. 2.7, op tekst van Alexander Kaufmann, luidt als volgt: ‘Sie
tauchte die Hand ins Wogenblau / Den klopfenden Puls zu kühlen / Er wollte zur selben Zeit
einmal / Noch der Wärme des Wassers fühlen.’
Sonst (Eichendorff) is op. 15.4 en Gretel (Carl Busse) op. 11.5.
Het slot van Gretel luidt: ‘Und der Hans ruft: hurrah! / Küßt die Gretel auf die beiden / Roten
Lippen im Nu / Und die Gretel will's nicht leiden / Und sie kichert: ach du!’
Pijper had een hekel aan de stijl van Constant van Wessem. In een brief van 14 december
1924 aan Hendrik Marsman (archief Koninklijke Bibliotheek) schrijft hij: ‘Van Wessem,
als muziekcriticus, werkt op de darmen mijns geestes als een Spaanse peper in een
paardenanus.’
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muziek in overeenstemming met haar gelaatsuitdrukkingen, haar mimiek. In Mozart,
bijvoorbeeld, kwam te veel opera en op concerten behoort een zangeres, óók een
operazangeres, Debussy's uitspraak te gedenken dat faire de la musique nooit
samengaat met faire du théâtre!335 Dit is geen gering detail! Wanneer mevrouw Kiurina
haar mimiek niet inperkt, maakt zij zichzelf ongeschikt voor zangeres der klassieken
(Haydn, Mozart, Schubert). Het is, waarschijnlijk, een geheel aparte cultuur.
Doch, bij de veelheid der zangeressen, hoe zeldzaam zijn stemmen en muzikale
disposities als die van mevrouw Kiurina. Ik heb haar meer aanmerkingen moeten
maken dan ik gehoopt had (haar programma was mij niet van tevoren bekend), maar
ik kan deze kleine beschouwing sluiten met de wens haar spoedig weer te horen. Zij
heeft Giuseppe Guarneri in haar stem; dezelfde noblesse, dezelfde sonoriteit.336

Tivoli-concert - Martin Spanjaard337
1 december 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Martin Spanjaard
Mozart: Ouverture Le nozze di Figaro
Beethoven: Zevende symfonie
Schubert: delen uit Rosamunde
Palmgren: Suite Aus Finnland, op. 24
Wagner: Voorspel Lohengrin
Martin Spanjaard, de dirigent van het Arnhemse orkest, kwam zich voorstellen met
een programma, gelijk men dat voor deze en dergelijke gelegenheden pleegt samen
te stellen: een symfonie van Beethoven, bovendien nog een noviteit en wat klein
goed. De symfonie van Beethoven werd de Zevende; de noviteit: een orkestsuite van
de Fin Selim Palmgren.
Deze suite Aus Finnland is een wat men noemt goedklinkend, niet zeer persoonlijk,
noch bijzonder lokaal gekleurd, vooral hybridisch werk. Het is een ongeslaagd
conglomeraat van eigen romantisch-classicistische (aangeleerde? aangeboren?)
denkwijzen en nieuwerwetser invloeden. Misschien dateert het stuk uit twee perioden
van Palmgrens componistenbestaan; misschien ontstond de suite juist op de kentering
zijner getijden. Ik persoonlijk hel, na slechts weinig van Palmgrens werk gehoord
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Zie voetnoot 204 bij de recensie van 19 maart 1921.
Van de drie grote Italiaanse families van vioolbouwers in de zestiende tot de achttiende eeuw
(Amati, Stradivari, Guarneri) stonden met name de violen van Giuseppe Guarneri, bijgenaamd
del Gesù, bekend om hun warme en krachtige toon. Pijper kende een dergelijk instrument,
want op dat moment bespeelde Hendrik Rijnbergen er een. Het verhaal van Rijnbergen en
zijn instrumenten is door Van Gilse geboekstaafd in een afzonderlijk hoofdstuk in de
memoires, getiteld ‘Intermezzo: de kleine concertmeester’. Van Gilse (2003), 311-353.
Dit concert met Spanjaard leverde binnen het U.S.O. opnieuw een conflict op, ditmaal met
de altviolist C.Th. Klemann. Bij de U.S.O.-zomerconcerten verving Klemann Van Gilse
altijd als dirigent. Hij meende daarom ook het recht te hebben om Van Gilse te vervangen
als die tijdens het seizoen moest afzeggen. Toen Spanjaard verscheen, pakte Klemann zijn
alt en vertrok. Van Dijk (1979), 206.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

534
en gespeeld te hebben, over tot de mening dat er in de Wagner-Straussende passus
van dit orkestwerk meer atomen Palmgren voorkomen dan in de bladzijden uit het
derde deel, die Debussy achternalopen. En hieruit volgt dat, populair uitgedrukt, de
hedendaagse fragmenten waarschijnlijk meer gemaakt zijn dan gedicht, minder
gevonden dan geconstrueerd. Een definitief oordeel over de thans ruim veertigjarige
componist behoud ik mij voor tot later. Het eerste deel van de suite stampvoet nogal
op zijn Strauss' (Don Juan); het tweede deel is hier en daar precies Marten Aapjes
van de oude Julius Röntgen;338 het vierde deel reikt niet hoger dan Grieg voor vijftien
jaar - neen, lager. Tussen deze Schlittenfahrt en de Menuett im Volkston hangt
zonderling het derde deel: Tanz der fallenden Blätter. Daarin staan een halfhonderd
duale toonladders339 te veel, ook te veel Nuages en Feuilles mortes van Debussy, ook
te veel klarinettentertsen uit Salomes Tanz van Richard Strauss. Voluit slecht is ook
de constructie van dit kleine stukje, dat een driedelig fragment begint (naslaande
hoorns!340 al te goedkoop, zelfs voor Finland) als alles muzikaal reeds afgelopen is.
En een mechanisch herhalen van het beginfragment daarna maakt het nog altoos niet
tot een organisch geheel. Dit derde deel is zonderling gemengd uit zelfstandig lopende
lijnen en conservatoriumtrucs. Klinken doet het uitmuntend; Palmgrens instrumentatie
is in beide genres: de impressionistisch-schilderachtige en de óf romantiserende óf
antiquiserende ‘symfonische’ stijl, zeer doeltreffend en helder.
De dirigent Spanjaard bespreken doe ik het best naar aanleiding van zijn reproductie
van Beethovens Zevende. Het is nodig om vast te stellen dat de avond zwaar
gehandicapt werd door de afwezigheid van Hendrik Rijnbergen. Doch afgezien van
de klank, gisteravond, viel er zeer veel te waarderen. Martin Spanjaard bereikt als
dirigent, met één uitzondering, zijn doel altijd. Die uitzondering is het dempen. De
musici van het orkest reageerden vlot op al zijn enigszins uitbundige indicaties, doch
een plaatselijke piano, om het maar eens zo te noemen, kan hij niet afdwingen. De
pauken bijvoorbeeld bleven in de gehele Beethoven te sterk. Dit betreft evenwel het
dynamische deel van het dirigeren en de effecten in deze tak van dienst zijn praktisch
niet wel te suggereren met manualen, met een voorovergebogen bovenlijf; hiervoor
dient de blik der ogen, de mond. Het metrische, ritmische deel van zijn taak beheerst
hij echter volkomen. Men zou van gedachten kunnen wisselen over zijn opvatting
van het Poco sostenuto, over zijn slot van het Allegretto, dat niet in het lood hing
met het begin van ditzelfde deel, maar deze opmerkingen spelen tenminste op het
plan der opvattingen en dat is al veel.
Martin Spanjaard bereikt een tempo dat hem juist lijkt en hij houdt dat vol. Ik heb
artiesten gekend die, al dirigerende, van opvatting veranderden en zelfs op een
uitvoering alles in gevaar brachten met alleen door henzelf voorziene modificaties.
Dit is misschien artistieker, uitingen van de vruchtbare twijfel, doch als dirigent van
professie [xxx]341 beter. Alphons Diepenbrock kon ook, al dirigerende, zo aarzelen:
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Zie de recensie van 11 februari 1918.
Zie voetnoot 277 bij de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.
Naslaan/napikken: spelen op de tweede en vierde tel van de maat (in een 4/4-maat).
Onleesbaar woord.
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niet weten wát van alles schoons te kiezen. Dikwerf, hoewel niet altijd, kunnen
gepredestineerde orkestleiders hun opvattingen niet onder redelijke woorden brengen;
vaak ook falen in de praktijk die lieden die precies kunnen vertellen hoe zij het menen.
Wanneer men met een Diepenbrock sprak, zou men gezworen hebben de grootste
dirigent dezer jaren te ontmoeten - wanneer men hem zag dirigeren, wist men, helaas,
anders...
Ik zeg niet dat Martin Spanjaard zijn doel altoos bereikt op de meest elegante
wijze. Veel van zijn te grote bewegingen moet men waarschijnlijk wijten aan zijn
leeftijd, aan zijn temperament. Hij zal dit afleren en een onzer knapste orkestleiders
worden - mits zijn persoonlijkheid evenredig met zijn vaardigheid groeit. Vermogen
om zijn mensen mee te slepen, om zijn ritme op te leggen heeft hij nu reeds. En ik
vermoed, naar aanleiding van Palmgrens suite, dat hij het zure handwerk van het
repeteren ook alreeds verstaat. Alles in alles heb ik zijn debuut met plezier
gadegeslagen.

Abonnementsconcert - Hartvelt-kwartet
5 december 1921 (UD)
Hartvelt-kwartet m.m.v. Gust Seyler (piano)
Haydn: Strijkkwartet in F [welk is onbekend]
Beethoven: Strijkkwartet in D, op. 18.3
Fauré: Pianokwintet in d, op. 89
Dit was hun vierde concert. Zij kunnen zich dus ingespeeld hebben; zij weten wat
zij aan het zaaltje van de Protestantenbond hebben;342 hun publiek is een bekende
factor geworden (goedgezind, niet karig met applaus, noch met belangstelling); zij
konden ook alreeds weten wat zij aan elkaar hebben. Een experiment is dit
kwartetspelen voor de vier jonge musici niet meer.
Dit was hun vierde concert, van de tien. Ik heb ze voldoende gelegenheid gelaten
te wennen aan elkaar, aan hun zaal, aan hun toehoorders. De kritiek mag, waar het
te grote muziek geldt, niet meten met twee maten - eerst recht niet waar men te maken
heeft met de klassieke strijkkwartetten, de edelste, de meest directe, de summiere343
geestesuitingen van een Beethoven, een Mozart, een Haydn. Ook niet op een eerste
concert. Had ik dus hun eerste optreden bijgewoond en dat even ontoereikend
gevonden als thans hun vierde - de kritiek zou niet zachtzinniger geweest zijn. Maar
ik wilde de Hartvelden al hun kansen geven: jonge musici mogen niet de indruk
krijgen dat hun debuut met mistrouwen wordt gadegeslagen. Dit knot de ijver, dooft
de belangstelling. En - nietwaar? - in ons aller hart zit nog wel een klein hoekje lokaal
chauvinisme, zegt men: en het zou met een onvermengde vreugde geweest
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De Utrechtse gemeente van de Nederlandse Protestantbond hield haar kerkdiensten destijds
in een zaaltje aan de Boothstraat nr. 7.
In de betekenis van ‘hoogste’ (zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921).
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zijn, wanneer ik een (zelfs maar gedeeltelijk) slagen van deze onderneming onzer
stadsgenoten, die onder andere hun jeugd mee hebben, had kunnen noteren. Ik wil
zelfs ditmaal nog voorlopige indrukken geven en afwachten welk soort ensemble zij
met hun pianist Gust Seyler vormen. Ditmaal, na twee zo voluit ontoereikende
prestaties als het Kwartet in F van Haydn en het Derde van Beethoven, ontbrak mij
de moed het Pianokwintet van Fauré aan te blijven horen (Klavierkwintet? en in
‘d-Moll’? Introduceert men aldus Frans werk? Trouwens: het hele programma beter
corrigeren: Faurré!)
Hartvelt-Brantenaar-Hartvelt-Oberstein dus.344 Oberstein heeft andere tekorten dan
de drie eerstgenoemden: Hij is nóg slordiger, hij let van alle vier het minst op de
dynamiek van het ensemble. Gemeenschappelijke fouten der vier zijn: geen tempo
vol kunnen houden; geen dubbelslagfiguur kunnen spelen; drie maten sf opvatten
als een continu forte en het teken de vierde keer vergeten. Ik zou nog veertig of vijftig
soortgelijke aanmerkingen kunnen maken, doch deze hier volstaan om de conclusie
te vinden: dilettantisme.
De fouten van de beide Hartvelden en Evert Brantenaar, die Oberstein in de regel
mist, zijn: onjuiste notenwaarden spelen in een vlot tempo, vastlopen in een vlug
toonladderfiguur (dat dan, ter compensatie, altijd te sterk werd): het zijn, vooral,
viooltechnische fouten. Nog lang niet concertrijp, geen van drieën. Laat staan dan
rijp voor een strijkkwartet, prilste, geraffineerdste, gevaarlijkste ensemble.
Neen. Het reikte geen moment boven het niveau der Openbare Les. Alleen zou
het op een muziekschool niet toegestaan worden dat men zich aldus vergaapte aan
de moeilijkste, zwaarste meesterwerken van het repertoire, geloof ik.
Ik had niet vermoed de prestaties van het Hartvelt-kwartet te moeten kwalificeren
als leerlingenwerk, Spielerei. Doch het is waarlijk niet anders of meer. En dus hadden
zij beter gedaan met in plaats van tien, twee concerten te geven en dan vooraf aan
hun leermeester te vragen die zes of zeven kwartetten met ze in te studeren, grondig
en op hun gemak. Dit zou beter geweest zijn, want: verstandiger, bescheidener,
artistieker! Drie der vier kan ik nog niet anders beschouwen dan als enigszins
gevorderde leerlingen met talent voor het instrument viool. De vierde man, de heer
Oberstein, heeft door zijn naturel, zijn temperament enzovoort iets op de anderen
vóór: wat hij nog te leren heeft (het is minder, doch ik zeg niet dat het weinig is),
leert het leven en de muziek hem zonder pedagoog ook wel. Maar: matiging, matiging!
(Dat is niet hetzelfde als: droog, droog!) Met dit kwartetje wordt het niets, vrees ik.
Ze hebben geen marge: ze kunnen niet méér dan voor de partijen alleen reeds vereist
wordt. Ze zijn onophoudelijk ‘op volle toeren’, ze moeten aldoor 100 procent van
hun kunnen geven: er schiet geen aasje ruimte, tijd, aandacht, interesse over voor de
muziek. Eerst dus de primaire zaken. Laat Piet Hartvelt dan eens gaan trachten af te
komen van
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Wouter Paap vermeldt een Hartvelt-kwartet dat in 1923 werd opgericht. Eerste bezetting:
Piet Hartvelt, Gerrit Kolling, Kees Hartvelt en Jan Meijer. Na enkele wisselingen was de
bezetting: Piet Hartvelt, Jan Keessen, Kees Hartvelt en Charles van der Meer. De bezetting
Hartvelt-Brantenaar-Hartvelt-Oberstein, die Pijper hier noemt, moet dus vóór het ‘officiële’
Hartvelt-kwartet actief zijn geweest. Paap (1972), 79.
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zijn haast, zijn abominabele intonaties (niet alleen boven de e?!) en van zijn wijze
van toontrekken, die hij nu nog uitsluitend te onpas aanwendt. Cornelis Hartvelt zou
ik liever eens als violist willen bespreken: de alt ligt hem matig en zijn partij was in
de regel wel aanwezig, doch meer niet. Brantenaar hetzelfde, maar ik geloof: zijn
soort muzikaliteit is minder periculeus dan dat van Piet Hartvelt. Er schemerde soms
iets van een ritenuto, een logisch accent in zijn partij.
Zoals ik boven zei: dit zijn slechts voorlopige notities. Mijn eindindruk wilde ik
liever geven na Seyler in het ensemble gehoord te hebben. Aan profetieën doe ik
niet, doch ik durf wél te voorspellen dat er in mijn opinie over het Hartvelt-kwartet
als zodanig niet veel wijziging meer zal kunnen komen. Resumerende: een
violoncellist die nog veel te leren en af te leren heeft, doch wiens gegevens gunstig
zijn. En de drie zeer talentvolle vioolleerlingen, naar wier ontwikkeling ik over een
jaar of drie, vier uiterst benieuwd ben. Maar: vooral niet denken dat men met dit
kwartetje op een juiste weg is, die ooit tot iets zou leiden!
Hun nut hebben ze van deze tien zondagmiddagconcerten wel degelijk:
literatuurkennis, optredingsvastheid. Als Hartvelt-Brantenaar-Hartvelt-Oberstein het
ook zó beschouwen, dan zijn we het verheugend eens.

Tivoli-concert - Rodi Medenbach-Lucie van Hulst345
8 december 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Jan van Gilse
Grieg: Im Herbst
Grieg: Twee Elegische melodieën op. 34
Grieg: Bergliot (declamatrice: Rodi Medenbach)
Sibelius: Der Schwan von Tuonela
Boëllmann: Symfonische variaties voor violoncel en orkest (soliste: Lucie
van Hulst)
Bizet: Eerste Arlésienne-suite
Het declamatorium Bergliot van Edvard Grieg is in zijn soort niet beter of slechter
dan Strauss' Enoch Arden of Schillings' Hexenlied, om maar de twee bekendste te
noemen. En dus evenzeer, als soort, als exemplaar: een mislukking.
Het is hier reeds vaker geschreven: het Probleem-declamatorium werd op deze
manier nooit opgelost, kón ook nimmer opgelost worden.346 Een muziek, zelfs de
armoedigste, magerste, onpersoonlijkste muziek, gehoorzaamt aan andere wetten
dan een (gereciteerd) gedicht. Er blijft altijd een teveel aan de ene kant, een te weinig
aan de andere. De muziek dwaalt van de tonica naar de dominant, van een forte naar
een piano en dit alles geschiedt volmaakt onafhankelijk van de door het gedicht te
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Dit zou de laatste recensie worden die Pijper schreef over het U.S.O. onder leiding van Jan
van Gilse.
Zie de recensie van 30 april 1918 en voetnoot 191 over het declamatorium aldaar.
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suggereren emoties. Maar maak uw muziek vrij van de obsessie der cadensen, van
de paardenhoefslagen en de dansritmen, en onderzoek dán eens of een verzelfstandigde
tonenreeks, gevonden in nauwst verband met de tekst, de stemming van het gedicht
niet nauwkeurig, verdiept zou kunnen suggereren. Aan de andere kant: het is een
dilettantisme de spreekstem zo onprecies vrij te laten, hoogstens een wachtstreepje
te zetten, en maar te vertrouwen op de muzikale oren van de declamator - gelijk,
bijvoorbeeld, Strauss, Schillings of Grieg. Het zingen is, menen sommige historici,
een gesublimeerd spreken - zo zou, volgens mijn onbescheiden opvatting, het zeggen
van een melodrama niet anders mogen zijn dan een verstild, gestileerd zingen.
Het laatste woord is er nog niet over geschreven en ik behoud mij een uitvoeriger
divagatie over de gesproken muziek nog voor tot later.347 Ikzelf was reeds in de
gelegenheid mij te verdiepen in de praktische eisen, in de techniek van dit
kunstgenre.348 Misschien publiceer ik eens wat ik ervan geleerd heb - doch één
conclusie mag ik thans reeds niet meer achterhouden, namelijk: dat de courante
declamatoria artistieke vergissingen zijn omdat: het bewustzijn der musici die ze
schiepen, niet vrij genoeg was, verkeerd georiënteerd en theatraal. Het zijn, altemaal,
slechte theatereffecten, ook in deze Bergliot. In een vierderangs opera zou men voor
zo'n treurmarsje bedanken, laat staan dan voor de stofwolk en het krijgsrumoer. En
waarom zouden wij in de concerzaal billijken wat wij in een schouwburg niet zouden
aanvaarden, vraag ik mij af...
Het declameren van mejuffrouw Rodi Medenbach geeft maar al te veel aanleiding
tot soortgelijke overpeinzingen en conclusies. Een soortgelijke wanverhouding als
daar geschapen was tussen Bjøornson en Grieg, bestond er gisteravond tussen de
declamatrice en het U.S.O. Primo behoorde zij te bedenken dat zij, zeggende een
declamatorium op een concert, stem is en niets meer. Niet actrice, niet zangeres,
doch: stem. En dus geen bewegingen die zelfs op het theater niet meer aanvaard
zouden worden. Ik vermoed dat mejuffrouw Medenbach er tot dusverre niet over
nadacht hoe onalledaags, hoe ongewenst, hoe storend bijvoorbeeld een handopheffen
werkt, wanneer zij geposteerd staat naast een dirigent die niet anders te doen heeft
dan zijn handen en armen te bewegen op een bepaalde manier; voor en naast de eerste
violisten wier eveneens zwarte mouwen ijverig van boven naar beneden vliegen. Het
smekende handenvouwen is, in wezen, evenzeer fout.
Wij zullen mejuffrouw Rodi Medenbach niet al te hard vallen over deze
tekortkomingen, die zij gemakkelijk kan verhelpen. Iedereen heeft weleens wat af
te leren; ik herinner me onder andere een zeer bekend declamator op wiens houding
voor het orkest men niets aan te merken had. Met één uitzondering, helaas: zei hij
de lange Enoch Arden, dan bleef hij bijna tot het einde wat hij zijn moest, stem
namelijk. Doch, gekomen bij de woorden die de stervende Enoch spreekt: ‘Gib ihr
dies Haar’,
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Zie Muziekkroniek VII: ‘Gesproken muziek’ (UD, 26 februari 1922).
Pijper doelt op zijn toneelmuziek bij Sophokles' drama Antigone, waarin gereciteerd wordt
op muziek. Hij componeerde het werk voor een opvoering op 27 maart 1920 in de
Stadsschouwburg te Utrecht. Hij heeft deze muziek nog tweemaal omgewerkt, respectievelijk
in 1922 en 1926.
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overviel hem altoos een kwelduiveltje dat hem noopte in zijn vestzakje te grijpen,
daaruit een fictieve haar op te vissen en dat met een plechtig gebaar voor de borst te
houden. Het effect was onweerstaanbaar... Hij heeft het, gelukkig, afgeleerd...
Mejuffrouw Medenbach moet ook haar r (te langzaam) en sch (te dik) herzien. Ik
weet ook niet of zij verstandig doet de regels: ‘Sie werden nun heulen und trauern’
zó grauw te zeggen. Er zijn grenzen.
De tweede soliste van de avond was mejuffrouw Lucie van Hulst, met de variaties
van Boëllmann. Laat ons het aldus zeggen: dat de variaties zonder uitzondering veel
minder slaagden dan het thema deed vermoeden. En dat mejuffrouw Van Hulst vorige
jaren veel fortuinlijker solo gespeeld heeft. Dit was een door weinig te rechtvaardigen
worsteling met de noten, de zuiverheid en het tempo. Ik hoop dat ze spoedig revanche
neemt...
De muziek van de avond was vooral van Grieg. Ach, ik meende, toen het concert
uit was, vele regels te wijden aan de Scandinaafse zwaan... maar ik geloof, zwijgen
is hier meer dan goud. Dat evenwel een dirigent zich aangetrokken gevoelt tot de
hartroerende platitudes van die twee Elegische melodieën - dat een dirigent er zijn
bewegingen aan verspilt - wat zeg ik? - dat een dirigent expressie te dirigeren schijnt
in dat melodieuze geteem - neen. Dat wil er bij mij niet in. Er zijn, ook hier, grenzen.
De heer Van Gilse is toch een man van smaak, zou men zo zeggen. En wat moeten
wij beginnen met al die kleine stukjes, telkens weer? Dat was ditmaal twee keer
Grieg (het tweede was de oude Ouverture Im Herbst, een slecht conservatoriumstuk),
plus een legende van Sibelius - Engelse hoorn en viooltremolo's - en Bizet. Dat was,
kort geleden, die Boheemse avond met vooral kleine stukjes - ik vind, we krijgen
rijkelijk veel Kleyngoedt. Enfin, misschien bedoelde de heer Van Gilse dit programma
weer Licht, ter wille van de Zevende van Mahler, volgende week: Zwaar.349
Een notitie achterop het programma vertelde dat de ‘Avonden in Kamerstijl’ niet
doorgaan. Dat is voor de ongelukkige naam niet jammer, maar voor het plan en voor
de muziek zeer. Ik spreek hier mijn oprecht gemeend leedwezen uit over deze
mislukking: we missen, ruw geschat, ten minste zeven of acht belangrijke werken.
En waardoor? Natuurlijk weer: gebrek aan publiek. Zodra het hier in Utrecht om de
muziek (lees: vooral onbekende muziek) gaat, is er geen belangstelling. Het moet
lokale politiek worden, voor het interessant is. Ik betreur dit: voor de muziek, voor
Van Gilse, voor mezelf. Een gezond concertleven werd tot dusverre op andere bases
opgebouwd, meen ik. Vóór alles vind ik het jammer voor Van Gilse, die met de
organisatie en doorvoering van deze avonden andere en verheugender bewijzen van
zijn artiestschap (waaraan ik nog steeds geloof) had kunnen geven dan met het orkest
dirigeren. Het voorlopige plan was goed gekozen en interessant - Het resultaat?
‘Het bedrag voor reeds betaalde abonnementen wordt gerestitueerd’...
Dat heet hier ter stede: de bloei van het muziekleven bevorderen.
Ja, de muziek gaat ons na aan het hart...
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Over ‘zwaar’ en ‘licht’ zie de recensie van 31 maart 1921.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

540

Liederenavond - Dorothy Robson
9 december 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Dorothy Robson (zang) en [NN] (piano)
Liederen van Brahms, Wolf, Strauss, Medtner, Turina en De Falla
De kritiek op deze avond zou zeer kort kunnen zijn. Zo kort als het concert zelf,
bijvoorbeeld. Niets geeft aanleiding tot gedetailleerde bespreking: noch mevrouw
Robsons zang, noch haar programma.
Dit programma bevatte vooral half bekende nummers, die ik noch noviteiten, noch
repertoirestukken durf te noemen. Er was wel een zeker percentage Repertoire: twee
bekende liederen van Brahms (Auf dem Kirchhofe, Wehe Lüftchen); twee van Wolf
(Verborgenheit, Wenn meine Mutter hexen könnt'); twee van Strauss (Meinem Kinde
en Mach' auf, het befaamde bonbonnetje). En er was wel iets nieuws: drie liederen
van Medtner, op teksten van Goethe. Buitengewoon zwak, onpersoonlijk werk.
Confectieliederen. Uitvoerige pianopartijen, bijvoorbeeld in Meeresstille und
glückliche Fahrt. Daar sloegen we geen golfje over. De twee andere waren: So tanzet,
syncopen en al te veel Des;350 en: Sie liebt mich, gebroken akkoorden en veel lawaai.
De zangstem is, gelijk dat heet, goed behandeld, nu ja... Zoals ik zei: confectie.
Onbekend voor Utrecht waren ook de Spaanse liederen: Rima van Joaquin Turina,
dat veel overeenkomst vertoont met het pianocyclusje Femmes d'Espagne van dezelfde
componist. En vooral de Seguidilla van Manuel de Falla (‘een te Londen veel
bewonderende Spanjaard’, schimpt de heer Gustav Ernst in de Allgemeine
Musikzeitung...).351 Dit was, van de modernen, waarschijnlijk het gaafste lied. Wat
te primitief van structuur, doch levend tenminste, gevonden en niet geknutseld.
Wat te zeggen van mevrouw Robsons ‘gezangskunst’, zoals dat tegenwoordig in
De Telegraaf heet. (O, opvolger van Matthijs Vermeulen,352 leer Hollands denken,
dan komt het schrijven vanzelf wel. ‘Hollands’ kan zonder schade in dit zinnetje
weggelaten worden - dit tussen twee nieuwe haakjes.) Ik geloof, wij moeten niet te
veel over haar zang schrijven. Omdat wij niet alles zouden kunnen verantwoorden.
Ziehier: uw gehele persoonlijkheid geven als het publiek zo evident uit stoelen bestaat,
niet velen kunnen het. Ja, de Speenhoffen (zie het middagblad van gisteren)353 - maar
een buitenlandse, een zangeres, hier misschien ternauwernood georiënteerd?
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Dus: excessief en overdreven gecompliceerd. Dit verwijst naar een uitspraak die Beethoven
over Klopstock gedaan zou hebben: ‘Ich habe mich jahrelang mit ihm getragen; wenn ich
spazieren ging, und sonst. Ei nun: verstanden habe ich ihn freilich nicht überall. Er springt
so herum; er fängt auch immer gar zu weit von oben herunter an; immer Maestoso! Des-Dur!’
Zie de Muziekkroniek van 13 november 1921.
Constant van Wessem. Zie voetnoot 334 bij de recensie van 30 november 1921.
Op 8 december werd in het UD verslag gedaan van een concert door het Speenhoff-trio voor
een zo goed als lege zaal. De jonge Koos Speenhoff, die ‘het pianorestant dat onze
Schouwburg rijk is, bespeelde’, liet zich door de geringe opkomst niet uit het veld slaan.
Vader en moeder Speenhoff zongen mee.
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Ik twijfel. Want Dorothy Robson schijnt geen zo geladen persoonlijkheid, geen zo
gepredestineerde vertolkster. Het is meer een kamerzangeres (neen, ik bedoel geen
ongeslaagde vertaling van Kammersängerin!) wier stem zich ontwikkelde voor de
zaal, dan een typische Podiumfiguur als bijvoorbeeld Birgit Engell, Pos-Carloforti,
Kiurina, Cahier, Foerstel, Onegin. En laat ons in dit verband de herinnering aan de
grootsten, de geïnspireerden, niet oproepen: Noordewier, Messchaert... Dorothy
Robson doet, als zangeres dan, vreselijk aardige dingen, soms heel mooi, soms erg
tegen de toon aan. En ik wil het, om de boven kortelijks geschetste motieven, niet
aan haar wijten dat de stemming de hele avond apathisch, bloedeloos bleef, als op
een te officiële visite. Ik zeg niet dat het uitsluitend aan de omstandigheden gelegen
moet hebben. Maar het ‘in hoeverre’ kan ik niet beoordelen.
Het is trouwens ook zo belangrijk niet.

Abonnementsconcert - Maria Pos-Carloforti
14 december 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Concertbureau Augustin)
Maria Pos-Carloforti (zang) en Georg Göhler (piano)
Werken van Händel, Hasse en Brahms
De muziek vertoonde deze avond twee aangezichten: het ene zong, zeer in alle
betekenissen Italiaans, een heel oudmodisch, maar nog altijd uitermate verbluffend
belcanto. Het andere doceerde muziekgeschiedenis. Dit zou leerzaam geweest zijn,
wanneer er niet zoveel muziekesthetica bij was gekomen; daardoor werd het iets
anders. Laat ons in de eerste plaats het andere aangezicht beschouwen: het gelaat dat
de meningen versymboliseert van de heer Georg Göhler. Dr. G.G. dan, die zich
gisteravond aan ons voorstelde als een uitnemend, betrouwbaar accompagnateur,
een allround musicus (deze kennismaking was verheugend), had in het programma
ook een inleidinkje tot Handels solocantate Lucrezia354 laten afdrukken, terwijl ik
vermoed dat de verbijsterende noot onder de buffo-aria van de oude Hasse355 eveneens
uit zijn inktpot het levenslicht zag, om het maar zo te noemen.
Primo had men deze alinea's in zuiver Hollands behoren te vertalen - zulk affreus
Platduits schrijft nog zelfs geen importeur van Gemengde Waren. (Dat is een beroep,
ongelovige lezer!) Wat is, bijvoorbeeld, een grondbasspeler? Wat een gesloten
Monodrama? (Het tegenovergestelde soms van een open duodrama?) Welke gedachte
verstopt zich achter een zin als de volgende: ‘Bij de tegenwoordige stand van de
zangtechniek zou de tegenzin met deze Händelse Lucrezia onaangenaamheden te
bekomen meer bij de zangeressen bestaan, aangezien het stuk bepaald enorme eisen
aan techniek en voordrachtskunst stelt.’
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De cantate La Lucrezia (O numi eterni) uit 1709.
Waarschijnlijk gaat het om een aria uit Hasses laatste opera Il Ruggiero (Milaan, 1771).
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We zullen er niet meer achter komen, vrees ik, en eerlijk gezegd mangelt het mij aan
ruimte (dat is, ook in dit geval: aan tijd) om over de macht der dramatische expressie
van dit werk van de toenmaals 22-jarige Händel vele regels lang te divageren. Maar
de conclusie waartoe ik moest komen, na lezing dezer inleiding, na het aanhoren der
muziek, is: een soort verkapte orthodoxie, veel voorkomend in Duitsland, tegenhanger
ener meest voorkomende romantiserende kunstbeschouwing. De reactie op Hasses
zo-even genoemde buffo-aria, met z'n conclusie: ‘Het kon een modern cabaretstuk
zijn. Ook de st en ah zijn oorspronkelijk’, kon zó afkomstig wezen van de minister
van Eredienst uit Veths Onthullingen van een Kamenier ten Hove (Prikkel-idyllen).356
Ik noem deze aria een klein monster, muzikaal en psychisch volstrekt onaanvaardbaar.
Er staan daarin onbeschrijflijke platitudes, vulgariteiten waar de Duitse vertaling
zowat omheen leutert. Maar laat ons Hasse rustig in het vergeetboek laten.
Zoals gezegd, dr. Georg Göhler accompagneert uitstekend. Altoos wat op de
achtergrond, wat te veel, meen ik. Doch zo verlangt men het van de tegenwoordige
begeleider...
Mevrouw Maria Pos-Carloforti, om thans het zingende gelaat te kritiseren, heeft
wel zo een hulp bij alles nodig. Bij de halfgod Caruso: wat een virtuozenrubato!
Heeft iemand Brahms' Botschaft, zijn Ständchen, nee, alles van Brahms - neen, elk
lied, wat dan ook, ooit zo horen vermoorden naar de geest?
Blijkbaar bestaat de muziek voor mevrouw Pos-Carloforti uit twee mogelijkheden:
ten eerste zijn daar vlugge noten, die zo gauw mogelijk voorbij behoren te gaan; ten
tweede uit langere notenwaarden. Zo eet men kip met compote; mevrouw Carloforti
houdt meer van kip. Alles wat langer duurt dan een terloops, krijgt dubbel de volle
maat, wordt dan vermenigvuldigd met twee, ontvangt een crescendo, een diminuendo
en verdwijnt in het niet. Als een kunstenaar Brahms' Ständchen reeds afgezongen
zou hebben, dan straalt mevrouw Carloforti nog op haar tweede of derde fermate...
En al die ritardando's, die crescendi, dat theater!
Maar het is o zo vergeeflijk. Want mevrouw Carloforti heeft een wonder van een
stem. Een stem zoals alleen Italië die maar uitvoert. Het luisteren naar een toon, een
tonenreeks van haar kan op zichzelf een genot zijn. Zo een stem, waargenomen tussen
de zangstemmen die men in de regel te horen krijgt: Heine noemde dat eens een
sinaasappel tussen een bergje aardappels... En wat malen wij dan om intenties van
ijlhoofden als componisten? Wat doet notenwaarde ertoe, wat juiste traditie?
Het is niet toevallig dat de tegenwoordige renaissance der muziek zich volstrekt
op het terrein der instrumentale muziek voltrekt. Ik voorzie binnen een paar honderd
jaar de groepering aldus: aan de ene kant de (abstracte) muziek, aan de andere kant:
Zang-en-Dans. Zo was het elders en vroeger ten dele ook reeds. Om het fiasco der
zangkunst te demonstreren behoeft men waarlijk niet eens naar Schönbergs
Gurrelieder te grijpen. Kijk maar naar Bach, naar Beethoven...
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Cornelis Veth (1880-1962), schrijver en tekenaar (met name van spotprenten en politieke
tekeningen) publiceerde zijn humoristische Prikkel-idyllen in acht deeltjes tussen 1912 en
1926. De Onthullingen door een Kamenier ten Hove is deel vijf.
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Zoals gezegd: mevrouw Pos-Carloforti heeft een schitterende stem, schoon in alle
opzichten. Doch dat ik naar aanleiding van haar concert aan de muziek slechts weinig
woorden kon wijden, is een omstandigheid die ik zeer bejammer. Een omstandigheid
buiten mijn wil, buiten haar schuld waarschijnlijk ook. Maar de muziek zal altijd een
kostbaarder genade blijven dan de schitterendste dispositie, dan wat ook.

Tivoli-concert
15 december 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Wouter Hutschenruyter
Gluck: Ouverture Iphigénie en Aulide
Beethoven: Tweede symfonie
Wagner: Ouverture Tannhäuser
Wagner: Siegfried-Idyll
Wagner: Voorspel derde akte Lohengrin
Dit programma leek wat à l'improviste samengesteld:357 Tweede van Beethoven,
Iphigénie van Gluck, drie Wagners, alle van het stamrepertoire. Voor de beoordelaar
valt dus het accent op Beethovens Tweede symfonie.
Ik moest gisteravond denken aan de - tegenwoordig in onbruik rakende - gewoonte
om zijn werk met opusnummers te voorzien. Beethoven deed dit min of meer
consequent, doch welke zonderlinge gevolgen heeft al niet de postume nummering
bij sommige meesterwerken gehad! Opus zo-en-zoveel zegt zo weinig, meen ik. Men
spreekt bij Beethovens kwartetten gewoonlijk van het Eerste of Zesde, niet van opus
18 nr. 1 of 6. En, in de regel, evenmin van opus 59 nummer zoveel, doch van het
Eerste, Tweede Russische kwartet.
Het schijnt mij juister om, gelijk dit thans de gewoonte begint te worden, zijn werk
te dateren. Het is van groot belang om te weten wanneer een groot man een bepaald
meesterwerk schreef, doch het is volmaakt onbetekenend zijn hoeveelste werk het
is.
Zo deze Tweede symfonie. Het is opus 36; dat zegt niets. Het is evenwel geschreven
in 1802 en dat zegt veel. 1802 is het jaar van het Heiligenstädter Testament en het
is uiterst belangwekkend om deze beide zielsuitingen, testament en symfonie, uit
eenzelfde periode, in verband met elkander te beschouwen. Hoor de goddelijke
melodiek van het Larghetto en herinner u zijn hartstochtelijke kreet: ‘O, ihr Menschen,
die ihr mich für feindselig, störrisch oder misantropisch haltet, wie ungerecht tut ihr
mir!’... Zet achter of te midden der glimmerende lieftalligheden van deze symfonie
de aanhef van het testament: ‘Mit Freude eile ich dem Tode entgegen’... Is dit alles
weten niet zeer veel begrijpen?
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Dat is niet zo vreemd, want het gaat hier om een gewijzigd programma. Gepland stond
immers een herhaling van Mahlers Zevende symfonie onder leiding van Jan van Gilse, een
concert dat niet doorging omdat de dirigent het werk inmiddels had neergelegd.
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Beethoven is nimmer domweg vrolijk en dit is zonder de minste twijfel de uiting van
een zijner kosmische waarden. Het is nuttig dit thans, en telkens weer, vast te stellen.
Onze zin voor ernstiger schoonheden heeft men ons verdorven, niet in de eerste plaats
door de buitenartistieke tegenspoeden des levens, doch door de degeneratie der
muziek tot verisme, door de Auferstehungshymnen, door al het ‘grote’ en ‘schaurige’
dat men te horen kreeg.358 Vandaar ook: ‘terug naar Mozart’ (vergissing opus zoveel).
Wanneer een grootmeester een onbezorgde, een lucide muziek schrijft, dan is dat
iets anders dan wanneer een onbekommerd man een vrolijk stukje maakt. Dit behoort
men vast te stellen, vooral in dit tijdsgewricht waarin alles schreeuwt om Vermaak,
om Plezier. Goed, het plezier zal er wezen, doch dat men wete dat er hoger en edeler
Vermaak is dan men ooit vinden kan op de weg die van de smart afleidt. Ik stel de
heldere muziek der meesters gewoonlijk boven hun somberder meditatiën, doch dat
komt omdat zij beide van één persoonlijkheid afkomstig zijn. Bizet was een
begenadigd musicus, doch hij reikt niet tot Berlioz. Ravel heeft voortreffelijke
muzieken geschreven, doch bij Debussy vindt ge Pelléas, de Ballade contre les
ennemis de la France,359 vindt ge de Sonates bovendien!
Zo zou men kunnen zeggen: 1802 was voor Beethoven het jaar van het
Heiligenstädter Testament, doch bovendien dat der Tweede symfonie. Ik acht dit
niet zonder betekenis.
De uitvoering van het programma, gisteravond, liep rustig, vlot - zonder grote
inzinkingen, zonder opmerkelijke hoogtepunten. Ik wilde wel het Scherzo uit de
symfonie herdenken: dynamisch, ritmisch bepaald heel geslaagd. Er mocht eens een
enkele hoorntoon stukspringen als een te grote zeepbel, er mocht eens een
klarinettenterts overslaan - een nurks die dit kardinale fouten zou noemen. Een als
geheel geslaagde uitvoering verdraagt wel een paar vlekjes. Hutschenruyters
reproductie van de Tweede kan ik zonder aarzelen een geslaagde uitvoering noemen.

Opera - Tiefland van d'Albert360
17 december 1921 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Albert van Raalte
D'Albert: Tiefland
Ditmaal kwam de Nationale Opera met een voor Utrecht nog niet morsdood gespeeld
draakje in een als regel voldoende bezetting, onder leiding van Albert van Raalte.
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Dit is een verwijzing naar het slotdeel met koor van Mahlers Tweede symfonie op tekst van
Klopstock (‘Aufersteh'n, ja aufersteh'n’).
Boven het tweede deel van de suite En blanc et noir plaatste Debussy als motto de titel van
een ballade van François Villon, Ballade contre les ennemis de la France.
Annalen 2572.
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Ik noteer dit gaarne en het spijt mij dat ik daar moet bijvoegen dat de Schouwburg
zeer slecht bezet was. Misschien had men te weinig publiciteit aan de voorgenomen
opvoering gegeven, misschien, of neen, wel zeker trekt de naam Laagland hier in
Utrecht niet als in Amsterdam. Ik bejammer dit, niet voor de opera van d'Albert integendeel, ik wens haar een spoedige en algemene vergetelheid - doch: ik vrees
dat het de Nationale Opera zal afschrikken, nóg meer dan thans reeds, om hier te
komen met het betere deel van haar repertoire. Ik vraag bij herhaling om de
Meesterzangers - maar wanneer de directie het niet aandurft, vanwege de ook ditmaal
weer slechte recette, dan zal ik dat, begrijpend, billijken.
De naam Laagland, vertaling van Tiefland - ja. Voor ons, laaglandbewoners, zegt
het iets anders, roept het andere associaties op dan voor de Duitsers, het
gepredestineerde publiek voor kunstproducten als deze opera. Laagland schijnt ons
niet in de eerste plaats de tegenstelling van bergland; het spreekt voor een Hollander
vanzelf dat operahelden (bijvoorbeeld) handelen gelijk ze hier ‘alleen in het laagland’
plegen te beminnen, te konkelen, te moorden, met of zonder gebeden tot verheffing,
met of zonder een kleine klikspaan (Nuri), ter nog meerdere vulgarisatie van het toch
al lage plan. De metafysica van het geval gaat dus in den beginne al voor vijftig
procent teloor. Ik zeg overigens niet dat ik dit een gemis vind - integendeel.
Ten tweede knaagden de jaren aan de opera als kunstwerk. Im Tiefland361 is van
1903 en in deze achttien jaren is de tijd gaan schuren aan al wat maar te bereiken
viel. Dat was hier heel wat. Niets veroudert spoediger dan het effect, niets is ook
spoediger zijn ontroeringsvermogen kwijt dan dit soort chromatische muziek, slap
van constructie, geassimileerd van ritmiek, oneigen van melodiek. Het is niet klassiek,
noch modern - lang niet. Het is zelfs noch ouderwets, noch nieuwerwets. Het is dat
niet eens. De muziek van d'Albert is slap, is larmoyant, bont, onrustig, ze is slordig.
Aan de eisen die wij aan het werk van een kunstenaar moeten stellen, aan de eisen
die een kunstenaar aan zichzelf behoort te stellen, voldoet ze nooit of nergens. De
thema's hebben wil noch ruggengraat, er is geen seconde bezinning, er klemt geen
moment waarop iets geconcentreerd werd; het zijn quasi-geheimzinnige pianissimo's
(doch daar viel niets te verbergen!), dwalende naar een exuberant fortissimo, dat, al
naar de situatie op het toneel, vreugde ‘schildert’ of smart, hartstocht of plagerij. Of
omgekeerd.
Eugen d'Albert behoorde als componist tot de falanx der talenten die een periode
der muziekgeschiedenis hielpen bepalen. In dit geval post-Wagner. Het is, in trouwe,
dan wel een jammerlijk geestesarme periode geweest! Een tijdperk waarin de ziekte,
verisme genaamd, veel geesten besmetten kon - een periode waarin het Veel kwam
in de plaats van het Goed - een tijd waarin men theater maakte en successen oogstte,
het effect diende en de muziek bestal.
Gij wenst dat ik u d'Alberts epigonendom bewijs uit zijn werk? Stel dan vast dat
dit soort compilatoren ‘bij’ is, dat ze even grif lenen van Richard Strauss als van
Mendelssohn, als van Bach. Herinner u Gounods Faust, de kermisscène, die
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De toevoeging Im aan de titel is onjuist.
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getypeerd wordt door het meeblazen van een bepaald triviaal themaatje door de
solotrompet. Dat was, in 1859, een trouvaille. Wat is datzelfde in 1903? Het enige
verschil is dat het effectje in Tiefland slechts drie alledaagse juffrouwen typeert - en
dit verschil is niet essentieel. Herinner u ook Walthers Preislied uit de Meistersinger
(hier: het Voorspel); herinner u Bizets Arlésienne-suite; herinner u Wagners typering
van Parsifal, in de eerste akte; herinner u Pinkerton uit Butterfly - herinner u... alles
wat ge maar wilt, doch er zullen altoos meerdere atomen Tiefland bij zijn.
Ik haat zulk soort muziek. Het is knutselarij met eenmaal geschapen schoonheden.
Het is verdunnen, het is verminderen van anderer waarachtigheid. Men behoort geen
plagiaten naar de geest toe te laten - dit is erger dan het ‘overnemen’ van een effect,
van trucs. Wanneer iemand niets invalt, behoort hij te zwijgen... Zou men dit thans
reeds zijn gaan inzien? Ik vrees! Ik vermoed: de muziek zal, als kunst, eerst gans en
al van de markt des levens moeten verdwijnen, ze zal, als kunst, slechts nog uit
vocatie, uit liefde beoefend moeten worden, vóór wij weer de artistieke wetten op
haar mogen toepassen. Het begint daar reeds op te lijken... Wat werd er, na Debussy,
na enkele stukken van Stravinsky, nog geschreven dat een kiem van waarlijk
classicisme bevat? Operamuziek alvast geen...
De courantenkolommen zijn te nauw om meerdere onvoldoenden van de componist
d'Albert op te sommen; ze zijn ook niet de plaats om daar over een periode der
muziekgeschiedenis te divageren, zo breedvoerig, zo gedocumenteerd als ik dat
wensen zou. Ik betwijfel bovendien of d'Albert, los van zijn
negenhonderdnegenennegentig bentgenoten, al die aandacht waard is.
Dat de uitvoering, onder leiding van Albert van Raalte, beter, vlotter liep dan
welke andere operavoorstelling van de Nationale [Opera] deze winter nog, vermeldde
ik reeds. Te vermelden zijn nog mevrouw Lohoff, geroutineerd als altoos, Elize de
Haas, die zich enkele zelfs in een veristische opera al te veristische contacten tussen
haar neus en haar rechterwijsvinger niet moest permitteren (‘verlegenheid’ laat zich
ook nog wel op andere manieren uitbeelden!). Verder Dirks, Kubbinga, Coen Muller,
Moes. De laatste was ook plezierig goed bij stem en zijn spel vertoonde meer entrain
dan anders wel eens. Het orkest nogal slordig; koper ruw (slot Voorspel!). Het is
echter goede orkestmuziek, zoals bijna alles van de Wagner-soldaten, en dus voor
de orkestmusici een dankbaarder opgave dan veel artistiek belangrijker werk van
Verdi, van de ouderen.

Camille Saint-Saëns
18 december 1921 (UD)
Het B.T.A.362 seint ons uit Algiers het doodsbericht van Camille Saint-Saëns, de
nestor der Franse componisten.
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Saint-Saëns werd 9 oktober 1835 te Parijs geboren en bereikte dus de leeftijd van
ruim 86 jaren.
Hij ontving het eerste onderricht van Halévy en Reber, later nog van Charles
Gounod. Hij was enige tijd organist te Parijs, onder andere van 1858-1870 aan de
Madeleine.
Na 1870 heeft hij een vooral reizend bestaan geleid: er bleven niet veel landen ter
wereld over die hij niet bezocht heeft.
Saint-Saëns was een universele natuur, op de manier der encyclopedisten: hij
schreef veel en goede verzen en prozastukken (Harmonie et mélodie, 1885); hij
verdiepte zich in vele wijsgerige systemen, in sterrenkunde, in de politiek.
Saint-Saëns was een van Frankrijks veelzijdigste, geniaalste zonen. Zijn composities
zouden, opgeteld, een lange lijst vormen. Geen genre bleef hem vreemd: hij
componeerde drie symfonieën, vele opera's (Samson et Dalila), kamermuziek (zijn
Trio in F363 is wereldberoemd), pianoconcerten, liederen, oratoria, kortom, hij beheerste
alle vormen, en wat meer zegt, hij beheerste die als een groot meester.
Tot zijn werken uit de laatste jaren van zijn leven behoren: stukken voor
blaasinstrumenten en piano, en fuga's voor piano.

Abonnementsconcert - Hartvelt-kwartet
19 december 1921 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Hartvelt-kwartet m.m.v. Gust Seyler (piano)
Fauré: Pianokwintet, op. 89
Mozart: Trio voor viool (oorspronkelijk klarinet), altviool en piano, KV
498
Een der diepst gegrifte trekken in het wezen van de zojuist overleden Franse meester
Camille Saint-Saëns was zijn langjarige, hartgrondige en onoverwinnelijke afkeer
van Richard Wagner. Hij was welhaast de oudste en zeker de gezaghebbendste
anti-Wagneriaan; Siegfried, Wagners meest beminde geesteskind was voor hem ‘la
puberté et la force brutale, rien de plus. Il est bête comme une oie, donne la tête
baissée dans tous les panneaux...’364 Hij heeft lange jaren tot doven gesproken;
Wagners predominance werd een tijd lang ook in Frankrijk een feit.
De componist Wagner blijkt te midden zijner land- en tijdgenoten, in zijn eigen
historische milieu, waarlijk geniaal genoeg. Maar de buitenlanders, de Fransen, die
zijn orkestrale kleur overnamen, zijn instrumenteringswijze, zijn componeertechniek,
zijn metafysica - zij bedierven hun kunstwerken daarmee. Het was een der
noodlottigste vergissingen van César Francks discipelen, van de Schola Cantorum,
dat zij dit
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Pianotrio nr. 1, op. 18 (1863).
Dit citaat is niet getraceerd.
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niet inzagen. Eerst bij Claude Debussy zette de beweging Los-van-Wagner in en
toen geschiedde dat ook met zo groot geweld, dat een deel (het beste deel!) der
ouderen meegesleept werd in de nieuwe stroom. Het zou de moeite lonen Debussy's
invloed eens na te speuren uit de latere werken van een d'Indy, een Pierné...
Bij Gabriel Fauré niet aldus. Hoewel meer gelieerd aan Saint-Saëns dan welke
andere Franse musicus ook, volgde hij de grote geestelijke gebeurtenissen slechts
van verre. Minder universeel, minder kritisch, minder persoonlijk, minder geniaal
dan de oudere meester onderging hij de schokken van Wagners aanvallen veel heviger
- hoe ver zijn wezen ook van dat van Wagner verwijderd was. Maar de kleur van
zijn orkest, van zijn kamermuziek, zowel van zijn Vioolsonate, van zijn
Pianokwartetten als van het Pianokwintet is door Wagners invloed bedorven. Het is
Tristan-chromatiek. Faurés muziek werd zoetelijk, doch niet bovendien mousserend
gelijk Saint-Saëns. Zijn muziek werd ook te precies, ze naderde de salonkunst meer
en meer al naarmate ze door de auteur (voortreffelijk helder vakman) fijner geciseleerd
werd. Het Kwintet dat men gistermiddag speelde, kan als geheel niet meer boeien laat staan dan betoveren, ontroeren. Het is reeds dood. De formalismen, de interessante
modulaties, de vulstemmen, de conservatoriumtrucs steken naakt door de huid heen,
als ribben en gewrichten. Het is jammer, ook voor de meester, van de moeite. In het
net van deze noten werd geen muziek, geen stilte gevangen...
Het spel van de Hartvelden geeft mij slechts weinig aanleiding tot nieuwe notities.
Als ik het vermijden kan, schrijf ik dezelfde dingen liever niet meer dan eenmaal.
En ik geloof, hier kan ik het vermijden. Men speelde met de pianist Gust Seyler het
Kwintet van Fauré en het Trio met alt van Mozart. Seylers spel is vooral beschaafd;
nog niet groots, nog niet meeslepend, nog niet iets zeer opmerkelijks. Maar het is
niet dor, niet kleurloos, niet gewichtig, niet eigenwijs, niet irritant gelijk het
pianospelen van zoveel van zijn leeftijds- en landgenoten. En er behoeft slechts een
atoom meer persoonlijkheid, een grein inspiratie, een vleugje liefde bij te komen en
de negatieve appreciaties die ik hierboven opsomde, veranderen bij toverslag in
positieve waardering. Seyler is zonder twijfel de belangrijkste figuur in dit
ensembletje: hij is, als pianist, de meest universeel geschoolde; hij kent het begrip
rustig musiceren (Mozart, derde deel); hij verstaat de zin ener frase. Het schijnt, op
het ogenblik, nog meer uitnemend gestudeerd dan vanzelfsprekend, doch wat zou
het? Ook Seyler heeft, onder andere, zijn jeugd mee.
Mijn opmerkingen, na hun vierde concert, vragen niet om herhaling, doch ten dele
wél om onderstreping.365 Ik geloof namelijk dat men Cornelis Hartvelt moet afraden
om zich op de alt te blijven specialiseren. Hij heeft enkele violistische eigenschappen
op zijn viool mee, op de alt tegen. Ook zou ik nog willen accentueren wat ik schreef
over Piet Hartvelt-Brantenaar. De laatste heeft zonder de minste twijfel een
viooldispositie die vele malen gunstiger is dan die van zijn buurman. Misschien kan
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Piet Hartvelt wat meer technische kunstjes? In ieder geval is hij artistiek en muzikaal
niet de meerdere.
De aanmerkingen van verleden week zal ik niet herhalen, die bleven (over Het
Kwartet) ongewijzigd.

Opera - Rigoletto van Verdi366
20 december 1921 (UD)
Schouwburg
De Fransche Opera o.l.v. Charles Strony
Verdi: Rigoletto
Dit werd het tweede succes voor de voortreffelijke Charles Strony, kapelmeester der
nieuwe Fransche Opera. De muziek bloeide de hele avond ongestoord op - doch ik
moet zeggen: Italiaans was het niet (‘een blijkbaarheid die ook door het programma
voldingend werd uitgewezen’, zei Hildebrand, naar aanleiding van de
man-met-de-hoorn).367 Deze Fransen, ze blijven altoos slank zingen, eer te geserreerd
dan uitbundig. Het is dezelfde bewogenheid, dezelfde nervositeit, doch het is minder
in de superlatief, minder theater. En het is dit alles niet ten voordele van Verdi.
Met dit alles wil ik niet zeggen dat deze Rigoletto beneden pari bleef. Integendeel:
ik herinner mij niet de opera ooit beter gehoord te hebben, hier in Utrecht!
Over de waarde, de mogelijkheden van Verdi's muziek zou nog vele regels lang
geschreven kunnen worden. Edoch, de mediterranese cultuur bespreken met een
Noordwest-Europese neusverkoudheid in het hoofd - dit gaat bezwaarlijk. Men zal
mij, hoop ik, toestaan me van de Fransche Opera met de Franse slag af te maken,
vanavond. Verkoudheden zijn namelijk zo besmettelijk, zegt men - en ik zou het
mijzelf niet vergeven wanneer ik, door te uitvoerig over ze te schrijven, de
bewonderenswaardige Alice Bérelly, of De Brésy een niesbui bezorgde. Met de heer
Tilkin-Servais behoef ik minder voorzichtig te zijn - die was gisteravond van zichzelf
al wat enrhumé, geloof ik. Maar hij heeft een zeer schone stem en een prachtige wijze
van zingen.
Te prijzen valt nog de regie368 - beperkt tot een minimum. Koor wat trekkerig,
begin van III erg houten-klazen. Orkest, gelijk de vorige maal, slagvaardig, beschaafd.
Alles in alles: goed, zoals Mignon, de vorige maal. De Schouwburg was niet slecht
bezet, doch deze onderneming, deze dirigent, verdiende uitverkochte zalen.

366
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Annalen 2603.
In de Camera Obscura (De familie Kegge, hoofdstuk 7: Het concert) staat over de
man-met-de-hoorn: ‘De hoornist blies zijn wangen op, zijn ogen uit, en zijn hoorn vol, tot
algemene verrukking der aanwezigen die van een hoorn hielden, ofschoon er verscheidenen
waren die met een wijs en veelbeduidend aangezicht beweerden dat het Potdevin niet was,
ene blijkbaarheid die ook door het programma voldingend werd uitgewezen.’ Pijper noemt
de man-met-de-hoorn eerder in zijn recensie van 1 februari 1918.
Van Maurice Fabre en Louis Roberts.
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Christelijke Oratoriumvereeniging J.S. Bach, Weihnachtsoratorium
21 december 1921 (UD)
Tivoli
Christelijke Oratoriumvereeniging en U.S.O. o.l.v. Anthon van der Horst
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius, L. Vincke, Louis van Tulder en
Jac. Ph. Caro
Bach: Weihnachtsoratorium
We hebben indertijd wel eens gedisputeerd, mijn vriend J.S. Brandts Buys en ik,
over de vraag of Bachs grote koor-en-orkestwerken, Matthäus-Passion, h-Moll-Messe,
en zo, monumentaal genoemd mogen worden. Ik wil thans deze amicale
schermutselingen niet weder oproepen - zelfs in de muziek kan men het
vriendschappelijk oneens zijn!369 - doch u, lezer, onze overeenstemmende conclusies
mededelen dat die werken in ieder geval een groot geheel vormen.
Het Weihnachtsoratorium nu is wel groot, doch het is geen geheel. Het bestaat uit
zes kerkcantaten: drie kerstcantaten (voor de eerste, tweede en derde kerstdag), de
cantate voor de nieuwjaarsdag, voor de zondag na nieuwjaar en voor het zogenaamde
‘Hoheneujahrsfest’. De uitvoering dezer zes cantaten in hun geheel en op één avond
zou bijna vier uren duren, zou ontzaglijk vermoeiend zijn voor uitvoerenden en
toehoorders - zou niet meer boeien, mogen we vrezen. En dus grijpt men naar de
schaar.
Inzake coupures nu kan men altoos evenveel bezwaren tegen als bewijsgronden
voor de handeling bijeenbrengen (eigenlijk: altijd juist één bezwaar meer). Maar ik
zou er niets tegen hebben om het Weihnachtsoratorium precies voor de helft uit te
voeren, namelijk: de drie cantaten voor de drie kerstdagen. Het hoogtepunt, de
Sinfonia, viel dan juist in het midden en we zouden misschien bij een aldus
geënsceneerd Weihnachtsoratorium zelfs wel kunnen gaan denken, schrijven over
een eventuele monumentaliteit...
De kerkcantaten van Bach - ook deze kerstcantaten - culmineren in de koralen.
Het zijn hoogtepunten van het werk, niet dramatisch, niet lyrisch; meer dan dat. Een
vierstemmig koraal van Bach is een confiteor, en als kunstwerken zijn het eindpunten.
De heer Anthon van der Horst laat Bachs koralen zingen vanuit een andere sfeer.
Begrijpelijk voor iedereen, variabeler (vraag me niet wat met de helft der fermaten
gebeurde), polychroom, dramatiserend - maar dat zijn eigenschappen, waarbij de
muziek van Bach geen zier wint - integendeel. De koralen werden ook geen toppen,
daar was geen intensiteit, geen (Pembaur, vergeef mij) ‘Glaubensmut’.370
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Een opmerking die op het hoogtepunt van het conflict Pijper-Van Gilse uiteraard niet zonder
bijbedoeling is.
Pembaur (1911), 43. Pijper citeert een groter gedeelte van deze pagina in zijn recensie van
3 februari 1921; zie ook voetnoot 145 aldaar.
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Ik was ook ganselijk niet tevreden over Van der Horsts opvatting der Sinfonia. Dat
was: opzeggen, niets meer. Het stuk behoort tot het allerschoonste dat Bach ooit
geschreven heeft - men kan een pastorale niet vertederender kleuren en niet simpeler,
niet primitiever aanduiden dan hier geschied is. Maar, voor de zoveelste maal vraag
ik mij af, hoe wil de geest ener muziek er zijn, als de noten ternauwernood deugen?
Iedereen speelt de zestiende in het gepunteerde ritme naar het hem belieft en ik heb
geen moment kunnen bemerken dat Van der Horst inzake der duizend gewichtige
details een eigen mening, een wil had. Laat staan: dat hij poogde zijn orkest die wil
op te leggen - laat gaan: dat het gelukt zou zijn.
Het beste van de avond was Francis Koenes obligaat in de altaria Schliesse, mein
Herze. En mevrouw Noordewiers solokoraal: Er ist auf Erden kommen arm. Mevrouw
Noordewier, de grote kunstenares, de Bach-zangeres bij uitnemendheid, had op deze
uitvoering niet veel anders te doen dan enkele maten recitatief, enkele bladzijden
duet of koraal (dit ook is een gevolg van de ongebruikelijke constructie van het gehele
werk, samenkoppeling van zes onafhankelijke cantaten).
De tenorsolist, de evangelist, was Holthaus, die, als ik de mededeling goed verstaan
heb, op het laatste ogenblik was ingevallen voor Van Tulder. Dit ontslaat ons van
de verplichting tot gespecificeerde kritiek. Caro was, geloof ik, ontzettend verkouden.
Geen van zijn goede, gemakkelijke tonen klonk vrij - ach, een zanger heeft wel een
zeer pretentieus instrument.
Mevrouw L. Vincke zong de altpartij. Zij heeft echter een niet zeer omvangrijke,
noch klankvolle mezzo: de aria Schlafe mein Liebster ligt haar al veel te laag. En
boven e is alles onmiddellijk geknepen. Zij heeft nog veel te studeren. Ook muzikaal
(ritme!).
Het koor: goed, in verhouding tot de getalsterkte. Uitspraak hier en daar wat plat
(sp werd zp, sch erg dik). Intonaties betrouwbaar, in de regel. Men kon wat meer
alten gebruiken.
Het dirigeren van Van der Horst ziet er nog niet zeer fraai of zeker uit. Hij moet
zich als gewoonte afwennen zijn linkerhand naar boven, zijn rechterhand naar beneden
te bewegen op hetzelfde sterke maatdeel. Ook hangt hij met het bovenlichaam erg
rechts voorover, zodat hij zich naar zijn sopranen altoos om moet keren. Hij moet
ook het manuaal van zijn linkerhand herzien - krampachtige pols en vingers. Van
der Horst behoort blijkbaar niet tot die niet-benijdenswaardigen die de kunst van het
dirigeren ineens te pakken hebben - maar naar aanleiding van dit concert durf ik hem
wel een zeer goede carrière als koorleider te voorspellen.

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
22 december 1921 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Mahler: Derde symfonie (soliste: Meta Reidel)
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De vraag die mij tot op dit ogenblik achtervolgt, is: hoe zal het publiek over twintig,
dertig jaar tot Mahler staan. Het is namelijk met Mahlers symfonieën een eigenaardig
geval: ze zijn hier in Holland in het repertoire opgenomen; ook Utrecht hoorde zelfs
de Tweede en Derde (ofschoon het lang geleden is dat ze hier uitgevoerd werden);
Mahler is voor het begrip van het voorlijke deel van het publiek welhaast klassiek.
Maar ik geloof: te vroeg! Want het verzet dat tegen Mahlers muziek loskomt (neen,
ik bedoel niet het stompzinnige ‘'t is zo'n lawaai, je krijgt er hoofdpijn van’ of ‘er
staat zo weinig melodie in’...), is vooral het verzet der (steile) Hollandse mentaliteit
tegen de geest dezer muziek: joods-mystisch, in de superlatief, en... Oostenrijks.
Ik vrees: de Hollanders zullen Mahler altoos bij gedeelten blijven verstaan en
liefhebben. Want wij kennen Mahlers artistieke antecedenten slechts ten dele. Nooit
was het mij duidelijker dan gisteravond dat men in 's dichters land moet gaan om
zijn tale te verstaan. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat we allemaal op bedevaart
zouden moeten naar Wenen of Kitzbühel - maar eenvoudig dat wij de symfonieën
van Bruckner moeten leren kennen. Er is een peilloos diep wezensverschil - maar
zoals voor ons, die Mahler doorgrond menen te hebben, Bruckners werk als het ware
gecommentarieerd wordt door de symfonieën van Mahler, zo zou voor iedereen de
kijk op Mahler machtig verhelderd worden wanneer men de oudere muziek van
Bruckner door en door kende. Men zou leren onderscheiden, men zou leren overzien.
Voor het grote publiek is Mahlers Derde nog een rapsodie, of een opera zonder
theater. En daar is geen kans om helderder kijk te geven in wat losse krantenartikelen,
geen kans om een oeuvre tot Publieks geestelijk bezit te maken door wat loslopende
uitvoeringen. Daarvoor is nodig een campagne, een cultuur, zoals Mengelberg die
heeft kunnen doorvoeren in Amsterdam. Wij in Utrecht ondergaan slechts flauwe
rimpelingen van deze stoten - hoe kan het ook anders?
Zo staat de schitterende uitvoering van de Derde, gisteravond, geïsoleerd in de
annalen der Utrechtse muziekgeschiedenis. Het is een groot werk, groot in alle
opzichten, deze symfonie - misschien wel Mahlers grootste. En ik kan het gehalte
aan muziek niet nauwkeuriger aanduiden dan met Mahlers eigen woorden. Hij zegt,
in brieven uit de tijd der Derde, over zijn werk onder andere: ‘Denke Dir ein [so]
grosses Werk in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt - man ist sozusagen
selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt. [...] Meine Symphonie wird
etwas sein, was die Welt noch nicht gehört hat! Die ganze Natur bekommt darin eine
Stimme und erzählt so tief Geheimes, das man vielleicht im Traume ahnt. Ich sage
Dir, mir ist manchmal selbst unheimlich zu mute bei manchen Stellen und es kommt
mir vor, als ob ich das gar nicht gemacht hätte...’371
Men kan, nadenkende over dit eigenmondige commentaar, veilig alle andere
toelichtingen, analyses van het werk, divagaties over de geest ervan, achterwege
laten. De Mahler-literatuur groeit met de dag en ik weet een halfhonderd religieuze,
ethische, onwijsgerige, diepzinnige, dilettantische, heldere, duistere, bewonderende
of onbenullige overpeinzingen over (delen van) zijn levenswerk, die ons de muziek
geen
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Brief van 18 juli 1896 aan Anna Bahr-Mildenburg. Mahler (1982), 163.
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haar nader brengen. De enige manier is: zoals Mengelberg het doet. En ik kan thans,
terugdenkende aan deze zeer schone uitvoering, niet gaan schrijven over details.
Noch van het werk, noch van de reproductie.
Dit concert werd een der hoogtepunten van het seizoen. Ik kan mij ontslagen
beschouwen van de plicht alle namen te noemen van hen die onder Mengelbergs
leiding de wonderen hielpen verrichten. Tegen twee die men noemt, vergeet men er
tien. Volstaan wij dus met Meta Reidel, die het Mitternachtslied volmaakt volgens
Mengelbergs intenties zong; Zimmermann, die vele schone ogenblikken spon; Speets'
posthoorn; de solotrombone...
Maar laat ons van een muziekkritiek geen lijstje van de leden van het
Concertgebouworkest maken...

Het muziekconflict372
22 december 1921 (UD)
Zie INTERMEZZO ‘VAN GILSE CONTRA PIJPER’.

Invitatieconcert - Martine Dhont-Jan Wagenaar
23 december 1921 (UD)
Jaarbeurs, Grote Zaal
Martine Dhont (zang) en Jan Wagenaar (piano)
Werken van Schubert, Mahler, Ravel en Debussy
De vraag die door dit concert bedoelde opgelost te worden, was: of de Grote Zaal
van het Jaarbeursgebouw geschikt is voor muziekuitvoeringen. Wel, het is een zeer
gemoedelijk, gastvrij milieu, geen holle ruimte, geen drukkende wanden. Het is geen
foeilelijke, zakelijke concertruimte, zoals veel zalen uit de vorige eeuw; het is geen
dertigmaal vergrote kamer, met cosy-corners en diverse knussigheidjes, zoals veel
buitenlands modern gedoe. Maar of ze klinkt? Laat ons nog één slag om de arm
houden: men experimenteerde ditmaal met een zangeres, een pianist en een nieuwe
Steinweg-vleugel. Laat men nóg een proefconcert ondernemen, met instrumentalisten
(strijkkwartet, één of meer strijkers met piano, klein ensemble). Ik zeg niet dat ik er
zeer hooggespannen verwachtingen van heb, maar men staat met zalen voor de
vreemdste verrassingen. Een ruimte waarin het onfortuinlijk zingt, is dikwijls een
gewillig middelaar voor de klank der strijkinstrumenten.
Men zou nog een derde, interessanter proef kunnen wagen: met de eerste helft der
zaal namelijk. Het klinkt in het achterste, lagere gedeelte zonder fout te gevoileerd.
Men kon dit deel misschien met schermen (s.v.p. geen gordijnen!) afsluiten; het
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podium opstellen (en iets verhogen) aan de smalle zijde en de stoelen een kwartslag
draaien. Wanneer men ernst maakt met deze experimenten, dan staan ons nog wel
interessante avonden te wachten.
Deze zaal als geheel is voor een liederavond alvast niet zeer geschikt: te laag. De
stem doet niets, de pianoklank verstuift. Het smelt niet samen.
Het experimentele deel van de avond is dus in zoverre geslaagd: dat we weten
waarvoor de ruimte niet zeer geschikt is. En het artistieke deel - al zullen wij dit in
deze zaalkritiek niet uitvoerig bespreken - gaf aanleiding tot grote vreugde over
Martine Dhonts zang, die (Schubert) weer volmaakt op haar vroegere niveau was.
Ik heb haar laatste concerten minder moeten bewonderen dan de meeste harer vroegere
prestaties en het is met een grote tevredenheid dat ik thans kan constateren dat Martine
Dhont haar periode van depressie te boven schijnt te zijn. Jan Wagenaar begeleidde
haar muzikaal en zeker. Te zacht, in de regel - en sommige zaken, ‘wo die schönen
Trompeten blasen’ bijvoorbeeld, verdragen wel een orkestraler, gedifferentieerder
pianospel. Zijn reproductie, na de pauze, van Debussy's Isle joyeuse en Jeux d'eau
van Ravel had ik gaarne gehoord - doch niet altoos is het goede voornemen de vader
van een gebeurtenis.

Kerstmatinee - Pembaur-Szigeti
27 december 1921 (UD)
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen
Joseph Szigeti (viool) en Joseph Pembaur (piano)
Werken van Brahms (Vioolsonate nr. 3 in d, op. 108), Schumann,
Bach (Partita in E, BWV 1006) en Schubert (Wanderer-Fantasie)
Joseph Pembaur, de pianopoëet,373 is als kamermuziekspeler een gevaarlijke buur.
Er bleef niet veel van Joseph Szigeti over: dynamisch niet - zijn niet zeer grote toon
werd onophoudelijk naar de kant van de weg gedrongen; algemeen muzikaal
schijnbaar ook niet - de koelere expressies waar hij naar streefde, leken voor het
merendeel der Pembaur-enthousiasten welhaast decemberhollandse klimaten naast
een augustusdag aan de Middellandse Zee. En psychisch was het ook geen partij:
alles wat Szigeti volkomen overtuigend, aanvaardbaar en soms weleens ontroerend
speelde, kreeg, tegelijkertijd of, als het polyfoon was, een paar volle maten later, van
Pembaur zelf dubbel de volle maat, plus een Pembaurse glimlach, of een Pembaurs
hoofdschuddinkje. En altijd het accent van hartelijkheid daarbij, en altoos een
herinnering aan het vele Goede en Schone - van waaruit Pembaur (zie zijn Poesie
des Klavierspiels) pianospeelt.
Joseph Pembaur nu is zonder de minste twijfel van de twee de grootste musicus,
de meest ervaren artiest, de best gedisponeerde herschepper, de voortreffelijkste
podiumfiguur. Maar, zoals ik zei, het was geen portuur. En ik durf de
kamermuziekspeler Pembaur niet altijd gelijk geven. Ik vraag mij bijvoorbeeld af
op welke gronden Pembaur de achtste noten uit het tweede thema van het eerste deel
van Brahms' Derde
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sonate zodanig verlengde - ditzelfde zou ik in beide sonates (ook die van Schumann)
nog ettelijke keren kunnen aanwijzen. Maar we zullen er niet verder over schrijven:
Pembaur is een groot pianist - maar hij behoort, kamermuziek uitvoerende, zijn
partners niet al zijn eigenwilligheden, zijn tempi, zijn dynamiek op te leggen.
Tenminste niet op deze manier. Pembaur heeft altijd gelijk, doch in deze zaken alleen
voor zichzelf - tenminste niet voor Szigeti.
Joseph Szigeti bewees met zijn reproductie van Bachs Partita in E dat zijn toon
veel groter en expressiever is dan in de andere werken slechts vermoed kon worden.
Het is geen buitengewoon beheksende viooltoon, het is ook geen zo extravagante
violistiek - het is alles in alles misschien wat te gesloten en teruggetrokken. Beide
eigenschappen die naast het musiceren van een Joseph Pembaur op tekortkomingen
gaan lijken, maar dat toch in de verste verte niet zijn.
Het spel van Joseph Pembaur, de pianist, is één ding: bewonderenswaardig - en
het blijft dat de jaren door. Hij speelt zijn Wanderer-Fantasie nog als vroeger - het
is nog steeds zeer grandioos pianospelen, zeer Duits dichten, zeer hartelijk musiceren.
Er is nog altoos evenveel diepte des gemoeds als brille, en door beide of een van
beide oorzaken (ik vermoed de eerste) zijn er nooit vier achtste noten gelijk. Pembaur
bedoelt altijd een ‘sich heben und senken’; alle expressie, tot het laatste atoom toe,
is overal aanwezig - tot zelfs in de manier waarop hij een terts boven uit de lucht
haalt, als de ster van het oosten, en laat opentwinkelen uit de toetsen. Ge moet niet
denken, lezer, dat ik Pembaurs geschiedenisjes aan de piano goedaardig bespot daarvoor is het veel te respectabel. Aanvaarden doen wij dit overjarige romantisme
diep-in eigenlijk geen van allen meer. Maar dat is een van de redenen van Pembaurs
successen - beminnen wij onze bijna verloren vroegste herinneringen niet het meest?
Het is het hart van het oude Duitsland, het Duitsland van Des Knaben Wunderhorn,
dat in zijn spel klinkt. In Pembaurs muzikale persoonlijkheid bestaan de Wagner-jaren
(‘Ehrt eure deutschen Meister!’)374 niet - en dus ook niet de jaren ná 1914. Het bleef
bij Florestan en Eusebius.375 Beter zó dan anders. En - het is bewonderenswaardig
pianospel!

Kerstmisuitvoering Pieterskerk
27 december 1921 (UD)
J.S. Bach-koor o.l.v. Jac. Ph. Caro
Oud-Nederlandse liederen en werken van Cornelius en Berlioz
Jac. Ph. Caro, blijkbaar weer zo goed als geheel hersteld van de indispositie die voor
hem en ons het Weihnachtsoratorium bedierf, zong de twee Weihnachtslieder van
de goede meester Peter Cornelius zeer voortreffelijk. Daar was met de slechte wil
van de wereld niets op aan te merken (het heet immers altijd, wij critici zijn als
wolven, zoekende om iets te verslinden...)376 - dat was volmaakt goed.
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Eerste zin van het slotkoor uit Wagners Meistersinger von Nürnberg.
Florestan en Eusebius: zie voetnoot 91 bij de recensie van 20 december 1919.
Op het hoogtepunt van het conflict Pijper-Van Gilse een opmerking niet zonder bijbedoeling.
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Het was ook het hoogtepunt van deze korte kerstmiddag. Caro's kleine koor J.S. Bach
zong nog een aantal kleine nummers en daarvan werden de beide oud-Nederlandse
liederen Herders, hij is geboren en Nu syt wellecome natuurlijk het beste.
Interessant was vooral de uitvoering van Berlioz' L'adieu des bergers à la Sainte
Famille uit zijn oratorio L'enfance du Christ. Het is belangrijk om te weten dat Hector
Berlioz dit koortje - het eerst gecomponeerde fragment uit het oratorio - voor de
eerste maal deed uitvoeren onder pseudoniem. Het heette op het programma van het
concert van 12 november 1850 gecomponeerd te zijn door ‘Pierre Ducré, maître de
musique de la Sainte Chapelle de Paris, exécuté pour la première fois en 1677’...377
Vanwaar deze mystificatie, die ge in al haar details kunt nalezen in Berlioz' Les
grotesques de la musique? Eenvoudig de navrante waarheid: dat de componist tot
de erkenning was gekomen dat al zijn muziek, al bestond ze uit louter drieklanken,
door het Parijse publiek dissonant werd gescholden. En dus behoefde Berlioz, om
succes te hebben, niet zijn muziek doch wél zijn naam te veranderen... ‘Pierre Ducré’
oogstte dan ook meer bijval dan Hector Berlioz ooit...
Mundus vult decipi...378
Verheffende kerstgedachte.
Caro's ensemble heeft dit koortje heel fraai gezongen.

Een verweer van de heer Pijper
28 december 1921 (UD)
Zie INTERMEZZO ‘VAN GILSE CONTRA PIJPER’.

Ingezonden
Dinsdag 28 december 1921 (NRC)
Zie INTERMEZZO ‘VAN GILSE CONTRA PIJPER’.

Tivoli-concert - Albert van Raalte
28 december 1921 (UD)
U.S.O. o.l.v. Albert van Raalte
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Brahms: Eerste symfonie
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378

Berlioz (19692), 185-189.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur: de wereld wil bedrogen zijn, derhalve worde zij bedrogen.
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Gisteren kreeg ik het laatst verschenen werk in handen van mijn voorganger J.S.
Brandts Buys. Het is een pre-advies voor het congres (gehouden in juni van dit jaar)
van het Java-Instituut en het handelt ‘Over de ontwikkelingsmogelijkheden der
muziek op Java’. Het trekt mij aan om over dit buitengemeen belangrijke stuk werk
van Hollands beste musicoloog binnenkort een kroniek te schrijven - zo ooit iemand,
dan is thans hij de man om door regeringsopdracht in staat gesteld te worden de
onvermoede schatten aan oosterse muziek te verzamelen - thans, vóór Java zijn
cultuur in de steek laat voor de bioscopen en confectiemuziekjes. En door iemand
van zijn universele ontwikkeling, zijn beangstigend felle indringingsvermogen, zijn
singuliere, niet aan een bepaalde schoonheidsperiode gebonden muzikaliteit.
Maar het is niet over de negentig bladzijden beschouwing der Indonesische muziek
dat ik het wilde hebben. Ergens trekt J.S.B.B. een parallel tussen de westerse en
oosterse manier van muziek voelen. En toen men gisteravond Brahms' Eerste symfonie
speelde, moest ik aan de scherpe waarheden denken die hij in dit verband noteert.
Men leze en overpeinze:
De kunsten komen diep uit het hart en de ziel ener samenleving gegroeid.
Alleen wie zelf deel, vezel van het zielshart ener samenleving is, kan haar
kunstenaar worden. Maar dat is niemand die niet in haar geleefd heeft van
klein af.
Zelfs reeds het verstandelijke, de buitengewoon complexe
geesteswerkingen, door de westerse kunst vereist, en door de toonkunst
vooral, ze moeten voor de van buitenaf gekomene nauwelijks zijn aan te
leren.
De westerse kunst is niet eenvoudig. Ze wordt het niet ook. Waarom zou
ze dat worden?
Ze is de uiting van een ontstellend ingewikkeld, verwikkelde, verwarde
maatschappij. Ze zal niet eenvoudiger worden, tenzij die maatschappij
eenvoudiger, overzichtelijker wordt van structuur.
Komt het communisme inderdaad over de westerse wereld, - wel, dan gaat
alle overgeleverde kunst dood, waarschijnlijk. En niemand weet hoe heilig
van geestelijke eenvoud of hoe barbaars van ruwe primitiefheid de kunst
zal wezen die dan daarna komt.
Maar tot dan toe blijven wij westerlingen gecompliceerde artiesten, die
niets hebben van de bijbelse zaligen door armoede van geest. En het is,
om bij de muziek te blijven, volmaakt kenmerkend dat al de grote
dominerende westerse componisten van de laatste tijden, scherpe,
veelomvattende intellectuelen geweest zijn, staande midden in de
geesteswereld van het westen, - Wagner evengoed als Mahler, en deze
evengoed als Debussy.379
Merk op dat B.B. óók Brahms niet noemt bij de ‘grote dominerende westerse
componisten’. Merk ook op dat Brahms' meest beminde lectuur was van Paul Heyse,
Gustav Freytag, Gottfried Keller; dat hij, vertellen zijn biografen, vierentwintig
jaargangen
379
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Kladderadatsch380 verzamelde. Merk op dat hij óók last had van de drie B's - doch
bij hém heetten ze: Bach, Beethoven, Bismarck. Nooit ging hij op reis zonder
Bismarcks redevoeringen of brieven in zijn tas mee te nemen.
Neen. J.S.B.B. heeft (als altijd) gelijk:381 Brahms was geen scherp, veelomvattend
intellectueel. Maar Brahms was óók geen der dominerende westerse componisten
van de laatste tijden. Trouwens, dat is al eens vaker vastgesteld.
Doch wel, en zeer klaarblijkelijk is Brahms' kunst de uiting ener ‘ontstellend
ingewikkelde, verwikkelde, verwarde maatschappij’. Daarom bleef ze, als publiek
bezit, ook nog zo actueel...
Wat zullen wij van Van Raaltes reproducties schrijven? Opera? Ja, ook, maar toch
anders, meer. Van de opera was het plezierige ‘alleszalrechkom’ - daar mocht eens
een hobo een maat te vroeg inzetten - dat ‘vond zich’ wel weer. Maar het is duidelijk,
en secuur. Van Raalte weet precies wat hij bereiken wil en hij bereikt dat dan ook
met het proverbiale minimum. Ik heb bewondering voor zijn muzikantschap; in zijn
praktijk aan de opera komt hij, dunkt mij, niet licht tot memoreren van symfonieën
van Schubert of Brahms. Maar hij leek, de gehele avond, volkomen zeker van zijn
zaak. Het scheen mij toe dat men zeer weinig gerepeteerd had, dat er weinig
gelegenheid was geweest om aan elkaar te wennen - dit was merkbaar aan de
gespannenheid der orkestmusici, aan hun erbij zijn, aan de nerveuze accuratesse. Het
compliment dat Van Raalte na Schubert de heren maakte, was verdiend. Overigens
nog zo ongeschikt niet, repertoirenummers niet doodgestudeerd uit te voeren: de
belangstelling van het orkest is frisser. Het is alleen maar jammer dat men zich dan
streng aan het repertoire moet houden!
Ik ben het, over het algemeen, met de dramatisering, schijnbare intensifiëring der
gisteravond gespeelde muziek door middel van honderd en één opvallende
tempomodificaties niet eens met de heer Van Raalte. Nikisch kan dat ook wel doen,
doch dan lijkt het vanzelfsprekender, doch dan vind ik het ook nog niet mooi! Dit is
de praktijk van Wagners Über das dirigieren, vergroot geprojecteerd. Dit is van
buitenaf aangebracht, niet van binnenuit doorvoeld. Er is één ding dat ik erger vind
en dat is het stompzinnige afjakkeren, opzeggen van een ‘klassiek stuk muziek’,
zoals men het maar al te vaak hoort. Van Raalte staat daar boven - maar om behalve
operadirigent ook concertdirigent te zijn, zal hij zich moeten matigen. Men moet de
muzen niet onderling verwisselen, al dragen zij hetzelfde gewaad!

380
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Het eerste nummer van Kladderadatsch verscheen op 7 mei 1848 in Berlijn. Het tijdschrift
was snel bijzonder populair bij de groeiende middenklasse in Duitsland en kende in 1858
een oplage van 50.000 exemplaren. Oorspronkelijk vernieuwingsgezind en antisocialistisch,
reflecteerde het later meer en meer de behoudende visie van de welvarende lezersgroep.
Op het hoogtepunt van het conflict Pijper-Van Gilse is ook deze opmerking niet zonder
bijbedoeling. Via een omweg brengt Pijper zijn voorganger en Van Gilse-bestrijder J.S.B.B.
in herinnering bij het Utrechtse publiek.
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Programma van het ‘buitengewoon concert’ ten bate van het Pensioenfonds voor de leden van
het USO, dat op initiatief van Jan van Gilse was opgericht.
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Jan van Gilse, dirigent en componist.

Willem Pijper, ongedateerd.
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Het Concertgebouw-sextet bestaande uit Evert Cornelis (piano), Nic. Klasen (fluit), George
Blanchard (hobo), Piet Swager (klarinet), J.S. de Groen (fagot) en Heike Tak (hoorn).
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Intermezzo
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Op woensdag 14 en donderdag 15 december 1921 zou het U.S.O. in Tivoli onder
leiding van Jan van Gilse de Zevende symfonie van Gustav Mahler uitvoeren. Twee
dagen daarvoor verscheen in de Utrechtse kranten het bericht dat Van Gilse wegens
ziekte zou worden vervangen door Wouter Hutschenruyter en dat de uitvoering van
Mahlers werk tot nader order was uitgesteld. Onmiddellijk ging het gerucht dat er
meer aan de hand was, en twee weken lang hield de pers zich intensief bezig met de
Utrechtse ‘dirigentenkwestie’.
In Utrecht verschenen op dat moment vier verschillende dagbladen: naast het
Utrechtsch Dagblad waren dat het Utrechtsch Nieuwsblad, waar Fré van Huffel de
muziekmedewerkster was, de Utrechtsche Courant (voorheen de Nieuwe Courant),
waar de recensies zijn ondertekend door T.A.S. en het katholieke dagblad Het
Centrum. Buiten Utrecht besteedden Het Vaderland (Den Haag) en de NRC
(Rotterdam) veel aandacht aan de zaak. Een groot deel van de discussie werd juist
in die kranten gevoerd; de Utrechtse bladen namen vervolgens interviews, reacties
en dergelijke onverkort over.
De vraag is waarom niet-Utrechtse kranten zich zo voor deze zaak interesseerden.
Van Gilse schreef in zijn memoires: ‘Aanvankelijk deed ik niets anders dan,
desgevraagd, inlichtingen te verstrekken. Een redacteur van de NRC kwam bij mij,
Polak Daniëls van het Haagse Vaderland - die ik persoonlijk kende - kwam eveneens.
Teneinde ook het Handelsblad in te lichten, ging ik naar Amsterdam met Herman
Rutters praten.’1 Omdat het UD in Utrecht werd gelezen door de belangrijkste
doelgroep, de liberale gegoede burgerij, heeft Van Gilse er wellicht voor gekozen
niet een van de andere - minder belangrijke - Utrechtse kranten als medestander in
zijn strijd te mobiliseren, maar soortgelijke kranten als het UD in andere steden te
informeren.

1

Van Gilse (20030, 458.
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Utrechtsch Stedelijk Orkest
dinsdag 13 december 1921 (UD)
Wegens ongesteldheid van de heer Jan van Gilse zal het abonnementsconcert op
woensdag en het Volksconcert op donderdagavond aanstaande worden geleid door
de heer Wouter Hutschenruyter te Rotterdam.
De uitvoering van de Zevende symfonie van Mahler wordt tot nader te bepalen
datum uitgesteld.

[zonder titel]
woensdag 14 december 1921 (NRC)
Tot ons leedwezen vernemen wij dat Jan van Gilse ziek is en voorlopig zijn taak als
dirigent van het U.S.O. niet zal kunnen waarnemen. Men heeft de oud-chef te hulp
geroepen: Wouter Hutschenruyter, die vanavond het Abonnements- en morgenavond
het Volksconcert dirigeren zal.2

Een geschil?
donderdag 15 december 1921 (Utrechtsch Nieuwsblad)
In onze stad loopt het gerucht dat de heer Jan van Gilse ontslag genomen heeft als
dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orchest. Niets is echter minder waar.
Ook zijn wij bevoegd mede te delen dat de heer Van Gilse niet wegens
ongesteldheid verhinderd is de concerten te leiden.
Er bestaan namelijk andere redenen die voor de heer Van Gilse aanleiding zijn,
mededeling te doen van het feit dat hij voorlopig zijn functie als dirigent niet wenst
waar te nemen.
De oorzaken van dit optreden waren ons bekend, doch op verlangen van de heer
Van Gilse zelf zullen wij er ons althans voorlopig van onthouden, de aard van het
geschil mede te delen.

Een geschil
zaterdag 17 december 1921 (Utrechtsch Nieuwsblad)
We kunnen thans mededelen dat de heer van Gilse niet als dirigent van het U.S.O.
wenst op te treden, zolang het de muziekrecensent van het Utrechtsch Dagblad, de
heer Willem Pijper, vergund wordt zich tijdens de concerten in de zaal te bevinden.

2

Zie Pijpers recensie van 15 december 1921.
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Naar wij van de heer Van Gilse voorts mochten vernemen, wil hij niet dirigeren,
doch kan hij bovendien onder omstandigheden als boven bedoeld niet als dirigent
optreden. Dit wordt bevestigd in een medische verklaring van een geneesheer, een
verklaring die door de heer Van Gilse aan het bestuur van het U.S.O., waarmee hij
steeds in aangename verstandhouding stond, is overlegd.
Dit bestuur, het bezwaar van zijn dirigent kennende, trof vooralsnog de maatregelen
de heer Van Gilse een verlof te verlenen.
Als oorzaak van het geschil, dat reeds gedurende drie jaar door de heer Van Gilse
werd voorzien, wijst deze op de kritieken van de heer Pijper, die, naar de mening
van de heer Van Gilse, alle ter miskenning zijn bedoeld.
Dit heeft de dirigent van het U.S.O. ten laatste dermate gehinderd dat zijn
zenuwgestel dreigde te verzwakken en zijn gezondheid op den duur zou worden
geschaad.
Thans is het wachten op een beslissing die het U.S.O.-bestuur zal dienen te nemen.

Dirigentenkwestie te Utrecht
Een onderhoud met de heer Van Gilse
zondag 18 december 1921 (Het Vaderland)
Naar aanleiding van geruchten aangaande het aftreden van Jan van Gilse als dirigent
van het Utrechtsch Stedelijk Orkest, waarvan in de Utrechtse pers is melding gemaakt,
hebben wij de heer Van Gilse om een onderhoud verzocht.
De heer Van Gilse begon met ons de verklaring te geven dat van een aftreden geen
sprake is. Met het bericht, hetwelk wij dezer dagen aan de NRC ontleenden, dat Van
Gilse wegens ziekte geruime tijd niet zou kunnen dirigeren, zit het zo. Van Gilse is
niet ziek, maar de vijandige actie welke de heer Pijper als muziekcriticus van het
Utrechtsch Dagblad sedert enkele jaren tegen hem voert, heeft op de lange duur een
zenuwstoring bij de dirigent teweeggebracht, waardoor de uitoefening van zijn
kunstenaarschap hem onmogelijk is geworden wanneer deze persoon zijn concerten
blijft bezoeken. Zijn medicus heeft in dit opzicht zich tegenover het bestuur van het
Utrechtsch Stedelijk Orkest ten duidelijkste uitgesproken.
Het moge vreemd schijnen, maar een kunstenaar is ook maar mens, en hoewel de
heer Van Gilse aanvankelijk zich niet in deze journalistieke ondermijning van zijn
gezag wilde mengen, heeft het er ten slotte toe geleid dat hij aan het bestuur van het
orkest schriftelijk om verwijdering van de heer Pijper uit zijn concerten heeft
gevraagd. Aanvankelijk moet het bestuur in die geest hebben willen handelen, maar
op aandringen van de zijde van het blad is het nog altijd niet tot die maatregel
overgegaan en het heeft thans de heer Van Gilse tot het eind van het seizoen verlof
verleend, hetgeen de heer Van Gilse voorlopig heeft aanvaard.
Van Gilse wenst nadrukkelijk zich van een beoordeling van een besluit van het
bestuur te onthouden.
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Op onze vraag of er van de kant van de heer Pijper een bepaalde rancune tegen zijn
persoon bestond, deelde de heer Van Gilse ons het volgende mede.
De hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad, dr. P.H. Ritter, heeft de heer Van
Gilse twee jaar geleden verteld dat men gedacht had ter vervanging van de heer
Brandts Buys een ander te vinden en ten slotte, omdat er niemand was, de heer Pijper
heeft genomen, hetgeen hem (de heer Ritter) persoonlijk zeer speet, omdat hij niet
de zekerheid had dat de heer Pijper ten opzichte van Van Gilse een objectief standpunt
zou kunnen innemen. Tijdens een langdurige afwezigheid van de heer Brandts Buys
toch had de heer Pijper hem vervangen en zich bij herhaling zeer waarderend zowel
over de componist als over de dirigent Van Gilse uitgelaten in het Utrechtsch Dagblad.
Toen ontstond de crisis van Tivoli, waar het ging om wie de artistieke leiding der
concerten zou hebben: de exploiterende zaalbezitter of het orkest, en hier was de
heer Pijper partij door zijn adviseurschap van Tivoli en door familieverband.
In die tijd is het gerucht verspreid dat Van Gilse pogingen zou hebben aangewend
om te verhinderen dat het Concertgebouworkest onder Mengelberg een werk van
Pijper te Utrecht zou uitvoeren. Het is, ook door bemiddeling van dr. Johan Wagenaar,
de heer Pijper gebleken dat Van Gilse daar part noch deel aan had.
Daarna is de heer Pijper criticus geworden. De heer Ritter ontkent thans dat er bij
de heer Pijper een animositeit zou zijn en zegt dat Pijper alleen op principiële gronden
Van Gilse bestrijdt.
De bedoeling van het bestuur moet zijn, dit seizoen gastdirigenten te engageren,
wat volgens de heer Van Gilse terecht technische en artistieke bezwaren zal opleveren.
Maandag heeft het bestuur bovengenoemd besluit genomen. De heer Van Gilse
vermoedt uitsluitend uit vrees voor het Utrechtsch Dagblad. De verhouding tussen
dirigent en bestuur der vereniging is bij voortduring van vriendschappelijke aard
geweest, zodat de heer Van Gilse pertinent kan verzekeren dat geen enkele
nevenbedoeling aan het besluit van het bestuur van het U.S.O. ten grondslag ligt, dat
integendeel het bestuur genoemd besluit ten zeerste betreurt, zowel om de persoon
van Van Gilse als om de gevolgen die het kan hebben.
Ten bewijze van de verbittering tegen het geschrijf van de heer Pijper moge nog
even worden herinnerd aan de rede aan het eind van het vorige seizoen door prof.
Ovink tijdens het laatste concert gehouden.3
De heer Van Gilse is onder voorbehoud van zijn gezondheid onmiddellijk bereid,
na het wegnemen dezer belemmering (de aanwezigheid van de heer Pijper), welke,
zoals gezegd, op gezag van medische zijde van ernstige aard is, zijn taak weer op te
vatten en gezien de verhouding tussen dirigent en bestuur kan als zeker worden
aangenomen dat het bestuur gaarne de heer Van Gilse zal terugzien.

3

Op 27 april 1921 hield prof. dr. B.J.H. Ovink, voorafgaande aan een U.S.O.-concert, een
toespraak waarin hij een protest liet horen over de kritieken in het UD, die naar zijn mening
geschreven werden ‘op een weerzinwekkende, ondragelijk-aanmatigende toon’. Zie EEN
ANDER LICHT, LV.
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Het dirigentschap van de heer Van Gilse
maandag 19 december 1921 (UD)
[door dr. P.H. Ritter jr., hoofdredacteur]4
Naar aanleiding van persberichten omtrent een tijdelijk verlof dat aan de heer Jan
van Gilse, directeur van het Utrechtsch Stedelijk Orkest, door het bestuur van dat
orkest is toegestaan, werd door verschillende bladen een interview met de heer Van
Gilse gepubliceerd.5
Dit interview bevatte twee belangrijke mededelingen. Ten eerste dat de
gezondheidstoestand van de heer Van Gilse niet van dien aard is, dat hij zich tot
aftreden als dirigent ziet genoopt; ten tweede dat de eigenlijke reden waarom de heer
Van Gilse tot het einde van dit seizoen verlof heeft gevraagd, niet is gelegen in zijn
gezondheidstoestand, maar in de regeling van een kwestie met het bestuur van het
U.S.O. De heer Van Gilse namelijk zou niet wensen te dirigeren wanneer onze
muziekcriticus, de heer Willem Pijper, in de zaal is, en het bestuur heeft - naar onzes
inziens zeer terecht - tot het ontzeggen van de toegang aan de heer Pijper hetgeen
een inbreuk op de vrijheid der kritiek zou beduiden - niet willen meewerken.
Over de eerste mededeling verheugen wij ons.
Wat de tweede mededeling betreft, hierover zouden wij kunnen zwijgen, daar ze
betrekking heeft op een kwestie tussen de heer Van Gilse en zijn bestuur - al maakt
het dan een weinig sympathieke indruk dat de heer Van Gilse heeft gemeend buiten
zijn bestuur om, dat hem in alle moeilijkheden waarin hij gewikkeld was, heeft ter
zijde gestaan met een voorbeeldeloze trouw, toewijding en solidariteit, mededelingen
te moeten doen omtrent een het bestuur regarderende kwestie aan een persorgaan.
Maar de heer Van Gilse knoopt - indien het interview juist is weergegeven - aan zijn
beschouwingen een reeks opmerkingen vast aan ons adres, welke op deze zaak een
onjuist licht doen vallen.
In het bedoelde interview brengt de heer Van Gilse onder meer een onderhoud ter
sprake met onze hoofdredacteur. Deze kan zich van de hem toegedichte meningen
en mededelingen niets herinneren. Alleen herinnert hij zich duidelijk, niet omtrent
de artikelen van onze muziekrecensent, maar omtrent het conflict U.S.O. - Tivoli
met de heer Van Gilse een onderhoud te hebben gehad. Niet door de heer Van Gilse,
maar door het U.S.O.-bestuur is onze hoofdredacteur over de artikelen van de heer
Pijper mondeling geïnterpelleerd. De heer Van Gilse moet zich dus op dit punt
vergissen. Verder brengt de heer Van Gilse, ten bewijze dat de heer Pijper niet
onbevangen hem zou beoordelen, naar voren dat de heer Pijper adviseur was van
Tivoli. Bij de aanstel-

4
5

Dat dit redactionele artikel door Ritter geschreven is, blijkt uit Pijpers bijdrage ‘Het
Muziekconflict’ in het UD van 22 december 1921, derde alinea (zie onder).
Een ander interview dan dat in Het Vaderland van 18 december 1921 is niet gevonden.
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ling van de heer Pijper heeft onze hoofdredacteur aan de heer Pijper als voorwaarde
gesteld dat deze voor het adviseurschap zou bedanken. Deze, overtuigd van de
juistheid onzer opvatting, heeft die voorwaarde onmiddellijk ingewilligd. Ten slotte
merkt de heer Van Gilse op dat de heer Pijper door familieverband zou zijn beïnvloed.
Wij vragen: welk familieverband? Deze beschuldiging dient te worden bewezen.
Tegenover deze beschuldigingen erkent de heer Van Gilse zelf dat er van een rancune
welke met de weigering van een van 's heren Pijpers composities zou samenhangen,
geen sprake kan zijn, waar de heer Pijper door bemiddeling van dr. Johan Wagenaar
ervan in kennis werd gesteld dat de heer Van Gilse hierbuiten stond en eerst daarna
de heer Pijper tot muziekrecensent aan het Utrechtsch Dagblad werd benoemd.
Wat nu de benoeming van de heer Pijper betreft, het volgende:
Na het vertrek van de heer Brandts Buys heeft onze hoofdredactie het advies
ingewonnen van een algemeen erkende autoriteit op muzikaal gebied.6 Deze noemde
als deskundige, bevoegde opvolgers: nr. 1 de heer Pijper, nr. 2 prof. Wirth. Onze
hoofdredacteur heeft daarop aan de directie voorgesteld nr. 2 te benoemen, omdat
hij aan een oudere boven een jongere criticus de voorkeur gaf en omdat hij, na de
heer Brandts Buys, die een voorstander van de moderne Franse richting in de muziek
was, in het Utrechtsch Dagblad aan een verdediger der klassieke Duitse muziek het
woord wilde geven. Deze en geen andere motieven golden bij de benoeming van de
heer Wirth. Nadat de heer Wirth enige tijd zijn functie had waargenomen, moest hij
wegens overstelpende bezigheden die functie neerleggen.7 Als enige sollicitant meldde
zich toen aan de heer Willem Pijper, die nr. 1 was geweest op de lijst van onze
deskundige raadsman. Daarop is de heer Pijper benoemd. Onze overtuiging van 's
heren Pijpers objectiviteit en rechtvaardigheid vergezelde die benoeming en heeft
zich tot op de huidige dag gehandhaafd. Indien het ons ooit door bewijzen wordt
waargemaakt dat de heer Pijper die objectiviteit mist, zullen wij de heer Pijper
prijsgeven. Maar tot op dat ogenblik zullen wij de heer Pijper handhaven onder
protest tegen de wijze waarop hij verdacht wordt gemaakt.
En indien het bestuur van het U.S.O. de heer Pijper de toegang mocht weigeren,
zou dat niet de minste verandering brengen in onze gedragslijn. Wij eisen het recht
op voor ons, om zelfstandig de houding van onze medewerkers te beoordelen en
zullen nimmer wijken voor een ongemotiveerde aanklacht.
Maar wij zijn ervan overtuigd dat het bestuur van het U.S.O. tot die weigering niet
zal overgaan. Want eve hartelijk-solidair als de verhouding van het bestuur was
tegenover zijn dirigent, even correct en zuiver was zijn verhouding tegenover de pers
en tegenover de vrijheid van de kritiek. Het bestuur heeft zijn buitengemeen moeilijke
taak naar beide zijden vervuld op een wijze die op de hoogste lof aanspraak

6
7

Dat kan bijna niemand anders dan Johan Wagenaar zijn geweest.
H.F. Wirth is maar zeer kort muziekcriticus geweest van het UD. Zijn eerste recensie
verscheen op 12 september, zijn laatste op 8 oktober 1919. In die periode heeft hij acht
recensies geschreven. Wirth gaf les aan het conservatorium van Gent en hoopte deze baan
te kunnen combineren met die bij het UD. Het bleek echter een onwerkbare situatie.
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mag maken. Niet dus, zoals de heer Van Gilse onderstelt, uit angst voor de courant,
maar uit een juist begrip der verhoudingen kwam de weigering van het bestuur de
heer Pijper de zaal te ontzeggen voort.
Geheel onjuist is het dat onze courant zou verzocht hebben de heer Pijper te blijven
toelaten. Niet het Utrechtsch Dagblad, maar het bestuur van het U.S.O. heeft het
initiatief genomen tot een bespreking dezer aangelegenheid. Het in ieder geval toelaten
van de heer Pijper werd bij die bespreking van de zijde van het bestuur als beginsel
vooropgesteld. Daarna heeft onze hoofdredacteur zich, met vooropstelling van het
recht der vrije kritiek, bereid verklaard in het belang ener rustige ontwikkeling van
het Utrechtse muziekleven, invloed te oefenen op de matiging van de toon der
kritieken van de heer Pijper. Om te beoordelen in hoeverre deze pogingen van onze
hoofdredactie succes hebben gehad, moet men de gehele concertperiode van dit
seizoen kunnen overzien, hetgeen thans nog niet mogelijk is.
Wij willen de heer Van Gilse de uitlatingen in zijn interview vergeven. Wij willen
erkennen dat zijn huidige gezondheidstoestand belet deze zaak zuiver te stellen. Dat
de heer Pijper niet behoort tot de beminnelijke critici in den lande en dat deze
kritiekvoering onaangenaam is voor de heer Van Gilse, die moeilijke jaren achter de
rug heeft8 - niemand zal dat ontkennen. Maar een courant die zich een culturele taak
stelt, kan niet rekening houden met het persoonlijke, maar heeft alleen en uitsluitend
in het oog te houden dat scherpte van kritiek het belang dient der kunst.
Wij vergeven de heer Van Gilse zijn uitval. Stonden wij hier niet tegenover iemand
die ongesteld is, maar tegenover een man die in volle ernst en kalmte zich had
uitgesproken, zoals de heer Van Gilse in zijn interview, dan zouden wij onze innige
verontwaardiging uitspreken over de wijze waarop het karakter van iemand, die
eerlijk zijn werk doet als journalist, in het publiek zonder bewijs wordt verdacht
gemaakt.

Utrechtsch Stedelijk Orkest
maandag 19 december 1921 (NRC)
Men schrijft ons uit Utrecht:9
Het Utrechtsch Stedelijk Orkest verkeert in de laatste tijd in een vrij goede toestand:
steeds volle zalen en een warme stemming bij het publiek, alleen de kwestie van de
gemeentelijke subsidie baarde nog enige zorg. In de afgelopen week heeft echter een
situatie in de Utrechtse muziekwereld welke reeds lange tijd bestond, een dusdanige
vorm aangenomen, dat het muziekleven te dezer stede op ernstige wijze daarvan de
terugslag moet ondervinden, zo geen spoedige oplossing komt.

8
9

Gedoeld wordt op de lange en vermoeiende strijd tussen Tivoli en het U.S.O. (zie de
INLEIDING).
Helaas is onbekend wie dit bericht heeft geschreven.
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De heer Van Gilse, de dirigent van het orkest, heeft namelijk al geruime tijd ernstig
bezwaar tegen de kritiek, zoals deze door de muziekverslaggever van het Utrechtsch
Dagblad, de heer Willem Pijper, gegeven wordt. In de loop van het vorige seizoen
heeft de heer Van Gilse reeds aan het bestuur van het orkest medegedeeld dat een
dergelijke toestand op den duur niet bestendigd kon blijven. Van particuliere zijde
zijn toen meerdere pogingen aangewend om die moeilijkheid uit de wereld te helpen.
Een oplossing kwam toen de heer Pijper naar Italië vertrok, doch na zijn terugkeer
van daar is hij tegen alle verwachtingen in weer bij het Utrechtsch Dagblad gekomen.10
De voor de heer Van Gilse zeer neerdrukkende toestand heeft zich toen herhaald en
thans heeft de heer Van Gilse gemeend de knoop te moeten doorhakken, omdat hij,
ook voor zijn gestel, voelde dat er aan die toestand een einde moest komen. In de
afgelopen week heeft hij dan aan het bestuur verklaard dat hij onder de gegeven
omstandigheden niet langer de concerten kan leiden. Het feit is namelijk, zo verklaarde
de heer Van Gilse ons, dat hij niet alleen niet wenst te dirigeren in bijzijn van
genoemde criticus, doch ook niet in staat is dit te doen, welke mening gedekt is door
een verklaring van zijn medicus. De heer Van Gilse zei natuurlijk geen bezwaar te
hebben tegen kritiek, mits die blijft binnen de grenzen van goede trouw, doch zijns
inziens schrijft de heer Pijper zijn kritieken met een vooropgezette mening.
Het geschil is er nu, en de oplossing ervan wordt beheerst door tal van interne
kwesties in de stad en de eigenaardige positie welke het Utrechtsch Dagblad in de
stad Utrecht inneemt.11 Het bestuur van het orkest heeft gemeend voorlopig een
oplossing te vinden door aan de heer Van Gilse verlof te verlenen en de uitvoeringen
te laten leiden door gastdirigenten. Dit is, zoals men wel begrijpen kan, slechts een
verschuiving van de moeilijkheid. Om de zaak niet te verscherpen, heeft de heer Van
Gilse, die verklaarde steeds in de beste verstandhouding tot het bestuur verkeerd te
hebben, dit verlof aangenomen.
Volgens de heer Van Gilse is de heer Pijper niet in staat objectief te zijn, omdat
hij in de strijd, aan wie de regeling van de kunstbeoefening behoort - de onderneming
der concertzaal of het orkest zelf - de adviseur is geweest van Tivoli, terwijl hij tevens
verslaggever was van het Utrechtsch Dagblad. Daarbij komen dan nog persoonlijke
kwesties tussen de heer Van Gilse en de heer Pijper van enige jaren her.
Het bestuur van het orkest staat voor een grote moeilijkheid en in het belang van
een gezond muziekleven te dezer stede is te hopen dat spoedig een bevredigende
oplossing worde gevonden.
[commentaar van de NRC-redactie:]
Een vreemd en lastig geval. Want: gevolg geven aan des heren Van Gilses wens,
zonder meer: de heer Pijper de toegang weigeren, zou aanleiding kunnen geven tot
allerlei

10
11

Zie voetnoot 234 bij de recensie van 31 maart 1921.
Het conservatief-liberale Utrechtsch Dagblad werd gelezen door de gegoede burgerij en de
medewerkers ervan hadden dus grote invloed op de publieke opinie.
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hoogst bedenkelijke toestanden. Vandaag eist de gezondheid van de kapelmeester
dat de heer A., morgen die van de concertmeester dat de heer B. verwijderd wordt.
De dirigent moet zelf inzien dat hij hier een eis stelt die zó niet ingewilligd kan en
mag worden.
Toch voelen wij te zeer mee met een zo knap, begaafd man als Van Gilse om hem
alleen te laten staan.
Hij heeft succes, hij heeft het publiek - een groot deel althans - voor zich, hetgeen
onder andere ten duidelijkste gebleken is bij die gelegenheid waar een gezaghebbend
man als prof. Ovink zozeer vóór Van Gilse gesproken heeft. Welnu, de heer Van
Gilse kan hiermee tevreden zijn; hij late de heer Pijper kalmpjes schrijven zonder er
notitie van te nemen en vinde kracht in de grote bijval van het Utrechts publiek tot
het hervatten van zijn mooie taak. Een andere oplossing is er niet.12

De heer Van Gilse en het Utrechtsch Dagblad
dinsdag 20 december 1921 (Het Vaderland)
Het Utrechtsch Dagblad geeft ons interview met de heer Van Gilse weer, zonder
ons blad te noemen, en komt op tegen een en ander dat de heer Van Gilse ons heeft
gezegd.
Een paar punten kunnen we in het kort beantwoorden. De heer Van Gilse sprak
van familieverband, waardoor de heer Pijper partij was. Het Utrechtsch Dagblad
vraagt welk familieverband. Ziehier het antwoord: de heer Pijper was tijdens het
conflict inzake Tivoli adviseur van Tivoli en is gehuwd met de zuster van mr. dr.
Werker, destijds wethouder van Utrecht en voorzitter van Tivoli.13
Voorts kan de hoofdredacteur van de hem toegedichte meningen en mededelingen
van de heer Van Gilse niets herinneren. Dat spijt ons, maar wij kennen de heer Van
Gilse als een eerlijk man en geloven hem dus, ook als de andere in het gesprek zich
een en ander niet herinnert!
En ten slotte (hierop komt het blad wijselijk niet terug): de heer Pijper heeft zich
vóór het conflict met Tivoli bij herhaling zeer waarderend zowel over de componist
als over de dirigent Van Gilse uitgelaten in het Utrechtsch Dagblad. Daarna is hij
omgekeerd, als een blad. Waar blijft nu de objectiviteit?
Overigens wensen wij thans nog een uitstekend voorbeeld in het belang van het
muziekleven aan te halen. Mengelberg en de Frankfurter Zeitung hadden een
soortgelijk conflict (Paul Bekker) en het resultaat is geweest dat de Museumconcerten
acht

12

13

In het UD van 20 december 1921 werd dit commentaar van de NRC-redactie (het gedeelte
vanaf ‘Een vreemd en lastig geval.’) afgedrukt met als kop: ‘De voor de hand liggende
oplossing!’.
Willem H.M. Werker (1871-1938) was de oudste halfbroer van Pijpers vrouw Annie Werker.
Hij was van 1908 tot 1919 lid van de Utrechtse Gemeenteraad, wethouder van Utrecht en
lid van Provinciale Staten. Op 10 april 1919 verhuisde hij van Utrecht naar Amsterdam, om
reden waarvan hij zich ook terugtrok uit het bestuur van Tivoli.
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jaar lang hebben gebloeid zonder verslag in dat veelgelezen blad en de Frankfurter
heeft er evenmin onder geleden! Dit zou een richtsnoer voor het bestuur van het
U.S.O. kunnen zijn.14

Ingezonden
woensdag 22 december 1921 (NRC)
Onder het heldere exposé der pijnlijke Utrechtse muzikale aangelegenheid bevindt
zich het onderschrift van uw muziekredacteur,15 voor wiens woorden van warmte en
appreciatie ik gaarne dankzeg. Ik zou er iets aan willen toevoegen, niet zozeer een
rectificatie, als wel een aanvullende verklaring. Natuurlijk heeft uw redacteur gelijk;
zifting van al of niet verslaggevend publiek naar aanleiding van, desnoods medisch
geattesteerde, gevoeligheden van uitvoerenden zou tot wonderlijke consequenties
voeren. Maar hier gaat het, naar mijn gevoelen, om geheel iets anders. Het Utrechtsch
Stedelijk Orkest is uit een strijd van lange jaren eindelijk bevrijd tevoorschijn
gekomen.16 De zwaarste last van die strijd - ik doe niemand tekort van hen die trouw
naast mij hebben gestaan - heeft op mijn schouders gerust. En nu gaat het in het geval
met de verslaggever van het Utrechtsch Dagblad niet daarom dat ik gevoelig zou
zijn getroffen over al of niet te goeder trouw uitgesproken beoordelingen, evenmin
gaat het erom of deze beoordelingen op de gevoelens van mijn hoorders zouden
invloed hebben, en het gaat er ten slotte ook niet om of ik in dit geval persoonlijk
waarde hecht aan wat er over mijn werk en mij gezegd wordt. Als kunstenaar zullen
mijn zenuwen allicht gevoelig reageren, doch zij zijn - ook in moeilijke ogenblikken
- steeds gezond gebleven. Wat hier de kwestie tot een zenuwstorende obsessie maakt,
is de wetenschap dat hier nog, in de aanwezigheid van de verslaggever en diens
houding jegens mij, een laatste rest is gebleven uit de zware jaren die ik, gelukkig,
achter mij heb en waar ik op deze wijze niet meer aan kan worden herinnerd!17 En
nu kan ik slechts dit ene zeggen: er zal door een daad moeten blijken dat deze
zenuwstorende obsessie mij wordt ontnomen. Want dit is zeker: bij aanwezigheid
van Willem Pijper als verslaggever in de concertzaal zal men mij als dirigent van
het Utrechts orkest niet meer terugzien. Om met uw woorden, geachte heer redacteur,
te eindigen: een andere oplossing is er niet.
Jan van Gilse

14

15
16
17

Het conflict tussen Paul Bekker (recensent van de Frankfurter Zeitung) en Willem Mengelberg
(dirigent van het orkest van het Frankfurter Museumgesellschaft) kwam in oktober 1912 tot
een uitbarsting. Ook hier wilde men een criticus weren van de concerten, hetgeen een stevige
discussie over persvrijheid ten gevolge had. In 1918 beleefde Nederland een dergelijke
affaire. Naar aanleiding van het ‘Leve Sousa’-incident ondernam het Concertgebouw een
poging Telegraaf-recensent Matthijs Vermeulen buiten de deuren te houden. Beide kwesties
worden behandeld in EEN ANDER LICHT, LXIII-LXIV.
Voor het redactioneel commentaar in de NRC van 19 december 1921 zie boven.
Van Gilse doelt op de strijd met Tivoli om de verzelfstandiging van het U.S.O. (zie de
INLEIDING).
Hieruit blijkt dat van Gilse op dat moment de strijd van het U.S.O. met Tivoli en zijn conflict
met Pijper onlosmakelijk met elkaar verbond.
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Ons laatste woord over het geval Van Gilse
woensdag 22 december 1921 (UD)
In plaats van het hem verleende verlof te gebruiken om tot rust te komen, gaat de
heer Van Gilse voort met datgene te doen wat voor zijn gezondheidstoestand het
fataalste is, namelijk de kwestie uitrafelen die gespannen is om zijn eigen
persoonlijkheid. En zo verschijnen er dan weer ingezonden stukken in de NRC18 en
worden er stukjes geïnspireerd in Het Vaderland.19 De naam Van Gilse is weer op
aller lippen.
Wij willen hiertegenover kort zijn.
Wij schreven in ons eerste hoofdartikel aangaande deze kwestie20 dat wij ons niet
konden herinneren tegen de heer Van Gilse de uitlatingen te hebben gedaan die hij
ons toeschrijft. Die uitlatingen vond men weergegeven in het interview in Het
Vaderland, dat wij met name willen noemen, in ons vorig artikel ongenoemd lieten,
wijl ons verweer daar tegen verschillende persorganen was gericht. En die uitlatingen
zouden inhouden dat wij vóór de benoeming van de heer Pijper niet van diens
objectiviteit zouden zijn overtuigd. Wij schreven dat wij ons die uitlatingen niet
konden herinneren. Wij kozen deze zachte formulering, omdat wij niet onnodig
wilden kwetsen. Maar nu Het Vaderland insisteert, moet het er dan maar uit. Het
verhaal van die uitlatingen is verzonnen. Wij twijfelen er niet aan of de heer Van
Gilse is een betrouwbaar man, maar de heer Van Gilse is krank.
De heer Van Gilse geeft verder in een ingezonden artikel in de NRC deze voorstelling
van de zaak dat hij weigert te dirigeren wanneer de heer Pijper in de zaal is, omdat
diens aanwezigheid in de zaal hem herinnert aan het conflict met Tivoli, en in Het
Vaderland komt de mededeling voor dat de heer Pijper gehuwd is met de zuster van
mr. dr. Werker, destijds voorzitter van Tivoli. Verdachtmaking van de heer Pijper
dus opnieuw! Welnu, wij zijn gemachtigd te verklaren dat de heer mr. dr. W.M.H.
Werker nooit een enkele maal met de heer Pijper zich over de kwestie U.S.O. - Tivoli
heeft onderhouden. De beweringen van de zijde des heren Van Gilse dat de heer
Pijper zich door familieband zou hebben laten beïnvloeden, zijn dus een pure
insinuatie, welke wij de heer Van Gilse louter om zijner ziekte wille kunnen vergeven.
Ondanks onze mededeling inzake het afstand doen van zijn adviseurschap van
Tivoli bij de aanvaarding van zijn functie door de heer Pijper, komt Het Vaderland
daar toch weer zonder nader bewijs op terug, aldus een beschuldiging herhalend,
nadat ze afdoende is weerlegd. Wij weten niet wat wij van deze wijze van bestrijding
moeten denken! De opmerking omtrent de verandering in de gezindheid van 's heren
Pijpers kritiek is in het hieronder afgedrukt artikel van de heer Pijper zelf volkomen
beantwoord.

18
19
20

Van Gilses ingezonden brief in de NRC van 22 december 1921.
Bedoeld is het antwoord van Het Vaderland van 20 december 1921 op het hoofdartikel van
het UD van 19 december 1921.
UD van 19 december 1921.
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[Aansluitend volgt de ingezonden brief van Pijper aan Het Vaderland (22 december
1921)]
Het blijft moeilijk een conclusie te trekken omtrent de handelwijze van iemand die
lijdende is. Was de heer Van Gilse op het ogenblik normaal en dus een ernstig wikker
van zijn woorden en daden, dan zouden wij voor de wijze waarop hij de heer Pijper
bij voortduring verdacht maakt, achter de rug om van zijn bestuur en zonder dat hij
ook maar één enkele maal getracht heeft de kwestie die hem zo nauw aan het hart
ligt, met onze hoofdredacteur te bespreken, opdat die door hemzelf van zijn grieven
nauwkeurig op de hoogte kon zijn - dan zouden wij voor die verdachtmaking maar
één woord weten te vinden: schandelijk!
Indien de heer Van Gilse zou geschreven hebben dat de scherpe toon van de heer
Pijper hem hevig had geïndigneerd, dan had hij zeer velen achter zich gehad. Thans,
nu hij zich van een onverbiddelijk criticus wil afmaken door diens karakter aan te
tasten, zal hij de sympathie van velen verliezen. Ongelukkig voor hem, waar hij door
krankheid niet in de gelegenheid was de portee van zijn daden te overwegen.
Wij willen afstappen van alle persoonlijks dat ten onrechte met deze kwestie is
verweven. De kern van de zaak is toch deze, dat onze muziekrecensent het gewaagd
heeft het middelmatige van 's heren Van Gilses dirigeertalent in het licht te stellen
en dat hij dat heeft gedaan in het belang van het Utrechts muziekleven, in het belang
ener zo hoog mogelijk opgevoerde kunstzinnige prestatie. Wij laten ons niet de wet
stellen door enige uitvoerende kunstenaar. Wij blijven het recht opeisen der vrije
kritiek, overtuigd dat, indien wij hier een pas weken, wij een antecedent zouden
scheppen dat allergevaarlijkste gevolgen kon hebben voor de vrije gedachte-uiting
in de gehele Nederlandse pers.
Met vertrouwen wachten wij de ontwikkelingen dezer zaak af. Met vertrouwen in
de eerste plaats in het bestuur van het U.S.O., dat er, wij herhalen dit thans in het
publiek, van verzekerd kan zijn dat wij - nu meer dan ooit - scherp zullen toezien
dat geen onnodige, kwetsende opmerkingen in 's heren Pijpers kritieken binnensluipen.
Maar meer dan ooit staan wij naast onze recensent, in de ure waarin men tracht door
wat op sluipmethoden lijkt, hem het leven onmogelijk te maken. Dit is ons laatste
woord.

Het muziekconflict
woensdag 22 december 1921 (UD)
Enkele opmerkingen van onze muziekredacteur
De berichten aangaande de toestand in het Utrechtse muziekleven, die de laatste
dagen in de persorganen de ronde deden, werden in het hoofdartikel van ons blad,
maandagavond, uitvoerig met de waarheid vergeleken. Volledigheidshalve delen wij
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nog mee dat het uitvoerigste interview voorkwam in Het Vaderland van zondag 18
december. Onze muziekredacteur, die zich door enkele opmerkingen in dat interview
gekrenkt gevoelde, zond aan de hoofdredactie van het Haagse orgaan een ingezonden
stuk, hetwelk wij hieronder ter kennisse onzer lezers brengen.
In Het Vaderland van 18 december verscheen een artikel over de Dirigentenkwestie
in Utrecht in de vorm van een interview met de heer Jan van Gilse. De vele
onjuistheden en halve waarheden welke daarin voorkwamen, vormden voor onze
hoofdredacteur een onderwerp van beschouwing in het Utrechtsch Dagblad van
maandag 19 december, avondblad. Ik kan mij dus ontslagen achten van de verplichting
dit interview, dat mijn naam op vele en onverantwoordelijke manieren in het geding
brengt, punt na punt te volgen. Doch ik wilde de gastvrijheid van uw kolommen
vragen voor de volgende notities:
Niet ik heb mij schuldig gemaakt aan ‘journalistieke ondermijning van het gezag’
des heren Van Gilse; de heer Van Gilse heeft zélf zijn autoriteit als dirigent, als
kunstenaar verspeeld door het gehalte zijner uitvoeringen. De criticus signaleert
slechts; ik heb mijn taak aan het Utrechtsch Dagblad ook nimmer gehouden voor
iets anders - laat dit de heer Van Gilse gezegd zijn.
Ten tweede: ik stel het op prijs ook persoonlijk vast te stellen dat er van enigerlei
rancune tussen de heer Van Gilse en mij geen sprake is - hoe overbodig deze
mededeling na het buitengemeen heldere en zakelijke artikel van dr. Ritter ook zijn
moge. Doch bovendien! Zelfs wanneer de bemoeiingen van de heer Van Gilse oorzaak
zouden geweest zijn van het niet uitvoeren van een mijner werken door Mengelberg
in Utrecht - jaren geleden! - dan nog zou dit voor een eerlijk criticus geen motief
gevormd hebben om de dirigentenprestaties van de heer Van Gilse in een minder
gunstig licht te stellen. Ik protesteer met de meeste nadruk tegen de verdachtmakingen,
vervat in dat gedeelte van het interview. De heer Van Gilse heeft concert na concert,
jarenlang, de gelegenheid gehad onze bezwaren tegen zijn leiderschap te ontzenuwen,
door de muziek. Hij kiest evenwel de weg van het verlof vragen, de weg der
perspublicatie - en, mij genoodzaakt ziende hem op dit laatste pad te volgen, laat ik
het gaarne en rustig aan de beoordeling van het intelligentere en muzikale deel onzer
lezers over of dit de juiste manier is, al dan niet.
In de laatste plaats wens ik nog recht te zetten dat mijn oudere artikelen over Van
Gilse, de dirigent, rekening moesten houden met het totale gebrek aan orkest-, aan
musiceerroutine21, waardoor zich zijn dirigeren vlak na zijn benoeming hier in Utrecht
scheen te onderscheiden; en dus viel daar relatief meer te waarderen dan enige jaren
later. Men leert het handwerk van het dirigeren echter in een betrekkelijk korte tijd
of men leert het nooit. De heer Van Gilse heeft het niet geleerd en dus behoor ik als
criticus te signaleren: een gebrek aan dirigeerdispositie; wat, ik erken dit, vele malen
erger is dan een gebrek slechts aan routine, zoals ik voorheen vermoedde.

21

In het UD staat: ‘aan orkest, aan musiceerroutine’. Verbeterd aan de hand van de tekst zoals
die in Het Vaderland verscheen.
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Mijn houding tegenover de componist Van Gilse veranderde in die drie jaren onzer
onvrijwillige samenwerking niets hoegenaamd en ik ben nieuwsgierig te vernemen
waarop men de bewering van het tegenovergestelde baseert. Doch uit de aard der
zaak had ik bijna uitsluitend met de dirigerende Jan van Gilse te maken.
Laat ik deze paar regels, die enkele beweringen uit het interview-Van Gilse
bedoelden recht te zetten - beweringen die mijn artiestschap, mijn eer als criticus
aantastten - besluiten met een kort citaat uit de muziekkritieken van de oude heer
Berckenhoff - die wel door niemand van te grote felheid beticht zal worden:
Men kan een artiest en zelfs een groot artiest zijn en een slecht dirigent;
waaruit geenszins volgt dat slechte dirigenten goede artiesten zijn. Zal het
menigeen naïef schijnen tegen deze laatste gevolgtrekking te waarschuwen,
het schijnt ons niet overbodig, omdat over de kunst van het dirigeren nog
wonderlijke opvattingen in omloop zijn. Niet alleen bij leken - maar ook
bij musici.
Een bewijs daarvoor is het groot aantal slechte dirigenten die er zijn en
vaak met grote hardnekkigheid zich zoeken te handhaven in hun
dirigentenpositie, ook al brengt ze hun geen direct voordeel, alleen om de
eer van het generaalschap. Ze beseffen dus niet de betekenis - in muzikale
zin - van het ambt, en niet wat er hun voor ontbreekt.22
Dit hier is een citaat uit een werkje dat in 1915 verscheen - lang dus vóór er van
Utrechtse dirigentenkwesties sprake was. Hoe ongelooflijk dat ook schijnen moge...
Dit artikel werd in zijn geheel door de heer Pijper toegezonden aan Het Vaderland,
dinsdag laatstleden, vóór de beantwoording door dat blad van ons eerste hoofdartikel
over deze zaak.23

Het Utrechtse orkest
woensdag 22 december 1921 (Het Vaderland)
[Het Vaderland drukt de ingezonden brief van Pijper af, die dezelfde dag ook in het
UD verscheen, en vervolgt:]
Wij moeten bij het stuk van de heer Pijper een paar aanmerkingen maken.
Hij zegt in de aanvang dat de taak van de criticus slechts is te signaleren en hij in
het Utrechtsch Dagblad nooit anders heeft gedaan. Hij heeft in dat blad gesignaleerd
dat de heer Van Gilse door het gehalte zijner uitvoeringen zijn autoriteit als dirigent,
als kunstenaar heeft verspeeld.
Nu is dat een petitio principii. Als bewezen, wordt de lezer uitgenodigd aan te
nemen dat de heer Van Gilse zijn autoriteit heeft verspeeld. Neemt hij dat aan, welnu

22
23

Berckenhoff (1915), 1.
Het Vaderland toont in de reactie op 23 december aan dat Pijper zijn ingezonden brief schreef
na lezing van de tekst in Het Vaderland van 20 december en niet ervoor, zoals hier beweerd
wordt.
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dan is voor de heer Pijper de zaak in orde: hij heeft dat slechts gesignaleerd.
Maar nu is het juist de vraag of de heer Van Gilse dat heeft verspeeld. De heer
Pijper heeft dat aanhoudend, althans in de laatste tijd, beweerd, misschien aannemelijk
gemaakt of desnoods aangetoond - we laten dat in het midden - maar hij kan het niet
als een waarheid vooropstellen en dan zeggen: ik heb niets anders gedaan dan die
waarheid opgetekend.
Dezelfde fout in redenering maakt de heer Pijper nog een paar maal in zijn stuk.
De heer Van Gilse heeft jarenlang gelegenheid gehad op zijn concerten de bezwaren
van de heer Pijper te ontzenuwen. De lezer moet dus met de heer Pijper maar
aannemen dat die bezwaren gegrond zijn. De heer Van Gilse heeft zijn handwerk
niet geleerd, dus moet de criticus dat signaleren. Het is de mening van de heer Pijper
dat hij het niet heeft geleerd. Verder weet de lezer niets.
Gebrek aan zelfvertrouwen is altijd een gebrek, maar het uiterste tegendeel is het
ook, zelfs bij een criticus. Toch is de stelligheid waarmee de heer Pijper zijn mening
als de onbetwiste waarheid vooropzet, niet de enige, noch zelfs de grootste fout van
zijn betoog. De grief die tegen hem is ingebracht, en vooral niet door de heer Van
Gilse alleen - we behoeven slechts een musicus als prof. Ovink te noemen, en er zijn
in Utrecht velen die er zo over denken - is de wijze waarop hij voortdurend de heer
Van Gilse in het Utrechtsch Dagblad heeft aangevallen. Als een criticus een dirigent
niet waardeert, van oordeel is dat hij geen goed dirigent is, mag hij het zeker, moet
hij dat zelfs zeggen, al blijft het de vraag of het nut heeft, of het van goede smaak
getuigt, dat jarenlang bij elk concert te herhalen. Maar als die criticus aanhoudend
vit, hekelt, belachelijk maakt, openlijk of bedektelijk hoont, dan gaat hij stellig de
perken te buiten, zelfs al heeft hij gelijk in zijn opvatting dat de dirigent beneden
zijn taak blijft.
Wij voor ons zijn geneigd tot de mening dat een dirigent die, gelijk de heer Van
Gilse in Utrecht, toch ook velen heeft die hem waarderen en dat tonen, het beste deed
dergelijke artikelen te negeren; maar kunstenaars zijn gevoelige mensen, en als de
heer Van Gilse zegt dat hem zijn werk op den duur onmogelijk wordt gemaakt door
de vijandige houding van een blad dat in zijn stad vanouds een invloedrijke positie
heeft, dan moet men zich daarbij neerleggen.
De vraag die in het geding is, is dus niet of de heer Pijper als criticus niet het recht
heeft de directie van de heer Van Gilse te beoordelen naar zijn inzicht - dat recht
heeft hij natuurlijk - maar of de wijze waarop hij dat doet, de perken van de
behoorlijke en fatsoenlijke journalistiek heeft overschreden. Wij zelf hebben zijn
kritieken niet genoeg gevolgd om hierover een bepaalde mening uit te spreken; we
weten alleen dat in Utrecht een aanmerkelijk deel van het muzikale publiek vindt
dat hij die perken al te zeer is te buiten gegaan.
Redactie
[aansluitend de ingezonden brief van Jan van Gilse in de NRC van 22 december
1921]
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De Utrechtse dirigentenkwestie
donderdag 23 december 1921 (Het Vaderland)
Het Utrechtsch Dagblad had gisteren weer een hoofdartikel over de zaak Van Gilse.
Zijn ‘laatste woord’.
Hoewel het artikel ten dele gaat tegen het interview dat een lid onzer redactie met
de heer Van Gilse heeft gehad en dat opgenomen is in ons zondagochtendblad, en
tegen het stukje dat wij dinsdagavond naar aanleiding van het eerste hoofdartikel
van het Utrechtsch Dagblad gaven, kunnen we ons van een gezette behandeling van
de zaak grotendeels onthouden, aangezien het meeste zijn tegenspraak reeds vindt
in het toegezonden stuk van de heer Van Gilse zelf.24 De lezer kan uit dat stuk ook
afleiden of het juist gezien is van het Utrechtsch Dagblad - het oirbare daargelaten
- om zich enige malen van argumenten van de heer Van Gilse af te maken met te
zeggen dat hij krank is, dus voor zijn uitingen niet verantwoordelijk kan worden
gehouden.
Van één zin uit het artikel nemen we nota: ‘Indien de heer Van Gilse zou
geschreven hebben’, zegt namelijk het Utrechtsch Dagblad, ‘dat de scherpe toon
van de heer Pijper hem hevig had geïndigneerd, dan had hij zeer velen achter zich
gehad.’ Zeer velen in Utrecht zijn dus met de heer Van Gilse hevig geïndigneerd
over de kritieken van de heer Pijper. Maar nu raken zeer vele mensen niet hevig
geïndigneerd om de scherpe toon van een kritiek. Men kan die toon afkeuren, een
enkele zal er verontwaardigd over worden, maar dat zeer velen hevig verontwaardigd
zijn, dat duidt er toch wel op dat die kritieken niet alleen scherp van toon zijn, maar
dat ze zeer onbehoorlijk zijn.
Onwillekeurig zou dus het Utrechtsch Dagblad bevestigd hebben wat wij, buiten
de heer Van Gilse om, gehoord hebben van de zeer ongunstige indruk die een
aanmerkelijk deel van het muzikale Utrecht heeft van de manier waarop de
muziekcriticus van het Utrechtsch Dagblad de dirigent Van Gilse aanhoudend
bestookt.
Het staat dan ook bij ons allerminst vast dat het Utrechtsch Dagblad, zijn criticus
in bescherming nemende, mag spreken van ‘het recht opeisen der vrije kritiek’ en
het mag voorstellen of het opkomt voor ‘de vrije gedachte-uiting in de gehele
Nederlandse pers’. De vrijheid van kritiek, die ons niet minder waard is, is geen
vrijbrief om alles te zeggen wat men blieft.
Nog moeten we iets feitelijks uit het artikel van het Utrechtsch Dagblad overnemen.
Het schrijft:
Wij zijn gemachtigd te verklaren dat de heer mr. dr. W.M.H. Werker nooit
een enkele maal met de heer Pijper zich over de kwestie Utrechtsch
Stedelijk Orkest - Tivoli heeft onderhouden. De beweringen van de zijde
des heren Van Gilse dat de heer Pijper zich door familieverband zou hebben
laten beïnvloeden, zijn dus een pure insinuatie, welke wij de heer Van
Gilse louter om zijner ziekte wille kunnen vergeven.
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Bedoeld zijn de stukken die verschenen in Het Vaderland van respectievelijk 18, 20 en 22
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Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

581
Voor deze kwestie verwijzen we naar het ingezonden stuk van de heer Van Gilse.25
Met verwondering treffen we onder het hoofdartikel van het Utrechtsch Dagblad
het ingezonden stuk van de heer Pijper aan, dat hij aan ons heeft gericht en men
gisteravond in ons blad heeft kunnen lezen. Hadden wij gisteren uit plaatsgebrek of
om een andere reden de plaatsing moeten uitstellen, dan had het Utrechtsch Dagblad
het stuk dus eerder geplaatst dan Het Vaderland, waaraan het was gericht. Dit lijkt
ons niet geheel in orde.
De redactie van het Utrechtsch Dagblad schijnt dit zelf te hebben gevoeld en
plaatste onder het stuk de volgende regels: ‘Dit artikel werd in zijn geheel door de
heer Pijper toegezonden aan Het Vaderland, dinsdag laatstleden; vóór de
beantwoording door dat blad van ons eerste hoofdartikel over deze zaak.’
Wanneer de heer Pijper zijn stuk heeft verzonden kunnen we niet nagaan - we
hebben de envelop niet meer - maar wij kregen het donderdagochtend in handen.
Het zou kunnen dat het al woensdagavond op ons bureau is gekomen, maar dan is
het eerst woensdagochtend uit Utrecht verzonden, tenzij de post in verzuim is
gebleven. In elk geval komt het ons twijfelachtig voor dat hij zijn stuk heeft verzonden
vóór de beantwoording van het hoofdartikel van het Utrechtsch Dagblad in Het
Vaderland van dinsdagavond. Want hij schreef: ‘Mijn houding tegenover de componist
Van Gilse veranderde in die drie jaren van onze vrijwillige samenwerking niets
hoegenaamd en ik ben nieuwsgierig te vernemen waarop men de bewering van het
tegenovergestelde baseert.’ Welnu, die bewering kwam voor in ons stukje van
dinsdagavond en niet in het interview van zondagochtend.

Ingezonden - De Utrechtse dirigentenkwestie
donderdag 23 december 1921 (Het Vaderland)
Onder de titel ‘Het dirigentschap van de heer Van Gilse’ geeft het Utrechtsch Dagblad
een beschouwing over een pijnlijke aangelegenheid die sedert lang het Utrechts
muziekleven verontrust. Men zou deze aangelegenheid beter ‘Het kritiekschap van
de heer Pijper’ kunnen noemen. Het gehele stuk te beantwoorden zou te veel
plaatsruimte vergen. Ik weerleg dus slechts het hoofdzakelijke.
Het Utrechtsch Dagblad begint erop te wijzen dat ik buiten het bestuur van het
Utrechts orkest om mededelingen aan persorganen deed. Welnu, ik heb geen enkele
persverslaggever te woord gestaan, eer de correspondentie met mijn bestuur aangaande
de toelating van de heer Pijper in onze concerten was beëindigd; daarna heb ik van
het recht dat iedereen toekomt, dat der vrije meningsuiting, gebruik gemaakt (ook
een courant eist immers dit recht voor zich op?), doch heb mij wel gewacht
mededelingen te doen mijn nader dienstverband betreffend of kritiek te geven op
bestuursbesluiten. Ik ben overtuigd dat mijn bestuur, dat inderdaad mij, om met het
Utrechtsch Dagblad te spreken, trouw, toewijding en solidariteit heeft getoond, mijn
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Zie de ingezonden brief van Van Gilse, volgend op dit redactionele artikel.
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onvervreemdbaar recht eerbiedigt in een aangelegenheid die, behalve een publiek
belang, mijn persoonlijke belangen, mijn kunstenaarschap en mijn gezag als dirigent
zo nauw raakt.
Doch ter zake. De lezer van het Utrechtsch Dagblad worden wel bezwaren
meegedeeld aangaande het vraaggesprek dat ik een redacteur van Het Vaderland
toestond, daaraan worden wel beschuldigingen vastgeknoopt, doch het Utrechtsch
Dagblad wacht zich echter ook maar één zin van hetgeen ik werkelijk gezegd heb
over te nemen of aan te halen.
1. De hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad kan zich van de hem toegedichte
meningen of mededelingen in een gesprek met mij niets herinneren. Dat is wel
mogelijk; de hoofdredacteur heeft allicht wel gelezen over de theorie van Freud
over het vergeten van dingen waaraan men niet herinnerd wil worden. Ik zal
dus nauwkeurig het bedoelde punt weergeven. Op een zondagavond in november
1919 heb ik te zijnen huize een gesprek met de hoofdredacteur gehad aangaande
de plaatsing van enige artikelen betreffende het conflict Utrechtsch Stedelijk
Orkest - Tivoli.26 Bij het afscheid nemen de opmerking makend dat het veler
indruk is dat het Utrechtsch Dagblad ons orkest niet welgezind is, wierp de
hoofdredacteur deze veronderstelling ver van zich en zei nagenoeg woordelijk:
‘Als bewijs hoeveel ik voor uw orkest en u gevoel, kan dienen dat het mij
persoonlijk zeer spijt dat bij gebrek aan een ander de heer Pijper als
muziekredacteur is aangesteld, omdat ik vrees dat deze tegenover u niet objectief
zal kunnen blijken te zijn.’ Ik sta voor de juistheid hiervan met mijn woord in.
Overigens pleit onder de gegeven omstandigheden deze mededeling slechts
voor de hoofdredacteur.
2. De hoofdredacteur verklaart dat hij de heer Pijper bij zijn benoeming als
muziekredacteur de voorwaarde stelde zijn adviseurschap van Tivoli onmiddellijk
op te geven, waarop deze die voorwaarde onmiddellijk inwilligde. Indien dit
juist is, kan alleen de verklaring zijn dat de heer Pijper zich niet daaraan
gehouden heeft.27 Hoe is het anders mogelijk dat het Tivoli-bestuur in het
Utrechtsch Dagblad van 29 november 1919 (de heer Pijper was toen toch reeds
muziekredacteur?) de lof zingt van zijn adviseur, in casu de heer Pijper?28 En
veel langer nog heeft de heer Pijper een deel van zijn taak, de redactie van de
Tivoli-gids, volgehouden. Dat voerde tot gevolgen die niet van humor ontbloot
waren. Een voorbeeld: het Tivoli-bestuur had aandrang geoefend op de heer
Pijper dat ik in zijn plaats bij gelegenheid van de eerste uitvoering van de Vijfde
symfonie van Mahler een bijschrift in de Tivoli-gids zou leveren. Dit geschiedde,
de redacteur van de Gids, Pijper, ontving mijn bijdrage, corrigeerde de
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Dit gesprek moet iets later hebben plaatsgevonden: redactionele artikelen over het conflict
tussen het U.S.O. en Tivoli stonden op 14 en 24 december 1919 in het UD. Twee ingezonden
brieven door Tivoli over de orkestkwestie werden in het UD van 26 november en 21 december
geplaatst.
Het is onduidelijk of hier sprake is van een zetfout of van een grammaticaal kreupele zin.
Van Gilse bedoelt waarschijnlijk: ‘Indien dit juist is, kunnen we niet anders dan concluderen
dat de heer Pijper zich niet daaraan gehouden heeft.’
De bedoelde passage stond in een ingezonden brief van Tivoli in het UD van 26 (en niet 29)
november 1919.
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proef, waarop anderdaags de muziekredacteur van het Utrechtsch Dagblad,
Pijper, mij over mijn bijdrage in het Utrechtsch Dagblad op de vinnigste wijze
te lijf ging.29 Nog sterker in het afgelopen seizoen, toen de scheiding tussen
U.S.O. en Tivoli een voldongen feit was, ontving ik door een vergissing van de
drukkerij een drukproef van een Tivoli-programma, voorzien van correcties en
kanttekeningen van de hand van de heer Pijper, die ik natuurlijk aan de
rechtmatige eigenaar, het Tivoli-bestuur, doorzond. Hoe het ook zij, of de heer
Pijper zich niet aan de gestelde voorwaarde hield of de tijdzin de hoofdredacteur
parten speelt, het adviseurschap en redacteurschap Utrechtsch Dagblad waren
lange tijd in één hand verenigd.30 De heer Pijper was partij.
3. De objectiviteit en oprechtheid van de heer Pijper. Hierover mag ik zeker wel
kort zijn; ik moet echter toch wel iets zeggen, aangezien het Utrechtsch Dagblad
van een ongemotiveerde aanklacht spreekt. Het is niet weg te praten dat vóór
bepaalde gebeurtenissen, in de winter 1918/1919 de heer Brandts Buys tijdelijk
vervangend, de heer Pijper met veel warmte over mij schreef, al laat ik daar of
hij het meende. Ik citeer uit het hoofd: ‘het door Van Gilse gesublimeerde en
geïntensiveerde strijkorkest’, de ‘voortreffelijke begeleidingen’ (men weet dat
mij thans volgens de heer Pijper zelfs ‘elk rudiment van talent’ hiervoor
ontbreekt), de ‘bijna volmaakte uitvoering’, het ging, als ik het wel heb, in dit
laatste geval om Beethovens Eroica. Het is een kleine moeite in het Stedelijk
Archief de bedoelde jaargangen na te slaan, ik acht dit echter beneden mijn
waardigheid.31 Doch indien het Utrechtsch Dagblad wil volhouden dat ik de
heer Pijper verdacht maak en ongemotiveerd beschuldig, dan ben ik bereid hoe weinig het mij aantrekt - nog meer materiaal te verschaffen. Tussen deze
periode en de ommezwaai liggen de strubbelingen met Tivoli (laten we daarvan
niet meer spreken, de strijdbijl is - gelukkig - voor altijd begraven) en
persoonlijke dingen. Over dit laatste alleen dit: het ontstaan en verspreiden van
het bekende lasterverhaal, als zou ik te Utrecht een uitvoering onder Mengelberg
van Pijpers Fêtes galantes hebben verhinderd, is nooit geheel opgehelderd. Het
kan zelfs wel zijn dat de heer Pijper aanvankelijk te goeder trouw aan mijn
schuld geloofde, doch hij ontweek elke opheldering, totdat dr. Johan Wagenaar
hem ertoe dwong. Dat er geen rancune bleef, is een onjuiste veronderstelling
van de hoofdredacteur: de heer Pijper wreekte zich onmiddellijk (waarom?)
met een reeks van nieuwe beschuldigingen, ditmaal van
29
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Zie de recensie van 18 december 1919.
De combinatie van beide functies (vaste muziekmedewerker van het UD en eindredacteur
van de Tivoli-gids) heeft iets meer dan twee maanden geduurd: van 30 oktober 1919 (eerste
recensie als vast medewerker) tot 7 januari 1920 (laatste bijdrage Tivoli-gids).
De passages die Van Gilse hier citeert zijn gemakkelijk te traceren. Waarschijnlijk refereert
hij met het ‘gesublimeerde en geïntensiveerde strijkorkest’ aan de recensie van 26 november
1917, waar Pijper schrijft: ‘De heer Van Gilse heeft de klank der strijkers- en
houtblazersgroepen zodanig geïntensifieerd dat het gewone fortissimo dezer bezetting in dit
zaaltje te sterk wordt.’ De ‘bijna volmaakte uitvoering’ van de Eroica dateert van 13 december
1917. Pijper schrijft in de recensie van die datum over de uitvoering van het tweede deel: ‘Ik
ben van de uitvoering van dit tweede deel weg geweest: deze reproductie naderde het
volmaakte zeer dicht.’ De ‘voortreffelijke begeleiding’ dateert van 7 februari 1918:
‘Schumanns concert heeft de heer Van Gilse voortreffelijk begeleid!’ of van 25 maart 1918:
‘De heer Van Gilse en het U.S.O. accompagneerden heel goed, uitgezonderd de triangel die
of te sterk was of te laat kwam en zodoende veel goeds bedierf.’
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artistieke aard, in de periodiek Het Muziekcollege. Ik moest mij verweren en
ook toen sprong dr. Wagenaar mij met de pen ter hulp.32 Het is een van zijn
beminnenswaardige eigenschappen dat deze laatste zich anders nooit tegen een
zijner leerlingen keert; dit zal wel de enige uitzondering zijn. Is dit geen bewijs
hoe kras het was?
Och, laten we toch niet over de oprechtheid en objectiviteit van de heer Pijper praten;
men bewijst er hem waarlijk geen dienst mee. Ik heb slechts één enkele wens: in een
rustige atmosfeer mijn taak te kunnen hervatten. Dit is, ook volgens medisch advies,
met deze vervolging onmogelijk. Waarom verzwijgt het Utrechtsch Dagblad dit
laatste, belangrijke feit?
Het Utrechtsch Dagblad zegt aan het slot mij te willen vergeven, doch zou, indien
ik niet ongesteld ware, zijn innige verontwaardiging uitspreken. Het blad heeft mij
niets te vergeven, ik wijs dit dus af en ik zou het raden zijn verontwaardiging te
bewaren voor aangelegenheden waarbij het vastere grond onder de voeten heeft. Het
Utrechtsch Dagblad verdedigt geen goede zaak en weet dat ook wel; dat de
hoofdredacteur dit, gedwongen door de omstandigheden, moet doen, doet mij oprecht
voor hem leed.
Jan van Gilse
Utrecht, 22 december

De Utrechtse dirigentenkwestie
zaterdag 25 december 1921 (UD)
In Het Vaderland komt de heer Jan van Gilse op tegen de mededeling in het
Utrechtsch Dagblad dat de heer Van Gilse buiten het bestuur van het Utrechts orkest
om mededelingen verstrekte aan sommige bladen. De heer Van Gilse bestrijdt dit en
betoogt dat hij geen enkele journalist te woord heeft gestaan, eer de correspondentie
met het orkestbestuur betreffende het toelaten van de heer Pijper op de
U.S.O.-concerten was beëindigd. Daarom, zegt de heer Van Gilse, zich pas tot de
krant te hebben gewend, maar nagelaten te hebben mededelingen te doen over zijn
nader dienstverband of kritiek te leveren op bestuursbesluiten.
De heer Van Gilse gaat daarna in op de mededeling in ons hoofdartikel dat onze
hoofdredactie zich van de haar toegedichte meningen of mededelingen niets kan
herinneren; de heer Van Gilse zet in dit verband uiteen:
Op een zondagavond in november 1919 heb ik te zijnen huize een gesprek
met de hoofdredacteur gehad aangaande de plaatsing van enige artikelen
betreffende het conflict U.S.O. - Tivoli. Bij het afscheid nemen de
opmerking makend dat het veler indruk is dat het Utrechtsch Dagblad ons
orkest niet welgezind is, ierp de hoofdredacteur deze

32

Zie Pijpers artikel ‘De Nederlandse componisten van het seizoen, Utrecht’ (Caecilia en Het
Muziekcollege, 16 oktober 1918), de reacties van Van Gilse en Wagenaar (idem, 1 november
1918) en Pijpers antwoord daarop (idem, 1 december 1918).
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veronderstelling ver van zich en zei nagenoeg woordelijk: ‘Als bewijs
hoeveel ik voor uw orkest en u gevoel, kan dienen dat het mij persoonlijk
zeer spijt dat bij gebrek aan een ander de heer Pijper als muziekredacteur
is aangesteld, omdat ik vrees dat deze tegenover u niet objectief zal kunnen
blijken te zijn.’
Op de verklaring van onze hoofdredactie dat zij de heer Pijper bij diens benoeming
als muziekredacteur de voorwaarde stelde zijn adviseurschap van Tivoli onmiddellijk
op te geven, waarop deze dadelijk op die voorwaarde inging, reageert de heer Van
Gilse als volgt:
Indien dit juist is, kan alleen de verklaring zijn dat de heer Pijper zich niet
daaraan gehouden heeft. Hoe is het anders mogelijk dat het Tivoli-bestuur
in het Utrechtsch Dagblad van 29 november 1919 (de heer Pijper was
toen toch reeds muziekredacteur?) de lof zingt van zijn adviseur, in casu
de heer Pijper? En veel langer nog heeft de heer Pijper een deel van zijn
taak, de redactie van de Tivoli-gids, volgehouden.
Ten bewijze haalt de heer Van Gilse aan dat in het afgelopen seizoen, toen de
scheiding tussen U.S.O. en Tivoli een voldongen feit was, hij door een vergissing
een drukproef van een Tivoli-programma ontving, voorzien van correcties en
kanttekeningen van 's heren Pijpers hand.
Ten slotte kritiseert de heer Van Gilse de objectiviteit en oprechtheid van de heer
Pijper. Daar het Utrechtsch Dagblad in dit verband heeft gesproken van een
ongemotiveerde klacht, schrijft de heer Van Gilse ter staving zijner bewering:
Het is niet weg te praten dat vóór bepaalde gebeurtenissen, in de winter
1918/1919 de heer Brandts Buys tijdelijk vervangend, de heer Pijper met
veel warmte over mij schreef, al laat ik daar of hij het meende.
Dat de heer Pijper zich vroeger waarderend, maar naderhand ongunstig over de heer
Van Gilse uitliet, toont deze door citaat en nadere uiteenzetting aan.
Het slot van het ingezonden stuk in Het Vaderland betoogt onder andere dat het
Utrechtsch Dagblad geen goede zaak verdedigt en dit ook wel weet.
De redactie van Het Vaderland zelve bespreekt de Utrechtse dirigentenkwestie
eveneens naar aanleiding van het ingezonden stuk van de heer Van Gilse. In ons
hoofdartikel stond geschreven: ‘Indien de heer Van Gilse zou geschreven hebben
dat de scherpe toon van de heer Pijper hem hevig had geïndigneerd, dan had hij zeer
velen achter zich gehad.’
Het Vaderland tekent hierbij onder andere aan:
Zeer velen in Utrecht zijn dus met de heer Van Gilse hevig geïndigneerd
over de kritieken van de heer Pijper. Maar nu raken zeer veel mensen niet
hevig geïndigneerd om de scherpe toon van een kritiek. Men kan die toon
afkeuren, een enkele zal er verontwaardigd
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over worden, maar dat zeer velen hevig verontwaardigd zijn, dat duidt er
toch wel op dat die kritieken niet alleen scherp van toon zijn, maar dat ze
zeer onbehoorlijk zijn.
Ook de Nieuwe Courant33 houdt zich met de aangelegenheid bezig in een kort stukje.
Wij citeren er het volgende uit:
Van onze zijde nog dit. In de bespreking van het geval lazen wij nogal
eens over de ‘onvriendelijke’ toon die de heer Pijper bij het verkondigen
van zijn mening aanslaat. Niet de toon echter, maar de juistheid van de
uitgesproken mening geeft deze haar waarde, al mag zeker niet vergeten
worden, en vooral niet door de beoordelaar zelf, dat de toon kenmerkend
is voor de man die haar bezigt.
In hoeverre nu Pijpers kritieken juist zijn, kunnen wij, die de heer Van
Gilse niet als dirigent van het U.S.O. kennen, niet beoordelen.
De NRC, ten slotte, zich bezighoudende met het Utrechtse conflict, laat zich als volgt
uit:
Onzerzijds een enkele opmerking; dan zullen wij het geval als afgedaan
beschouwen. De verklaring die de heer Pijper omtrent zijn zeer veranderde
houding jegens de dirigent Van Gilse geeft, is wel héél zwak. Voor het
overige herinneren wij aan ons eerste stukje: de dirigent Van Gilse is
geroepen om het muzikale leven te Utrecht te leiden; om daar krachtig te
regeren, stand te houden; is zijn gezondheidstoestand echter van dien aard
dat krantengeschrijf - wie dwingt hem recensies te lezen, waarvan hij
persoonlijk de stellige overtuiging heeft dat ze niet zuiver zijn? - in staat
is hem uit zijn evenwicht te brengen, dan trede hij af, zonder een ultimatum
te stellen dat, zo het verwezenlijkt werd, tot ongehoorde toestanden zou
moeten leiden.34
Wij vermelden hieronder nog hetgeen Het Centrum35 van heden over de kwestie
schrijft:
Een onzer lezers zendt ons een uitvoerig stuk toe over deze kwestie. Wij
geven er slechts het volgende van, dat genoegzaam aantoont in welke
richting de sympathieën van de inzender zich bewegen:
‘Vindt u niet, geachte redactie, dat het tijd wordt dat het concertbezoekend
publiek door een daad te kennen geeft hoezeer het de strijdmethoden van
de zijn gaven misbruikende heer Pijper verfoeit?
33
34
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De Nieuwe Courant was een dagblad voor Nederland (1901-1936), gemaakt in Den Haag.
Het citaat verscheen in het nummer van 23 december 1921.
NRC, 23 december 1921. Dit artikel is hier niet opgenomen, omdat het een herhaling
is van teksten die elders verschenen, met een slotopmerking die hier integraal in het
UD is geciteerd.
Het is een raadsel waar het UD deze tekst vandaan heeft. Het katholieke dagblad Het Centrum
is op 25 december niet verschenen, en ook in de kranten van de dagen ervoor is deze tekst
niet afgedrukt.
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Kunt u niet het initiatief nemen tot het verzamelen van handtekeningen,
welke - het bestuur van het U.S.O. aangeboden - blijk zouden geven van
sympathie voor de heer Van Gilse in dit geval?’
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Laten wij de inzender maar onmiddellijk in zijn verwachtingen
teleurstellen; wij zullen zulk een stap niet doen. De heer Van Gilse heeft
sympathiebetuigingen van het publiek ontvangen op het eind van het vorig
seizoen, toen prof. Ovink een manifestatie tegen de criticus van het
Utrechtsch Dagblad wist te bewerken. Als we ons goed herinneren, heeft
de heer Van Gilse zich daarbij ‘zeer behaaglijk’ gevoeld. Welnu, het staat
alle bewonderaars van deze dirigent vrij hem ieder jaar zulk een verrassing
te bereiden; een soort van eerherstel tegenover de opmerkingen van Pijper.
En als dan de vox populi is dat Pijper ongelijk heeft, waarom laat men
hem (zoals de NRC terecht raadde) dan niet kalm aanschrijven?
Onzes inziens maakt de heer Van Gilse het veel te bont en we geloven
waarlijk dat hij in de opgewonden toestand waarin hij verkeert, dingen
doet die hij onder normale omstandigheden niet zou doen.
Als men wil aantonen dat Pijper in erge mate subjectief tegenover het werk
van de dirigent van het U.S.O. staat, moet men met sterker bewijzen
aankomen dan tot nu toe is geschied. En als de hoofdredacteur van het
Utrechtsch Dagblad belooft meer dan ooit scherp te zullen toezien dat
geen onnodig kwetsende opmerkingen in 's heren Pijpers kritieken
binnensluipen (men moet erkennen dat hij heel vaak onnodig hatelijk kon
zijn), moet men op deze toezegging van groter zachtzinnigheid nieuw
vertrouwen bouwen.
Het is een specifiek Utrechts relletje en het valt ons van de heer Van Gilse
tegen dat hij niet getoond heeft boven de Utrechtse psyche te staan.
Hij is een fijnvoelend kunstenaar, een man die voor zichzelf een zeer
duidelijke voorstelling van het schoonheidsideaal schijnt te bezitten. Maar
het staat nu, na enige jaren dirigentenpraktijk, wel vast dat hij dit ideaal
achter de lessenaar niet steeds op volkomen wijze wist te verwerkelijken.
De heer Van Gilse verdient bewondering voor de wijze waarop hij zovele
moeilijkheden die zijn orkest bedreigden, wist te boven te komen. Laat
hij zich in dit conflict niet klein tonen en de dirigeerstok weer opnemen,
om onvermoeid te trachten het peil zijner uitvoeringen gestadig te
verhogen.
Utrecht wil eindelijk wel eens zonder muzieknarigheden zijn.
Wij tekenen hierbij aan:
Onze hoofdredacteur heeft in ons avondblad van laatstleden donderdag36 het laatste
principiële woord over deze kwestie gesproken en zal er verder niet op terugkomen.
Dit neemt niet weg dat, wanneer er omtrent onze muziekrecensent en ons geheel
verkeerde voorstellingen en onjuiste feiten worden verkondigd, wij zo vrij zullen
zijn die met een enkel woord recht te zetten.
De voorstelling van de heer Van Gilse dat onze hoofdredacteur in een onderhoud
met hem op een zondagavond in november 1919 zijn twijfel omtrent de
onpartijdigheid van de heer Pijper zou hebben uitgesproken, is onjuist. Wij zijn ervan
overtuigd dat de heer Van Gilse hier dwaalt te goeder trouw, maar niettemin: hij
dwaalt. Wat het adviseurschap van Tivoli van de heer Pijper betreft: wij verwijzen
36

Foutief: bedoeld is woensdag.
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De heer Van Gilse komt verder met een mededeling die ons eenvoudig stupéfait
heeft doen staan. Hij zou een gecorrigeerde drukproef hebben ontvangen van een
Tivoliprogram lang na het in functie treden van de heer Pijper als recensent! Wij
hebben tevergeefs ons afgevraagd hoe de heer Van Gilse aan die voorstelling komt?
Toch niet op grond hiervan dat de heer Pijper een inleiding schreef in de Tivoli-gids
van het werk dat door hemzelf gecomponeerd was en uitgevoerd werd?37 Dit zou
toch wel kras zijn, indien uit het feit dat een componist een inleiding schrijft tot zijn
eigen werk, diens partijdigheid tegenover een dirigent zou worden afgeleid. Dit is
de enige maal dat de heer Pijper na zijn definitieve beëindiging van zijn medewerking
aan de Tivoli-gids daarin heeft geschreven. En voor deze ene gelegenheid kon, terecht,
een uitzondering gemaakt worden op een streng volgehouden principe.
Wat nu de verandering in de waardering van de heer Pijper ten opzichte van de
prestaties van de heer Van Gilse betreft, de heer Pijper zal daaromtrent in ons blad
een gedetailleerde uiteenzetting geven, aantonend aan de tekst zijner kritieken dat
de heer Van Gilse hier een geheel valse voorstelling van zaken geeft.38
De heer Pijper heeft niet anders gedaan dan zijn oordeel over de heer Van Gilse
steeds nauwkeuriger formuleren.
Over de toon van 's heren Pijpers kritieken een enkel woord. Waarom zouden wij
ontkennen dat de heer Pijper scherp schrijft en dat scherpe, positieve kritiek velen
onwelgevallig is? Maar het is niet de taak van een courant de velen te behagen met
verwaarlozing van het kritisch beginsel.
Indien onze hoofdredacteur de heer Pijper verzocht heeft de toon - niet de inhoud
van zijn oordeel - te matigen, dan is dat louter en alleen omdat ons blad, waar door
de stroom van persartikelen de opgewondenheid zozeer wordt opgeblazen, alles in
het werk wil stellen om de sfeer niet nog meer in gloed te zetten. Indien de heer Van
Gilse een gelijke gezindheid had, dan zou alle geschrijf spoedig tot het verleden
behoren en er van een Utrechtse muziekkwestie geen sprake zijn. De heer Pijper
behoudt echter volledige vrijheid onbewimpeld zijn mening te uiten, omdat wij die
mening achten in het belang der kunst.
De heer Van Gilse heeft met zijn persstormpje geen goed werk verricht. Wij
schreven: ‘buiten zijn bestuur om blies hij dat stormpje aan’. Ja zeker, hij geniet als
ieder Nederlander de vrijheid van gedachte-uiting, maar waar hij een bestuur, dat
hem zozeer de hand boven het hoofd hield, voor ernstige feiten stelde, daar had dat
bestuur toch wel enig moreel recht door de heer Van Gilse bij zijn huidig optreden
te worden gekend. De heer Van Gilse heeft dat niet gedaan, evenmin als hij ooit heeft
gepoogd met onze hoofdredacteur, die voor hem openstond, zijn grieven
vriendschappelijk te bespreken. Nee, een dolkstoot achter in de rug is de heer Van
Gilse liever. En aan het opgrabbelen van allerlei persoonlijks, van halfjuiste en
onjuiste voorstellingen geeft hij de voorkeur boven een otium, benuttigd tot herstel
van gezondheid en daarna een kalm weer opnemen van de dirigeerstok teneinde
revanche te nemen op de heer Pijper door zijn kunstzinnige prestaties!

37
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In de Tivoli-gids van 3 februari 1920 verscheen een inleiding van Pijper op een
‘Moderne-sonatenavond’, tijdens welke hijzelf speelde (o.a. zijn eigen Eerste vioolsonate).
‘Een verweer van de heer Pijper’, UD van 28 december 1921.
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Men handhaaft zijn reputatie als kunstenaar niet door persgeschrijf, wel door rustig
en kalm, fier en hoog door te gaan met het dienen der kunst. En bij de beoordeling
van de heer Pijper moet uitsluitend te rade worden gegaan met de vraag of de heer
Pijper al dan niet gelijk heeft in zijn oordeel, gelijk de Nieuwe Courant zeer terecht
opmerkt. Wij zouden wel eens gaarne een enquête houden bij onze deskundige lezers;
wij zouden wel eens gaarne het oordeel vernemen van het orkest, welks stem tot
dusver om begrijpelijke redenen niet is vernomen. Wij geloven wel de heer Van
Gilse te sparen door onze enquête achterwege te laten. En nu heeft een Haagse
courant, die absoluut van Utrechtse toestanden en hun achtergronden niet op de
hoogte is, haar neus gestoken in zaken waaromtrent zij maar halve wetenschap heeft.
Wij hebben het verweer van de heer Van Gilse aan onze lezers bekendgemaakt
om zo objectief mogelijk die lezers in te lichten. Had de heer Van Gilse, in
overeenstemming met de journalistieke usance ons artikel in ons blad beantwoord,
ons blad had voor hem opengestaan. Enige ingezonden stukken die ons nog over
deze zaak bereikten, plaatsen wij binnenkort.39
Ten slotte: wij zullen ons door geen dirigent laten ringeloren. Een beoordelend
criticus terug te trekken omdat de beoordeelde kunstenaar dat wil, het zou beduiden
een moord op de kritiek in het algemeen. En hiertoe lenen wij ons niet, al spint de
heer Van Gilse eindeloos voort aan zijn Shéhérazade van Wahrheit und Dichtung!40
Redactie UD

De Utrechtse dirigentkwestie
dinsdag 28 december 1921 (Het Vaderland)
Het Utrechtsch Dagblad heeft na zijn ‘laatste woord’ nu een allerlaatste en er komt,
van de hand van de muziekcriticus Pijper, nog meer.
We ontlenen aan het redactionele artikel van zaterdag het zakelijke:
De voorstelling van de heer Van Gilse, dat onze hoofdredacteur in een
onderhoud met hem op een zondagavond in november 1919 zijn twijfel
omtrent de onpartijdigheid van de heer Pijper zou hebben uitgesproken is
onjuist. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Van Gilse hier dwaalt te
goeder trouw, maar niettemin: hij dwaalt...
De heer Van Gilse komt verder met een mededeling die ons eenvoudig
stupéfait heeft doen staan. Hij zou een gecorrigeerde drukproef hebben
ontvangen van een Tivoliprogram lang na het in functie treden van de heer
Pijper als recensent! Wij hebben tevergeefs ons afgevraagd hoe de heer
Van Gilse aan die voorstelling komt? Toch niet op grond hiervan dat de
heer Pijper een inleiding schreef in de Tivoli-gids van het werk dat

39
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Dat is niet meer gebeurd.
‘Wahrheit und Dichtung’ is ontleend aan de titel van de autobiografie van Goethe Aus meinem
Leben - Dichtung und Wahrheit. In combinatie met het begrip Shéhérazade kunnen we Pijpers
woorden duiden als: verzameling sprookjes waarin waarheid en verdichtsel door elkaar heen
lopen.
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door hemzelf gecomponeerd was en uitgevoerd werd? Dit zou toch wel
kras zijn, indien uit het feit dat een componist een inleiding schrijft tot
zijn eigen werk, diens partijdigheid tegenover een dirigent zou worden
afgeleid. Dit is de enige maal dat de heer Pijper na zijn definitieve
beëindiging van zijn medewerking aan de Tivoli-gids daarin heeft
geschreven. En voor deze éne gelegenheid kon, terecht, een uitzondering
gemaakt worden op een streng volgehouden principe.
Na gelezen te hebben dat de heer Van Gilse bij zijn huidig optreden zijn bestuur niet
heeft gekend en ook niet bij de hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad
vriendschappelijk over zijn grieven is komen praten, schrikken we van deze zin:
‘Nee, een dolksteek achter in de rug is de heer Van Gilse liever.’ (Niet vóór in de
rug?)
En dan ten slotte:
Wij zouden wel eens gaarne een enquête houden bij onze deskundige
lezers; wij zouden wel eens gaarne het oordeel vernemen van het orkest,
welks stem tot dusver om begrijpelijke redenen niet is vernomen. Wij
geloven wel de heer Van Gilse te sparen door onze enquête achterwege
te laten. En nu heeft een Haagse courant, die absoluut van Utrechtse
toestanden en hun achtergronden niet op de hoogte is, haar neus gestoken
in zaken waaromtrent zij maar halve wetenschap heeft.
Wij hebben het verweer van de heer Van Gilse aan onze lezers
bekendgemaakt om zo objectief mogelijk die lezers in te lichten. Had de
heer Van Gilse, in overeenstemming met de journalistieke usance ons
artikel in ons blad beantwoord, ons blad had voor hem opengestaan. Enige
ingezonden stukken die ons nog over deze zaak bereikten, plaatsen wij
binnenkort.
Ten slotte: wij zullen ons door geen dirigent laten ringeloren. Een
beoordelend criticus terug te trekken omdat de beoordeelde kunstenaar
dat wil, het zou beduiden een moord op de kritiek in het algemeen. En
hiertoe lenen wij ons niet, al spint de heer Van Gilse eindeloos voort aan
zijn Shéhérazade van Wahrheit und Dichtung!
Onzerzijds een paar opmerkingen over deze slotpassus. Die Haagse courant is
kennelijk Het Vaderland, maar misschien is het het Utrechtsch Dagblad ontgaan dat
we er ons van hebben onthouden een oordeel over de kwestie uit te spreken, maar
alleen als nieuwsblad, door de heer Van Gilse te interviewen, onze lezers op de
hoogte hebben gebracht van de redenen waarom hij de dirigeerstok had neergelegd.
Verder hebben we geconstateerd dat er in Utrecht een talrijke kring is die de toon
waarop de heer Van Gilse in het Utrechtsch Dagblad wordt bestreden, afkeurt, ja,
om de woorden van het Utrechtsch Dagblad zelf te gebruiken, er ‘hevig geïndigneerd’
over is. Trouwens het Utrechtsch Dagblad schrijft nu weer: ‘Indien onze
hoofdredacteur de heer Pijper verzocht heeft de toon - niet de inhoud van zijn oordeel
- te matigen, dan is dat louter en alleen omdat ons blad...’ enzovoort. Verder hebben
we het onjuiste trachten aan te tonen in de redenering van de heer Pijper, in ons blad,
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we niet van op de hoogte zijn. Overigens lijkt het ons een beetje dwaas dat als er in
Utrecht iets gaande is dat de aandacht trekt, een Haags blad dat daarover schrijft het
verwijt moet krijgen dat het er zijn neus in steekt. Te dwazer, waar het Utrechtsch
Dagblad het voorstelt alsof hier een moord op de vrijheid van kritiek in het algemeen
dreigt en de hele Nederlandse pers er belang bij heeft.
Ook op het stuk van journalistieke usance is het Utrechtsch Dagblad ernaast. Wij
gaven een interview, daarop zendt de heer Pijper bij ons een stuk daartegen in (dat
het Utrechtsch Dagblad plaatst, voor het weet of wij het stuk al dan niet opnemen),
en nu antwoordt de heer Van Gilse zeer terecht daarop in ons blad. Dat hij daarin
dan tegelijk het artikel van het Utrechtsch Dagblad behandelt, ligt voor de hand, te
meer waar hij niet de indruk kon hebben dat het Utrechtsch Dagblad tot nog toe voor
artikelen tegen de manier van kritiseren van zijn muziekrecensent openstond.
Overigens heeft het Utrechtsch Dagblad het verweer van de heer Van Gilse slechts
zeer globaal weergegeven.
Wat nu die enquête betreft: als ze loopt over de vraag die aan de orde is, namelijk
of de manier waarop de heer Van Gilse in het Utrechtsch Dagblad is gekritiseerd,
niet de grenzen der behoorlijkheid heeft overschreden, zou, menen we, het oordeel
van onpartijdige en deskundige lezers voor de heer Van Gilse niet te vrezen zijn.
Maar wij hebben wel een kleine enquête gehouden, namelijk bij een paar Haagse
musici, en hun gevraagd wat zij van de dirigent Van Gilse denken. We geven hun
antwoord hieronder. We kunnen erbij voegen dat Frederic Lamond aan een lid onzer
redactie nog zijn hoge waardering voor de directie van de heer Van Gilse heeft te
kennen gegeven.
Geachte redactie,
In antwoord op uw vraag moet ik u mededelen dat ik slechts eenmaal het Utrechts
orkest onder leiding van Jan van Gilse heb horen spelen. Dat was einde 1917 in
Rotterdam. We hoorden toen een symfonie van Mozart en twee delen uit de Vierde
van Mahler. Ik vond de uitvoering voortreffelijk. Verder commentaar zal hierbij wel
overbodig zijn. Mijn indruk van de resultaten, door Van Gilse toen in korte tijd
verkregen, was zeer gunstig. Hij deed zich aan mij kennen als een hoogstrevend
kunstenaar, wiens ernst en toewijding boven elke twijfel verheven zijn.
Hoogachtend,
P. van Anrooy
Den Haag, 26 december
Hooggeachte redactie,
In antwoord op uw vraag deel ik u mede dat ik met de heer Jan van Gilse en het
Utrechtsch Stedelijk Orkest meermalen heb samengewerkt en aan zijn begeleiding
van werken als het Tweede en Vierde concert van Beethoven, het concert van
Tsjaikovski,
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et cetera, gelegenheid heb gehad te constateren dat een uitnemend kunstenaar aan
het hoofd van dit orkest staat.
Met de meeste hoogachting, Uw dienstwillige
Willem Andriessen
Den Haag, 27 december

Ingezonden
dinsdag 28 december 1921 (NRC)
Aan de heer hoofdredacteur der Nieuwe Rotterdamse Courant
Hooggeachte heer hoofdredacteur,
Sta mij, als direct belanghebbende in het Utrechtse muziekconflict, voor de eerste
en laatste maal een kleine plaatsruimte af in uw courant. Gij typeerdet, in uw
avondblad van 23 december, mijn verklaring in Het Vaderland betreffende mijn (dat
heet ‘zeer veranderde’) houding ten opzichte van de dirigent Jan van Gilse als ‘wel
héél zwak’. Ik heb altoos getracht niet te kwetsen wanneer ik dat vermijden kon en
aldus vond ik voor de verklaring in Het Vaderland de zéér milde formulering die u
thans ‘heel zwak’ heet. Sta mij dan toe preciezer te zijn, ten koste van enige meerdere
hoffelijkheid van toon, die ik tot dusverre zelfs tegenover de hartstochtelijke en
wanhopige exclamaties ‘pour la banlieue’ van de heer Van Gilse in acht nam. Gij,
hooggeachte heer redacteur, moet uw mening, vervat in uw korte conclusie,
geformuleerd hebben op grond van losse zinsfragmenten uit sommige oudere, uit
sommige nieuwe kritieken, door onze bestrijders daarvoor te uwer beschikking
gesteld. Want het is immers eenvoudig technisch onmogelijk dat de redacties onzer
grote organen collecties op kaartsysteem zouden aanleggen van alles wat door
iedereen over iedereen geschreven werd. Het is ook overbodig: men grondt zijn
overtuiging op het Hoor en Wederhoor. En ik moet u thans verzoeken mij te geloven
als journalist, als kunstenaar en als mens-zonder-obsederende-dwangvoorstellingen,
wanneer ik u verzeker dat mijn afwijzende houding ten opzichte van het dirigeren
van de heer Van Gilse in de loop der jaren slechts nauwkeuriger werd uitgedrukt,
doch niet plotseling, of (insinuatie nummer zoveel!) in een bepaald tijdsgewricht
ontstond door draaiing. Ze is er, latent, steeds geweest en een foutieve (want:
eenzijdige) desappreciatie van de musicus Van Gilse is daar nog altoos niet. Vergun
mij u dit te bewijzen met enkele data en een paar feiten. Ik schreef onder andere in
het Utrechtsch Dagblad:
• Over de dirigent (10 december 1917): ‘Hoe men nu die melodie opvat (uit
Schuberts Symfonie in C), statig of pastoraal - het is mij om het even, doch in ieder
geval doet men haar karakter door dit tempo geweld aan.’
• Over de componist (14 januari 1918): ‘Hij maakt daarvan (Van Gilse, Gitanjali
nr. 3) niet veel anders dan een wat algemeen-Duits climaxenstuk.’
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• Uit de allerlaatste tijd (3 november 1921): ‘Men stelt zich tevreden met het juist
even voldoende afrijden der repertoirestokpaardjes of men tast naar hoger idealen’
(in casu een uitvoering van Mahlers Zevende symfonie). ‘In het eerste geval heeft
men te doen met een routine-kapelmeester, in het tweede geval met een kunstenaar.
De heer Van Gilse heeft waarschijnlijk meer van de kunstenaar dan van de
geroutineerde kapelmeester, dit behoeft eigenlijk geen betoog. De routinier
componeert in de regel niet - Van Gilse wel; de routinier grijpt niet naar werken die
hij niet min of meer dragelijk “herunterdirigieren” kan - Van Gilse wél; de routinier
heeft geen belangstelling voor het nieuwe - Van Gilse, gelukkig, wél.’
Het is niet mijn bedoeling om het ijdele getwist voort te zetten in alle organen die
daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Doch ik stel het op prijs in uw courant
tegenover de mening van uw redacteur mijn houding nader toe te lichten. Misschien
geeft het u de overtuiging dat de bewuste alinea uit mijn stuk in Het Vaderland niet
is op te vatten als een ‘heel zwakke verklaring’, doch als een (ik erken: mislukte)
poging om het niveau der gedachtewisseling zo hoog en zakelijk mogelijk te houden.
Dat dit aldus is verlopen, zeer tot schade der overzichtelijkheid, helderheid van de
zaak, tot schade van het aanzien der vaderlandse musici vooral, is slechts te wijten
aan de houding van sommige persorganen, die voortgaan met het lanceren van
verdachtmakingen en ongegronde beschuldigingen aan het adres van ondergetekende.
Ik zal hier niet op ingaan - er zijn grenzen! - doch ik dank u, geachte heer
hoofdredacteur, dat gij mij door de opneming van dit stukje in de gelegenheid hebt
gesteld mijn houding in de Utrechtse muzikale zaken nauwkeurig ter kennis uwer
lezers te brengen.
Willem Pijper
muziekredacteur Utrechtsch Dagblad
Bilthoven, 24 december 1921

Een verweer van de heer Pijper
dinsdag 28 december 1921 (UD)
Onze muziekrecensent, de heer Willem Pijper, deelt naar aanleiding van de bewering
van de heer Jan van Gilse, dat hij tevoren gunstig over diens dirigentschap zou
hebben geoordeeld en zijn oordeel daarna ongunstig was geworden, het volgende
mee:
Het redactionele overzicht van zaterdagavond vatte de zin van mijn jarenlange
kritiseren aldus kort en bondig samen: ‘De heer Pijper heeft niet anders gedaan dan
zijn oordeel over de heer Van Gilse steeds nauwkeuriger formuleren.’ Zó is het, niet
anders. En dit brengt mij op het artikel van De Rotterdammer.41 Ik had in Het
Vaderland verklaard (op het verwijt van vroeger ‘goed’, later ‘slecht’ over de dirigent

41

Bedoeld is de NRC.
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geschreven te hebben): ‘Mijn oudere artikelen over de dirigent moesten rekening
houden met het totale gebrek aan dirigeerroutine et cetera, waardoor zich zijn
prestaties onderscheidden.’ Dit verweer (het was iets breedsprakiger, men kan het
ook vinden in het Utrechtsch Dagblad van 22 december 1921) noemde De
Rotterdammer ‘wel héél zwak’. Ik antwoordde daarop, in een Ingezonden dat ik
zaterdagavond postte, ongeveer het volgende: Sta mij dán toe preciezer te zijn.
Mijn afwijzende houding ten opzichte van het dirigeren van de heer Van Gilse is
niet nieuw, die is er, in kiem, steeds geweest, en een onjuiste desappreciatie van de
musicus, de kunstenaar, Van Gilse, is daar nog steeds niet. Ten bewijze:
Utrechtsch Dagblad van 10 december 1917 (I): ‘Hoe men nu die melodie (uit
Schuberts Symfonie in C) opvat, statig, of pastoraal - het is mij om het even, doch
in ieder geval doet men haar karakter door dit tempo geweld aan.’
Utrechtsch Dagblad van 14 januari 1918: ‘Hij maakt (Gitanjali nr. 3) daarvan niet
veel anders dan een wat algemeen-Duits climaxenstuk.’
Utrechtsch Dagblad van 20 december 1917: ‘Vierde symfonie van Jan van Gilse.
Kortweg gezegd: een der belangrijkste Hollandse symfonieën’...
Utrechtsch Dagblad van 4 december 1919: ‘Het accompagnement van Van Gilse
is altijd wat traag’...
Utrechtsch Dagblad van 8 april 1920: ‘Van Gilse heeft niet het instinct van de
begeleider’...
Utrechtsch Dagblad van 27 december 1920: ‘Ik wilde dat de heer Van Gilse
eindelijk eens tot het inzicht kwam dat het accompagneren talenten, laat ons zeggen:
eigenschappen vraagt, waarvan hij zelfs de rudimenten niet bezit. Het verandert niets
aan zijn persoonlijkheid, dat gemis, doch het maakt hem voor orkestdirigent
ongeschikt.’
Utrechtsch Dagblad van 18 maart 1921: ‘Een waarlijk buitengewoon goed
geslaagde uitvoering van Bachs Suite in b. Ik hoorde het orkest deze winter nog niet
zo geacheveerd.’
Utrechtsch Dagblad van 3 november 1921: ‘Men stelt zich tevreden met het juist
even voldoende afrijden der repertoirestokpaardjes of men tast naar hoger idealen’
(in dit geval: naar de Zevende van Mahler). ‘In het eerste geval heeft men te maken
met een routinekapelmeester, in het tweede geval met een kunstenaar. De heer Van
Gilse heeft waarschijnlijk meer van de kunstenaar dan van de geroutineerde
kapelmeester - dit behoeft eigenlijk geen betoog. De routinier componeert in de regel
niet - Van Gilse wél; de routinier grijpt niet naar werken die hij niet min of meer
dragelijk herunterdirigieren kan - Van Gilse wél; de routinier heeft geen belangstelling
voor het nieuwe - Van Gilse, gelukkig, wél.’...
Uit dit meer dan beknopte overzicht over vier jaren kan men zien dat ik positiever
werd in mijn uitingen, naarmate de dirigent Van Gilse zich meer en meer onthulde.
En ook: dat er van ‘draaiing’ geen sprake is geweest. Wat ik in de musicus Van Gilse
altoos heb gewaardeerd, staat er met zoveel woorden: hij heeft belangstelling voor
het nieuwe, hij is geen routinier. Wat ik in hem afkeur, staat er eveneens: hij kan niet
accompagneren, hij kan niet met zijn orkest repeteren, hij stelt zich niet duidelijk
genoeg voor oren hoe alles klinken zal - hij heeft geen dirigenteneigenschappen.
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Hij kan niet accompagneren
woensdag 29 december 1921 (Het Vaderland)
De NRC had het verweer van de heer W. Pijper in ons blad, waar hij het verschil in
zijn oordeel over de dirigent vroeger en later verklaarde ‘wel héél zwak’ genoemd.
De heer Pijper tracht nu in het Utrechtsch Dagblad met enige aanhalingen uit vroegere
kritieken zijn standpunt te verduidelijken. Op een punt willen we even de aandacht
vestigen.
De heer Pijper zegt een paar maal dat de heer van Gilse met zijn orkest niet
behoorlijk solisten kan begeleiden, zo op 27 december 1920:
‘Ik wilde dat de heer Van Gilse eindelijk eens tot het inzicht kwam dat het
accompagneren talenten, laat ons zeggen: eigenschappen vraagt, waarvan hij zelfs
de rudimenten niet bezit. Het verandert niets aan zijn persoonlijkheid, dat gemis,
doch het maakt hem voor orkestdirigent ongeschikt.’
Maar nu heeft men gisteravond in Het Vaderland kunnen lezen wat de pianist
Willem Andriessen getuigt. Hij heeft meermalen met het Utrechts orkest onder Van
Gilse gespeeld, en schrijft ons dat hij ‘aan zijn begeleiding van werken als het Tweede
en Vierde concert van Beethoven, het concert van Tsjaikovski, et cetera, gelegenheid
(heeft) gehad te constateren dat een uitnemend kunstenaar aan het hoofd van dit
orkest staat.’ En de pianist Frederic Lamond zegt iets dergelijks tegen een lid onzer
redactie.
De heer Pijper schrijft dat de heer Van Gilse niet kan accompagneren. Andriessen
en Lamond denken er heel anders over. Ons dunkt: de heer Van Gilse kan voorlopig
op dit punt gerust zijn.

Ingezonden - Het Utrechtse muziekconflict
maandag 3 januari 1922 (NRC)
Hooggeachte heer hoofdredacteur,
In een dispuut met de heer Pijper zal ik mij niet mengen; zijn stukje d.d. 24 december
in de NRC van 28 december geeft mij echter aanleiding tot een paar opmerkingen.
Een der bezwaren, ook door mij tegen de kritiekvoering in het UD van de heer Pijper
geuit, bestaat hierin dat met een langere tussenpauze, waarin bepaalde gebeurtenissen
plaatsvonden, de beoordeling ten opzichte van de dirigent Van Gilse totaal veranderde;
over de componist spreek ik niet. De heer Pijper tracht dit bezwaar te ontzenuwen
door eerst een aanhaling te doen uit een kritiek uit - laat ik het zo uitdrukken - de
periode met waarderende ondertoon, waarin een zakelijke opmerking wordt gemaakt.
Allicht zouden aanhalingen met soortgelijke opmerkingen, die het volle recht van
de criticus zijn, uit die periode met vele te vermeerderen zijn. Daarnaast plaatst hij
een citaat uit de niet-waarderende periode, dat er op het eerste gezicht nogal
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niet zo onobjectief uitziet, al zou de lezer ervaren welk een geheel andere betekenis
dit citaat verkrijgt wanneer hij de gehele kritiek over de aangehaalde uitvoering,
Mahlers Zevende symfonie, voor zich had. Ik denk echter dat men met soortgelijk
citeren ad libitum kan voortgaan; de bewijskracht ontgaat mij echter ten enenmale.
Indien een buitenstaander zich een oordeel zou moeten vormen over deze kwestie,
zou deze een voldoend aantal kritieken uit beide periodes naast zich moeten hebben
en die naar strekking, inhoud en toon vergelijken. Terecht zullen weinigen lust hiertoe
gevoelen; in het stadium waarin de aangelegenheid verkeert, is het buitendien onnodig.
Het stukje van de heer Pijper geeft toch te denken. Er is veel, in dit geval niet door
mij, over de toon zijner kritieken geklaagd; ik voor mij heb de kwestie van de toon
het minst essentiële geacht, al ben ik het met de Nieuwe Courant eens dat de toon
kenmerkend is voor de man die hem bezigt. De rust en bezadigdheid van zijn stukje
nu heeft verrast; ware de heer Pijper in staat geweest in deze toon zijn kritieken te
schrijven, in plaats van in het bijzonder mij bij voortduring met krenkingen en
beledigingen op felle wijze aan te vallen (ook hier zou men met een paar citaten die
toevallig anders zijn, in schijn het tegendeel kunnen bewijzen!), hij zou ook op dit
punt in een sterkere positie als thans verkeren. De heer Pijper heeft blijkbaar uit dit
conflict toch iets geleerd!
Ik dank u, mijnheer de hoofdredacteur, voor de verleende plaatsruimte, waarop ik
verder geen beroep meer in deze zaak zal behoeven te doen.42
Jan van Gilse
Utrecht, 30 december 1921

42

In de loop van 1922 verschenen in verschillende muziektijdschriften nog enkele commentaren
op de kwestie. Kunst publiceerde in januari 1922 het artikel ‘Het geval Van Gilse’. Caecilia
en Het Muziekcollege kwam nog driemaal op de zaak terug: ‘Jan van Gilse’ (16 januari 1922,
85-86), ‘Willem Pijper’ (1 februari 1922, 100-102) en ‘Een afscheidswoord in de
U.S.O.-kwestie’ (door Jan van Gilse, 10 juni 1922, 200-202).
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1 januari 1922
2 april 1923
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Muziekkroniek VII - Na Diepenbrocks dood
1 januari 1922 (UD)
De mannen van Tachtig - hebben hun Alphons Diepenbrock herdacht in menigvuldige
artikelen, die getuigden van vriendschap meestal, van waardering, van een enkele
maal begrijpende bewondering somtijds. Anderen weer schreven over brokstukken
van zijn muziek, over hun verhouding tot de meester. Gij hebt, na beëindigde lectuur,
kunnen peinzen over zijn ogen, over zijn literaire sympathieën, over zijn schedel,
over zijn vertrouwdheid met de antieken - altemaal zeer belangwekkende zaken...
Lezer van deze kroniek, muziekminnend lezer, die van Diepenbrocks werken
slechts weinig afweet (het is hier in Holland niet anders mogelijk), kan, mag ik voor
u over hem schrijven die onze grootste componist was? Dit is de vraag die mij reeds
enige maanden achtervolgt. Een verblijf buitenslands1 - o, hoe was het welkom, in
dit verband! - ontsloeg mij van de verplichting om journalistiek werk à la minute
over hem te leveren. Ik zou u, op heel illuster voorbeeld... kunnen verhalen wat
Diepenbrock voor mij geweest is. Het was veel, om Diepenbrocks eigen woorden te
gebruiken, ‘het was veel en voor mij onvergetelijk, doch niet belangrijk genoeg voor
publieke mededeling’.2 Het is de herinnering aan vier of vijf middagen van
vertrouwelijk onderhoud over muzikale, meer over literaire, het meest over algemeen
menselijke zaken.3
Gij hebt wellicht uit De Nieuwe Gids geleerd hoe Tachtig zijn overleden Grote
herdacht.4 Wat moet ik daar bijvoegen? Ik leef, adem, te midden ener muziek ‘die
1
2

3

4

Zie voetnoot 234 bij de recensie van 31 maart 1921.
[WP:] Mengelberg-gedenkboek, blz. 78. [AvD:] Diepenbrock begint zijn bijdrage aan het
Gedenkboek Willem Mengelberg 1895-1920 aldus: ‘Als ik mag zwijgen over wat ik persoonlijk
Mengelberg te danken heb (het is veel en mij onvergetelijk, maar niet belangrijk genoeg voor
publieke mededeling) en in enkele woorden zou moeten omschrijven wat zijne verdiensten
zijn [...]’
Bij benadering is vast te stellen wanneer die gesprekken hebben plaatsgevonden. Pijper heeft
het in een brief van 17 juli 1918 aan Diepenbrock over ‘onze zo prettige en verrijkende
gesprekken’, die na de vakantie zullen worden voortgezet. In een brief van 22 maart 1920
verontschuldigt hij zich voor zijn ‘een-jaar-durend zwijgen’: hij was bang dat Diepenbrock
zijn muzikale ontwikkeling zou afwijzen. In dezelfde brief vraagt hij Diepenbrock om de
opdracht te aanvaarden van zijn Antigone-muziek en aanwezig te zijn bij de première op 27
maart 1920 in Utrecht. Diepenbrock aanvaardt de dedicatie en woont de uitvoering bij. Daarna
hebben zij elkaar waarschijnlijk niet meer gezien. Diepenbrock zal geen tijd hebben gehad
omdat hij in beslag werd genomen door de compositie van zijn laatste werk Elektra. In de
herfst van 1920 openbaarde zich bovendien de ziekte waaraan hij op 5 april 1921 zou
bezwijken.
De Nieuwe Gids, het tijdschrift van de Tachtigers, besteedde ruim aandacht aan het overlijden
van Alphons Diepenbrock, die zij graag als een van de hunnen beschouwden. In mei 1921
publiceerde Willem Kloos een gedichtencyclus ‘ter gedachtenis aan Alphons Diepenbrock’,
een tekst ‘Over Alphons Diepenbrock †’ en schreef ook Alex de Jong een korte bijdrage. In
juni 1921 verscheen vervolgens een speciaal Diepenbrock-nummer, met een groot aantal
teksten: ‘In memoriam Dr. Alphons Diepenbrock (Persoonlijke Herinneringen)’ door Lodewijk
van Deyssel; ‘Ter nagedachtenis aan mijn onvergetelijke leermeester Alphons Diepenbrock’
door Balthazar Verhagen; ‘Kleine gedachtenissen’ door Jac. van Looy; ‘Herinnering’ door
Frans Erens; ‘Herinnering aan Alphons Diepenbrock’ door Joannes Reddingius; ‘Alphons
Diepenbrock de Dirigent’ door Richard Heuckeroth; ‘In memoriam Dr. Alphons Diepenbrock’
door mr. F.E. Posthumus Meyjes; ‘Herinnering aan Alphons Diepenbrock’ door H.M.
Boissevain; ‘Om Diepenbrocks muziek bij Sophokles' Elektra’ door W.L. van Warmelo.
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zich ontwikkeld heeft in een richting die Diepenbrock zelf moest afwijzen’5 en ook,
ik houd van Diepenbrocks kunstwerken op een wijze die ik in dit verband niet nader
kan omschrijven.
Ik kan niet schrijven over het onderwerp Diepenbrock-en-ik, gelijk sommige
mannen van Tachtig dat deden - slechts ten dele elegant en verkwikkend, zoals
bijvoorbeeld Lodewijk van Deyssel [in] ‘Persoonlijke herinneringen’ (De Nieuwe
Gids van juni 1921). Ik wil niet over hem schrijven op de wijze gevolgd door alle
muzikaal bevoegden. Ik wenste zijn meesterwerken te waarderen buiten het al te
tijdelijke verband, los van mijn eigen muziekkritische opinies over de evolutie der
muziek van Vandaag.
Misschien zal ik over tien jaren zakelijk en gedocumenteerd kunnen schrijven
over Diepenbrocks betekenis voor de (Nederlandse? internationale?) muziek - nu
nog niet.6 Ons ontbreekt afstand. Niemand kan misschien heden ten dage meer dan
Persoonlijke Herinneringen ten beste geven en wat die waard zijn...? Het zijn in het
gunstigste geval details die onze blik op een figuur, door zijn dood noodzakelijk tot
Historie geworden, slechts kunnen vertroebelen. In het gunstigste geval - bijna altijd
minder. Lees de periodieken, lees de voze, de opgeblazen enthousiasmen. Proef de
krokodillentranen, zie hoe zanger A. de meester ‘mocht helpen’ door in de
binnenkamer zijn nieuwe scheppingen te zingen; zie hoe literator B. over zijn vriend
Fons daast, neen, neen, niet over zijn vriend Fons, doch langs hem heen, over zijn
eigen belangrijke en koninklijk goedgekeurde ikheid.
De Hollander doet liever niet aan enthousiasmen. Dat schaadt niet. Maar hij fingeert
ontroering, hij werkt met oververhitte appreciatie, en dit is erg.
Holland, zelfs (neen, vooral) muzikaal Holland verstaat van Diepenbrocks muziek
nog geen jota. Hij zelf noemde de dispositie van onze grootste dirigent ‘een geheel
onhollandse muzikaliteit’.7 Maar was Diepenbrocks eigen muzikale mentaliteit niet
veel meer nog ‘onhollands’?
‘Hollands’, och arme. Dat was vooral Boertig, of Ernstig. In het eerste geval ging
het niet zonder de vaderlandse klompen, in het tweede geval was de muziek van
Wagner of (liever nog) van Brahms - en er waren vele nationalistische of provinciale
apotheosen en veel zelfgenoegzame tevredenheid. Veel verder dan Willem Leevend8

5

6

7
8

[WP:] Matthijs Vermeulen in ‘Uitvaart van Diepenbrock’, De Nieuwe Kroniek van vii 1921.
[AvD:] Vermeulen schreef in dit In memoriam: ‘De muziek ontwikkelde zich gedurende de
laatste jaren in een richting, welke hij moest afwijzen en waarbij met hem geen
overeenstemming van gedachten bestaan kon; zij ontwikkelde zich bovendien met een
overstelpende snelheid, welke hij niet wilde en niet vermocht te volgen. Hij had de muziek
met Debussy en Mahler twee sprongen zien doen in de toekomst en hij wist zich met die
toekomst te assimileren. De derde sprong zou hij geweigerd hebben; er vielen, voor zijn in
de grond exclusief lyrische en elegische geaardheid, te veel hindernissen te nemen naar een
muzikaal ethos, dat de aad in haar begin en in haar middelpunt zou stellen in plaats van de
droom.’ (De Nieuwe Kroniek, jrg. 1, nr. 3, 9 april 1921)
Pijper is nog driemaal uitgebreid teruggekomen op Diepenbrock: in De Gids (1926, zie HPG
2, 131-142), in het Voorwoord bij het klavieruittreksel van de Muziek bij Gijsbrecht van
Aemstel (1937, zie HPG 2, 697) en in Mens & Melodie (1946, zie HPG 2, 770-773).
[WP:] Mengelberg-gedenkboek, blz. 79. [AvD:] Daar staat: ‘Hier schiep de intense en eigenlijk
geheel onhollandse muzikaliteit van Mengelberg een nieuw leven.’
Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den Heer Willem Leevend (1784-85).
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waren we nog niet gekomen. Het buitenland, zelfs het uiterst vriendschappelijk
gezinde Duitsland vóór 1914, nam onze hele representatieve Hollandse
muziekproductie waar met dezelfde nieuwsgierige belangstelling waarmee ze Marken
en Broek-in-Waterland plachten te vereren.
Wanneer men nu rekening houdt met de manier waarop Holland tot de oorlog toe
bijna uitsluitend muziek maakte, de zoetsappige, huisbakkene, goedronde en
kerkkostersmanier, wanneer men gadeslaat hoe wij parasiteerden op Leipzig, Berlijn
en Keulen, hoe vroom wij onze één-Wagner-opvoering-per-jaar bijwoonden - wanneer
wij de moed hebben onze sulligheid van toen-al in te zien, dan groeit Diepenbrocks
tengere figuur tot een reus.
Pas ná 1914 bezon men zich op de lakeienrol die wij jarenlang gespeeld hadden.
En toen was het opwindend soms om gade te slaan hoe snel en radicaal wij ons van
de in wezen zo onhollandse dogma's bevrijdden. Doch bij alles wat geschiedde, al
gebeurde dit ook geheel in Diepenbrocks geest, bleef de meester op de achtergrond.
Misschien dirigeerde hij eens een van zijn werken; Noordewier zong eens een Hymne;9
Heuckeroth speelde een enkele maal de Marsyas-muziek; Royaards bracht zijn Faust,
later de Elektra - het bleven successen sans lendemain.
Doch nu is hij dood, nu komt de tijd voor ons, necroforen.10 Nu kunnen wij versjes
gaan maken en constateren, naar aanleiding van die geesteskinderen, dat Verzen
maken zonder meer een nuchter en gemakkelijk kunstje is...11 Nu kunnen we een
fonds gaan stichten, met een bestuur, en met veel collegialiteit, om zijn werken uit
te geven - het mocht wat! Het is te laat, te laat! Gevloekt zij ons Hollandse beidtuwtijd
- Kronos lacht, hij schatert om onze beiaardiers: links, rechts, een stapje vooruit,
twee achteruit, voorzichtig, voorzichtig, maak de slapende honden niet wakker - pas
op, pas op, de buren zullen je horen...
Zo hebben we ons altijd gedragen ten opzichte van de groten, van wie nu ook
Diepenbrock weer gestorven is. Wij hebben onze tijd gebeid, misschien wel dubbel,
we hebben hém zijn tijd laten missen. Niet veel, maar een twintig jaren, en wat
beduidt dit, nietwaar? De hele maatschappij is pas twintig eeuwen achterop.
Diepenbrocks tijd was 1900 geweest. Toen schreef hij zijn voortreffelijkste werken
- hij kon ze opbergen, in zijn mooie kist. Er was geen publiek voor Alphons
Diepenbrock...
Ik zie geen heil in de postume uitgave zijner werken,12 ik verwacht geen algemener
begrijpen van zijn persoonlijkheid door middel der duizend en één Persoonlijke
Herinneringen. Zijn tijd is, voorlopig, verbeid. Het ogenblik waarop zijn grandioze
Hymnen zouden hebben geresoneerd in de harten der edelsten, is voorbij. Het insipide
Heden voelt niet meer edel, het Heden, vooral, heeft geen tijd. Wij hebben te veel
waardeloze rimram aangehoord in hetzelfde gamma waarin Diepenbrock zijn meest

9
10
11
12

Bedoeld is de Hymne an die Nacht (‘Gehoben ist der Stein’) voor sopraan en orkest op tekst
van Novalis.
Van het Franse nécrophore: doodgraver.
[WP:] Kloos in De Nieuwe Gids van juni 1921.
In juni 1921 werd het Alphons Diepenbrock-fonds opgericht, dat in het volgende jaar begon
met de uitgave van zijn composities. Pijpers scepsis tegenover het postuum uitbrengen van
gedrukte partituren verhinderde niet dat hij vanaf 1925 in een aantal gevallen optrad als
redacteur. Zie Wester (1996).
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persoonlijke ontroeringen neerschreef. Wij verwachten te stellig en met te veel recht
dat er op een bepaald hoogtepunt een verminderd septiemakkoord zal grijnzen; het
is alles te zeer verpopulariseerd. Ook Joh. Seb. Bach scheen in zijn dagen helemaal
niet zo iemand bijzonders: allemandes, goed sluitende fuga's schreef iedere
schoolknaap. De tijdgenoot hoorde maar weinig onderscheid tussen een gigue van
Bach en een van laat ons zeggen Mattheson. Ik vermoed: om zijn werken niet
roemloos en spoorloos in de tweede, eeuwige dood te zien verzinken, zullen wij ons
tot Diepenbrock nog moeten bekeren. Hij ontmoette zijn publiek niet toen het zijn
tijd was. Hij, en hij alleen, had recht gehad op de roem, de eer, de macht, die
toentertijd en nu nog steeds het halfhonderd talentvollen elkander betwisten.
Maar Diepenbrock kreeg geen enkele kans - hij bleef afzijdig, geëtiketteerd als
dilettant door het numeriek sterkste deel der collega's. Hij was geen directeur van
mannenkoren, hij was geen pianomeester, hij bekleedde geen functie en dus bleef
hij verdacht bij de mannen van het vak. Hij heeft geleden onder alle tegenheden
waaronder de Groten, de Vinders van alle landen en alle tijden ‘behoren’ te lijden...
Onbegrip, onzaakkundige bewondering en zakelijke, maar foutief ingestelde
miskenning. Daar waren nog de speciale torturen voor de enthousiaste Diepenbrock:
de kilte, de stijfheid, het betweterige calvinisme; muzikaal uitgedrukt: de
Brahms-dispositie der vaderlandse musici. Het heeft hem gemarteld, het heeft hem
neergeduwd op het eind van zijn leven, doch, na alles: dit noodlot kon hij wel aan.
Het leven van Diepenbrocks Holland had niet veel houding - en dat heeft hem
onnoemelijk leed gedaan. In weinig landen van Europa immers determineren de
besognes van alledag een leven gelijk bij ons, nergens wawelt de lugubere uniformiteit
obsedanter en in slechter toilet. Ja, wel zeer terecht verwensen de besten, verachtte
ook Diepenbrock de daaglijkse gewigtigheden onzes burgerlijken levens...
Doch hoevele malen houdinglozer, ambitieuzer, kil-hartstochtelijker was Holland
niet bij Diepenbrocks dood... Rond de doodsbaar van een mens van (desnoods
schijnbare) betekenis prosterneert zich Holland op zijn ijverigst, op zijn zieligst.
Nooit werd het representatieve intellect, werd de hartelijke kunstbeschermer zó
macaber aanschouwd. Holland is wél het voorbeschikte land voor de Begrafenissen.
Lezer, wanneer gij tot hiertoe zijt gekomen en geïndigneerd hoofdschudt over de
ontevredenheid dezer divagatie, ga niet verder. Ik zal u niets over Diepenbrock
verhalen, noch over zijn muziek. Het lot heeft het mij bespaard een necrologie te
schrijven, een actueel artikel met feitjes, met uitroeptekens, met ikvinds, geconcipieerd
met een traan in de pen en een lodderoog. En nu zal ik een opstel over een deel van
Diepenbrocks composities misschien later publiceren... wellicht. Het dringt nog niet.
Nodig is: dat gij Diepenbrocks muziek hoort, niet dat gij er uit de tweede hand over
kunt meespreken. En ik meen dat de muziek ouder rechten heeft dan het Commentaar.
De muziek werd weliswaar in de laatste jaren meer een zaak om daarover te spreken
dan om er zwijgend naar te luisteren, in te leven gedurende de luttele ogenblikken
harer materialisatie. Maar niemand zal van mij verwachten dat ik de verhouding
kunst-debatingclub de meest wenselijke vind - niettegenstaande ikzelf in mijn praktijk
de Muziek dag in dag uit kritisch moet bespreken.
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Lezer, concertbezoekend Hollander, dring aan op een, zij het dan ook
geïmproviseerde, Diepenbrock-cultus. Zelfs nu nog. Raak niet verder in het moeras
der volksliederlijke Hollandsheden op klompen. Daar ligt geen toekomst - neen, het
heden is daar reeds lichtjaren gaans voorbij. Om Diepenbrocks muziek te verstaan
behoort men, muzikaal, slechts groter te denken: bepeins de noodzakelijkheid van
Diepenbrocks profetische kopers, tast de welvingen, altoos edel, zijner vioollijnen
mee, verdiep u in de grondeloosheden zijner donker-onrustige bassen, bezin u op de
oude ontroeringen waarvan zijn hobo d'amore fluistert. Eis, concertbezoeker, de
uitvoering zijner tientallen grote werken, en luister dan, zwijgend.
Daarna kan ik voor u exact waarderen, ontleden; kunnen wij ontledend bewonderen
en liefdevol overschouwen wat hij deed. Nu, hier, na zijn sterven, past u en mij slechts
een eerlijk inzicht in onze houding te zijnen opzichte. Naderhand, wanneer wij
Diepenbrocks Herinnering recht hebben gedaan, wanneer men de Dode heeft gegeven
wat wij de Levende hebben onthouden: onze oren, onze harten - naderhand, misschien,
zullen wij het recht tot kritiseren hebben.
Doch laat ons het aantal artikelen over een fictie niet met één vermeerderen.
De muziek, ook hier in Holland, iriseert reeds in andere sferen. Veel wat
Diepenbrock nog gebonden hield, hebben wij voorgoed losgelaten: tonaliteiten,
functies, formalistische constructies. Veel extase zal wellicht verbleekt blijken, veel
rust zou trekvoeten. Ik vrees: sommige scribenten over twintig, vijftig jaar zullen
Diepenbrock een Voorloper noemen. En dan zal het hem misschien gaan als Bruckner,
die pas ‘mag’ klinken, nadat zijn adept Gustav Mahler de concertpodia en de zinnen
der mensen veroverd heeft. En het zou evenzeer ten onrechte zijn. Elke grote, elke
Vinder is Wegbereider. Maar het ware de Geschiedenis vervalsen, zo wij slechts
Annonciateur doopten wie Vernieuwer was. Wij, tijdgenoten, leven de Geschiedenis
van Morgen. Wee ons, zo wij in plaats van Historie Partijpolitiek dicteerden...

Tivoli-concert - Louis Boer
5 januari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Louis Boer
Smetana: Ouverture Libussa
Dvořák: Violoncelconcert (solist: Bram Oberstein)
Beethoven: Derde symfonie
Na de pauze ging Beethovens Derde symfonie, genaamd Eroica, onder aanvoering
van de heer Louis Boer.
Er zijn vele levenstaken, vele vellen druks, veel exaltatie, veelsoortige lyrieken
gewijd aan de Beethoven der Eroica. Het ging in de regel niet zonder Napoleon,
zonder Plato, het ging in de regel evenmin zonder belachelijkheden. Want het lot
heeft nu eenmaal gewild dat de Schrijvende Minnaars der Muziek het oor, het hart
en de ziel van de musicus zouden ontberen. Het erge is daarbij dat men, de lezende
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en luisterende men, dat gemeenlijk niet beseft - vóór het te laat is. Beethovens Eroica,
dat werd dus het Hooglied der Strijdbare mannelijkheid, en de romantiekers onder
de scribenten liepen vast met hun programma: van een Held, die begint met er te zijn
(eerste deel), zich dan laat begraven (tweede deel), op een bal-champêtre terechtkomt
(Scherzo) en zich een lieftallige levensgezellin kiest (vierde deel). Gelijk men ziet:
simpellijk het preludium tot Strauss' Domestica. Dit is één lezing (en niet de minst
zotte), maar zo zou ik enige kolommen lang door kunnen gaan. Gij kunt echter zelf
de varianten construeren, lezer, en ik verzeker u dat ze zo ridicuul niet zullen uitvallen
of men had reeds dwazer commentaren gevonden.
Men kan de Derde symfonie echter ook genieten als een grandioos stuk muziek.
Dan zitten wij weliswaar vast met onze redelijkheden, doch wij zijn het genie
Beethoven enige millimeters nader gekomen - wat soms veel is. Voor de musici ‘met
het tweede gehoor’ staat ál Beethovens commentaar tussen de noten. Ge moet, bij
dit ‘tweede gehoor’ nu niet aan kermistenten gaan denken of aan de gemengde
berichten over een toverheks (‘bloed van een zwarte kip’ of ‘een kransje van veren
in het hoofdkussen’) - ik bedoel met deze min of meer vage indicatie niet anders dan
het muziekbewustzijn van een Mahler, die getuigen kon dat het ‘keine Welträtsel
gibt solange ich schaffe oder dirigiere’13 - het bewustzijn van een Beethoven, voor
wie de muziek ‘Eingang in ein höheres Wissen’14 beduidde. Op een alledaagser plan:
de instinctmatige muzikaliteit (J.S.B.B. zei ‘dierlijke muzikaliteit’15 en bedoelde dat,
natuurlijk, volmaakt vriendelijk), die iemand de weg wijst zonder fout door elk werk.
Niet iedereen zal bewust zovele opgeloste raadsels horen uit dezelfde compositie,
doch is het niet juist een der voortreffelijkheden - misschien wel de grootste - van
alle waarachtige kunst dat zij de wijzen wijsheid openbaart, de eenvoudigen
begrijpelijk is, der kinderen een spel? Zou, vergeef me dit populaire beeld, zou bakker
De Groot minder aan de zoveelste van Beethoven gehad hebben dan de freule Van
Nagel of juffrouw Henriëtte?16
De heer Louis Boer nu bezit dat zogezegde tweede gehoor niet. Of als hij het al
bezit: gebruiken doet hij het niet. Wat op hetzelfde neerkomt. Zijn reproductie van
de Eroica zou ik hardvochtig, harteloos moeten noemen. Het was niet ongedreven,
het was niet ongeconcentreerd, het was niet slap, het was niet bepaald slordig, het
was niet onafgewogen, het was niet lukraak. Maar het was wreed. Hector Berlioz
noteert in À travers chants een aantal epitheta ornantia beginnende met ‘le chant
coupable’. De definitie voor dit soort muziek maken staat niet in het begin van het
rijtje.17
Wanneer ik Louis Boers Beethoven-spel aan een nauwgezet kritisch onderzoek
onderwierp, dan zou ik met vele onmeetbare kleinigheden moeten beginnen: waarom
hij de ene keer het tweede thema afjoeg, in de terugkeer met ritenuto's en zwellertjes

13
14
15
16
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Dit citaat is niet getraceerd.
‘Eingang in ein höheres Wissen’: zie voetnoot 300 bij de recensie van 29 oktober 1919.
Dit citaat is niet getraceerd.
Figuren uit het verhaal De familie Kegge, dat deel uitmaakt van Hildebrands Camera Obscura.
‘Mais nous avons de nombreuses variétés de chant anti-mélodiques. Il y a d'abord le chant
innocemment bête, le chant plat, puis le chant prétentieusement bête, le chant orné de toutes
les stupidités que le chanteur s'avise d'y introduire; celui-ci est déjà fort coupable. Vient
ensuite le chant vicieux [...], le chant criminel, le chant scélèrat [...].’ Berlioz (1971), 114.
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begon te werken. Waarom de grauwende bassen in het tweede deel nu eens op het
laatste plan bleven, dan weer uitpiekten als scheefgedragen lansen. Ik zou moeten
onderzoeken waar de menigvuldige pianissimo's bleven, waarom hij goochelde met
het fortissimo van het koper en in gebreke bleef bij een più forte der strijkers. Men
zou opheldering willen vragen over zesenzestig ongemotiveerde en artistiek
onaanvaardbare tempowijzigingen...
Maar dit alles is een te lange maatstaf voor de directeur der Koninklijke Militaire
Kapel, en het is ook niet helemaal billijk, dunkt mij, in verband met het aantal
repetities dat voor dit concert gehouden kan zijn. In deze periode van gastdirigenten
blijft het waarderen onder voorbehoud. En het is zeer wel mogelijk dat Louis Boer
een nog veel consequenter, een veelzijdiger, een muzikaler dirigent is dan hij
gisteravond scheen te zijn. Doch wat men wél, na vijf minuten luisteren, kon
vaststellen, is: dat hij niet de grote, allesoverwinnende eerbied voor de scheppingen
der Meesters bezit. Het zingt niet. Wat (ik noem twee musici, die zopas onder dezelfde
omstandigheden met het U.S.O. werkten) Van Raaltes Schubert, Martin Spanjaards
Beethoven wél deden. Ik geloof dus niet Louis Boer te kritisch te kritiseren...
Te waarderen, technisch te waarderen, viel er trouwens ook wel. Zijn
accompagnement van Dvořáks Violoncelloconcert scheen zeer betrouwbaar. Solist
was de heer Bram Oberstein, van wie ik graag meer zou schrijven dan ik doen zal.
Ik besprak hem, in het algemene blijvend, nog pas kort geleden (Hartvelt-kwartet).18
En ik geloof dat ik daar niet veel zal bijvoegen, alleen: hij kan het concert van Dvořák
zelfs technisch nog niet aan. Er waren werkelijk veel te veel wankele intonaties en
het klonk ál te moeizaam. Wij mogen de heer Oberstein studie, ijverige, ijverigste
studie aanraden. En hij is verstandig genoeg om dat allang zichzelf voorgehouden
te hebben! Zijn volgende optreden moge aan dezelfde milde eisen beter voldoen.

Utrechtsche Muziekvereeniging19
Het Haagsche Strijkkwartet20
6 januari 1922 (UD)
Pizzetti: Eerste strijkkwartet
Beethoven: Strijkkwartet in Es, op. 74 (Harfenquartett)
Brahms: Strijkkwartet in c, op. 51.1
De noviteit voor Utrecht, die de Haagse heren meebrachten, was het Kwartet van
Ildebrando Pizzetti. Laat ons vaststellen dat dit het eerste nieuw-Italiaanse werk is

18
19
20

Zie de recensie van 5 december 1921.
De Utrechtsche Muziekvereeniging had tot doel op goedkope wijze goede
kamermuziekuitvoeringen voor de kleine middenstand te organiseren.
Het Haagsch Strijkkwartet, opgericht in 1918, bestond uit Samuel Swaap, Adolphe Poth,
Jean Devert en Charles van Isterdael. Dit kwartet speelde o.a. werken van Schäfer, Voormolen,
Van den Sigtenhorst Meyer, Oberstadt, Jan Brandts Buys, Zagwijn, Van Anrooy, e.a. (Willem
Pijper in A Dictionary of Modern Music and Musicians, 86).
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dat wij van de winter in Utrecht te horen hebben gekregen (en het is al nieuwjaar,
en de vier jong-Italiaanse scholen tellen tezamen zeker veertig, vijftig representatieve
meesters)21 - laat ons dus het Haagse kwartet en de Muziekvereeniging dankbaar zijn;
laat ons, ten slotte, hopen op een spoedige herhaling van het werk in een minder
besloten kring dan deze vereniging bedoelt te zijn.
Ziezo. Thans geldt het dit werk kritisch te waarderen. Zeer zeker ben ik het niet
eens met Mario Castelnuovo-Tedesco, de talentvolle componist, die Pizzetti da Parma
voor het grootste levende Italiaanse genie houdt.22 Er is nog Francesco Malipiero.
(Het zou interessant zijn diens Rispetti e strambotti per quartetto d'archi te horen
ná, of tenminste op één programma met Pizzetti!) Maar Pizzetti is reeds ettelijke
jaren chef d'école en ook hij is dit niet dan tot schade van de ontwikkeling zijner
persoonlijkheid. Ildebrando Pizzetti is slechts tot op een zekere hoogte van onze tijd.
Het antiquiseren zit hem (gelijk velen zijner landgenoten) in het bloed. Te vaak
vervalt hij in beate herhalingen, ‘opgemaakt’ met wat actuele clichés. Doch zijn werk
heeft grote, overwinnende kwaliteiten. Het zingt overal en zonder onderbrekingen.
Er tovert atmosfeer, hij spint de minuten vol ontroering. Het is misschien wat uitvoerig
en Pizzetti is met zijn hoogtepunten niet zuinig genoeg. Doch hoe suggestief is niet
de aanhef van het eerste deel - hoe expressief zijn de honderden cantilenen! Het is
misschien jammer dat de zingende stemmen zo vaak in canon lopen, omspeeld door
een gemakkelijke zestiendenguirlande, gestut door een indicatie der violoncel,
obstinaat geritmeerd. Doch, na alles, na alle bedenkingen, het is emanatie van het
warme, felzonnige Noord-Italië, de klokkenspellen gonzen en de processies dolen
erdoorheen.
Ik kan mij niet begrijpen dat men gemeend heeft dit werk met een serietje
misverstanden te moeten inleiden: ‘Hij geeft in de regel geen lijn, maar enkel kleur,
geen melodie maar harmonie.’ (Wat is, vraag ik me af ‘harmonie’ in deze betekenis?)
Deze inleiding is, even kort als mild geformuleerd: nonsens. Het stuk bestaat, nota
bene, slechts uit melodie! Alles zingt melodie; vergeleken bij zo een stuk zangerig
zuiden wijst een kwartet van Beethoven nauwelijks tien procent dier cantabile's aan,
een kwartet van Brahms hoogstens twee. En ook nog dit: de harmonie (daarmee
zullen hier dan wel de tonale functies der samenstemmende contrapunten gemeend
zijn, hoop ik) vertoont volstrekt geen ‘ongewoon en modern karakter’. Aan
kwintenparallelletjes had Puccini's Bohème ons wel gewend, dacht ik zo. Wat ís toch
dat strijdwoord Modern? Los van tonale functies? Dan is Pizzetti antiek! Vrij van
cadensen en wringende één-twee-maten? Dan is Pizzetti ouderwets!
Zó zou ik door kunnen gaan, doch het zou te ver van huis voeren. Alleen: ik
bejammer het dat dit stuk aldus gepresenteerd werd: juist een publiek als dat der
Utrechtsche Muziekvereeniging verdient een helder en vakkundig exposé der uit te
voeren werken ten volle. Juist zo een vast publiek behoort niet afgescheept te worden
met nietszeggende vaagheden en onjuiste aanwijzingen (‘geen melodie’...!).23

21
22
23

Het is onduidelijk waar Pijper deze informatie op baseert.
De herkomst van deze bewering van Castelnuovo-Tedesco is niet getraceerd.
In het archief van Charles van Isterdael in het NMI (HGM 162) bevindt zich een programma
van die avond, maar zonder programmatoelichting. Wellicht werd die mondeling gegeven.
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Het Haagsche Strijkkwartet heeft dit werk voortreffelijk gespeeld. Het is hier niet
nodig om gedetailleerd op hun reproducties in te gaan. Pizzetti was beter dan hun
Beethoven, maar was dan ook: zeer uitnemend. De Finale van Beethovens
Harfenkwartet joeg misschien wat; het eerste Allegro werd fraai afgewogen.
Na de pauze stond nog het Kwartet opus 51 van Brahms op het programma.

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
12 januari 1922 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Weber: Ouverture Oberon
Beethoven: Eerste symfonie
Mahler: Vierde symfonie (soliste: Mia Peltenburg)
Het was een beminnenswaardig Duitsland waarin Mengelberg ons deed leven,
gisteravond. Het deed denken aan Berlioz' land der muzikaal gelukzaligen; het was
het Duitsland dat hém verrukt liet dromen, over de toekomst der muziek - van zijn,
Berlioz' muziek óók. Het was de geur der Duitse bossen, het was de klassieke
redelijkheid der beste Duitse gedachtebouwmeesters; het was het volkssprookje uit
de Zuid-Duitse bergen, het sprookje en de halfonttoverde godsdienst, die een
rijstebrijberg in zijn hemel droomt en een paar honderd goed-heidense personages
bovendien.
De eerste hoornroepen van Webers Oberon-ouverture ontsloten de stemming die
de gehele avond zou determineren. Het was juist voorspeld. En ik kan zeggen dat
dit laatste concert van het Concertgebouworkest het meest in onze herinnering zal
blijven.
Daar was, ten eerste, de oude Ouverture Oberon, die altijd nog vele malen frisser,
oorspronkelijker, genialer blijkt te zijn dan de Mittsommernachtstraum-muziek van
Mendelssohn, die dezelfde geesten bezweert. Het is warmer, het is beknopter, het is
minder ‘humoristisch’, en dit zijn alle drie eigenschappen waarbij de muziek winnen
moet. Daar was verder Beethovens Eerste symfonie - met het beroemde Andante,
het meest gracieuze stuk dat Beethoven ooit geschreven had - een stuk dat zó het
tweede deel van Mahlers Tweede kan anticiperen. Daar was, ten slotte, de Vierde
van Mahler.
De Vierde van Mahler is niet ten onrechte het meest beminde werk van de meester.
Ik geloof, het heeft een diepere zin dat wij juist deze symfonie ons ganse hart
toedragen. Het is niet de (zogezegd) meerdere bevattelijkheid, het is niet de simpelheid
van haar gegeven, het is niet het beknoptere apparaat, het zijn niet de tien uitvoeringen
meer die deze Vierde zo dicht tot ons beste zelf gebracht hebben. Het is anders en
meer. De Eerste voert ons naar de toppen van vele triomfale heldhaftigheden, nadat
we, mét deze Siegfried, ettelijke draken bevochten hebben. De Tweede voltooit haar
koepel met de brede hymne: ‘Auferstehn, ja auferstehn, wirst du, mein Staub nach
kurzer Ruh’. De Derde davert uit met klokkenklanken, nadat ze ons tientallen

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

610
natuurgeheimen heeft toegefluisterd. De Vijfde, de Zevende, eindigen in veelstemmig
gejubel, na zeer vernietigende catastrofen. De Zesde eindigt lijkkleurig, gelijk ze
begon. De Achtste sluit, fortissimo, met ‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’...
Dit alles zijn voor het merendeel uiterst grandioze constructies - doch in de Vierde
is meer. In de Negende is óók meer, in Das Lied von der Erde ook. De sopraansoliste
dezer Vierde mág zingen ‘Kein Musik ist ja nicht auf Erden, die unsrer verglichen
kann werden’ - zij zingt de waarheid!
Hiermee is alles gezegd.
In een muzikaal kunstwerk is tenslotte alleen het gehalte aan muziek van belang.
Niet het percentage metafysische achtergronden (Tweede van Mahler, Negende van
Beethoven!); niet de literaire kwaliteiten ener (eventuele) tekst van het programma;
niet de ‘tonmalerische’ eigenschappen; niet de bouwkunstige, constructieve. Maar
de muziek.
Nu zijn, toevalligerwijze, de andere, buitenmuzikale, verdiensten van deze Vierde
niet gering: de diverse beschouwingswijze dezes Hemelsen Levens zijn zonder de
minste twijfel die van een groot, een visionair kunstenaar. Die ‘vol violen hangende’
hemel van het hoofddeel (het tekstje heet in Des Knaben Wunderhorn immers Der
Himmel hängt voller Geigen!)24 is en blijft kostelijk en verrukkelijk: vol zoetzuchtende
engelkens en beesten, vol liefhebbende mensen, vol de Boze zelfs koesterende genade.
Het is zo middeneeuws25 als de Werkelijkheid. En Vedelaar Dood werd door een
Holbein niet liefdevoller geëtst dan door deze Grote. Ook het, wederom hemelse,
Adagio is, in dit kader, geen geringe vondst. De symfonie wisselt volstrekt niet van
plan en daarom suggereert ze geen eenheid, doch is het.
Wat nu de literaire verdiensten van het gedichtje zijn, waag ik niet uit te maken.
Maar als de tekst niet van een groot dichter is, kon het een volkslied zijn, nietwaar?
En de illustratieve details, de vullinkjes? Moet ik u herinneren aan Herodes' lammetje,
aan Sinte-Lukas' os, aan de muzikanten van de Heilige Caecilia, die een czárdás
aanheffen als leefden we Vandaag?26
Al deze, singuliere, verdiensten zouden van de Vierde symfonie reeds een groot
kunstwerk maken, doch zij komen eerst op het tweede plan. Wat de hoofdzaak in
deze symfonie is - moet ik dit de inspiratie noemen, of de zeer goddelijke vonk, of
de duisterste instincten, of de helderziendste wijsheid - ik weet het niet; ik kies de
vaagheid: de Muziek maakt de Vierde symfonie tot een der onovertrefbaarste werken
onzer westerse beschaving. Misschien werd er nooit groter kunstwerk gecomponeerd,
misschien, neen, waarschijnlijk is zij het verrukkelijkste muziekstuk van dit Tijdperk.
En zeker werd ze Mahlers schoonste schepping. De Vierde verdient ons aller liefde.
Gelijk zij die heeft - en dát zij die liefde heeft, zal dunkt mij, later, Mengelbergs
grootste roem zijn. Niet dat hij, groot herschepper, ons de complete Strauss leerde
kennen; niet dat hij duizend schone en onovertrefbare reproducties bracht van
honderden

24
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Blijkbaar beschouwt Pijper het vierde deel als ‘hoofddeel’. Bij Mahler luidt de titel Das
himmlische Leben.
Zie voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
Herodes' lammetje, Sinte-Lukas' os en de muzikanten van de Heilige Caecilia komen voor
in Das himmlische Leben (Mahlers Vierde symfonie, Finale).
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schone of fraaie werken. Doch dat hij ons Mahlers Vierde en zijn Lied von der Erde
heeft leren verstaan. Dit is veel, onnoemelijk veel. Wijs mij een plek in Europa waar
dit ook het geval of zelfs maar mogelijk is. Duitsland? Wenen? Frankrijk, Engeland,
Italië? Och arme. Hoogstens een kleine groep van voorlijken die Mahler bestuderen
en bewonderen. Doch voor ons Hollandse lekenpubliek werd Mahler reeds klassiek.
Ik ben er zeker van dat zij die oren hebben, hun Mahlers Vierde symfonie heden ten
dage reeds zo volledig doorleven als voor vijftien jaar de Vijfde van Beethoven. Dit
is veel. Italië speelt opera's; Duitsland en Frankrijk gapen tegen Wagner aan; Wenen,
zelfs het jongste, we zouden menen kritischte intellect van Wenen, juicht Erich
Wolfgangerl Korngolds opera Die tote Stadt toe, griezelig
Wagner-Puccini-Gassenhauer-conglomeraat.27 Merk op dat Gustav Mahler jarenlang
directeur dezer zelfde Wiener Hofoper was...
Laat ons Mengelberg huldigen voor deze grootse reproducties. Laat ons, Hollanders,
niet te bescheiden zijn...
Ik wil, ten besluite, nog de sopraansoliste, Mia Peltenburg, herdenken. Dit was,
ofschoon zij niet overal tegen het orkest opgewassen scheen, meer dan een grote
belofte. Zij is een zeer uitnemende zangeres aan wie een grote toekomst kan behoren.
Misschien meer dan één toekomst!28

Tivoli-concert29
19 januari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Louis Boer
Weber: Ouverture Euryanthe
Schumann: Vierde symfonie
Rabaud: La procession nocturne
Liszt: Les préludes
Het gesprek liep over Muziek en Mode. Het zal, waarlijk, nog de vraag zijn of de
mode van vandaag, die der foxtrots, one- en two-steps, gezien in het licht ener niet
al te langjarige Historie (laten we zeggen, juist zo lang als de nog heden ten dage
gespeelde muziek terugreikt, dus een eeuw of vier, vijf; meer niet) niet zal blijken
meer te zijn geweest dan de mode-1830 bijvoorbeeld, of de Duitse mode-1870. Geen
componist, geen meester van het tweede of zelfs eerste plan, ontkomt tenslotte aan

27
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Gassenhauer was in de 16de eeuw de algemene benaming voor een populair lied. Later werd
de naam gebruikt voor liederen van twijfelachtige muzikale en literaire waarde en met een
vulgaire inslag.
In het UD staat ‘méér dan een toekomst!’, maar dat lijkt tamelijk onzinnig; waarschijnlijk
bedoelt Pijper dat ze toekomst heeft als lied-, oratorium- en operazangeres.
Blijkens een bericht in Het Vaderland van 19 januari 1922 werd dit concert door het publiek
verstoord: ‘Alleen was het zonderling dat [...] een stelletje bezoekers aan het fluiten sloeg.
Ze werden echter door het applaus overstemd. We mogen aannemen dat deze daad geen
afkeuring van Louis Boers kunst bedoelde, maar eerder een demonstratie ter afkeuring van
de houding van het bestuur inzake het geval Van Gilse - Pijper.’ Op 21 januari 1922 corrigeert
Het Vaderland deze veronderstellling: ‘Naar wij thans vernemen zouden die fluitisten [...]
een paar aanhangers van de heer Pijper zijn geweest.’
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het gevaar van in de mode te moeten raken. In het ene geval (het gunstige, als ze
namelijk vroeg genoeg doodgaan) blijven ze de mode juist een doodkistplankdikte
vooruit. Zie Mahler, zie Debussy. In het andere geval haalt het nageslacht ze in en
neemt gruwelijkste revanche voor de hem afgedwongen evolutie. Zie Saint-Saëns,
zie ook Richard Strauss. Iemand onder de veertig jaren zult ge zo licht niet horen
klagen over het verschijnsel dat het in de wereld der gedachte zo snel heet te
evolueren, tegenwoordig. Ik vind, het draait nogal langzaam. Of misschien, zo goed
als helemaal niet? We hebben achttien eeuwen nodig gehad om het begrip terts (4/5)
door te krijgen... is dat snel? Dan ging het ten tijde der middeleeuwse (zogenaamde!)
primitieven heel wat vlotter. Binnen tweehonderd jaren waren we honderdtachtig
graden gedraaid ten opzichte van de geoorloofdheid der parallelle kwinten. Toen
schreven we het jaar onzes Heren twaalfhonderd en zoveel. Anno 1922 geeft men
nog dictaten uit over verboden kwintenparallellen - gelijk anno 1822, et cetera, et
cetera. En we leefden zo snel, dacht u?...
Maar, het ging over muziek en mode. Ik citeer Schumanns Musikalische Hausund
Lebensregeln (omstreeks 1850): ‘Betrachte es als etwas Abscheuliches, in Stücken
guter Tonsetzer etwas zu ändern, wegzulassen, oder gar neumodische Verzierungen
anzubringen. Dies ist die grösste Schmach, die du der Kunst antust.’30
Schumann zelf had het over ‘nieuwerwetse opsmukkingen’ - anno 1850. Dat waren
dus: mordenten, sanglots; dat was, pianistisch, de hele kraam van Clementi-bravoure
(Clementi, die de melodieën uit een pianoconcert van Beethoven met een octaafje
erboven speelde, omdat het dan briljanter was...). Och, leven we wel zo erg snel?
Schumanns muziek zelf, en de mode, dat is ook geen klein ding. Hoe lang is het
helemaal geleden dat men divageerde over de relatieve waarde van Schumann en
Mendelssohn? Wat zeg ik? Als de volgende week iemand het in zijn hoofd krijgt om
een programma slechts aan deze twee meesters te ‘wijden’ - dan zitten wij dezelfde
avond ons nog te verdiepen in hun beider verhoudingen tot het leven, tot de muziek,
tot elkaar...
Toch - er is iets veranderd. Het zou thans geen modieuze causerie meer worden.
De meesters die ná onze romantici kwamen, hebben hun hun rechtmatige plaats
aangewezen. En niemand zou het meer ‘Geschmackssache’ noemen, wanneer wij
Schumann hoger aanslaan dan Mendelssohn. Ik citeer wederom Schumann: ‘Alles
Modische wird wieder unmodisch!’31 Ja, maar de Töchterpensionate dan? En de
gigantische oplagen van de Lieder ohne Worte en het Jugendalbum? Och - ‘het’ gaat,
heus, zo snel nog niet!...
Wat men evenwel aan de nagedachtenis van een voortreffelijk componist, gelijk
een Schumann toch was, verschuldigd blijft, is piëteit. Men kan het prefereren om
zijn Carnaval of de Kinderszenen niet drie keer in de twee jaren te moeten horen soit. Zijn orkestwerken zijn ook zijn meest geslaagde scheppingen niet - hijzelf vond
dat hij niet kon instrumenteren en het zou een postume onbeleefdheid zijn om

30
31

Schumann (1914), deel II, 165.
Ibidem, 166. Het volledige citaat luidt: ‘Alles Modische wird wieder unmodisch, und treibst
du 's bis in das Alter, so wirst du ein Geck, den niemand achtet.’
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dat tegen te spreken. Zo een soloviool in die Romance van zijn Vierde symfonie ligt
ongunstig, kan niet veel suggereren. En zo is er, op iedere bladzijde der partituur,
meer. Overigens zou ik de reproductie van gisteravond toch geen geslaagde uitvoering
mogen noemen - in verband met de tempi, de dynamiek, de duidelijkheid.
Ook de Ouverture Euryanthe van Weber slaagde niet bijzonder. Het langzame
middendeel werd opmerkelijk onhelder en dynamisch was het koper nogal raar.
Na de pauze stonden Liszts Préludes nog op het programma en de Procession
nocturne van Rabaud, wat ik in de loop der jaren ben gaan zien als een zeer voos en
lijntrekkend stukje. En dus (ik citeer voor de derde en laatste maal Schumann): ‘Du
sollst schlechte Kompositionen weder spielen, noch, wenn du nicht dazu gezwungen
bist, sie anhören.’32 En dus hebben wij Schumanns bevel gehoorzaamd.
Het concert stond onder leiding van de heer Louis Boer, directeur van de
Koninklijke Militaire Kapel.

Kerkgezang - Die Jahreszeiten van Haydn
21 januari 1922 (UD)
Tivoli
Koninklijke Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang en U.S.O.
o.l.v. Wouter van der Blij
m.m.v. Jacques Caro, Louis van Tulder en Mia Peltenburg
Haydn: Die Jahreszeiten
De grote musicoloog Henry Prunières, directeur van Frankrijks schitterendste
muziekperiodiek,33 schrijft in het laatst verschenen nummer van zijn tijdschrift een
enthousiast artikel naar aanleiding van een Amsterdamse uitvoering der Jahreszeiten.
En liever dan voor de zoveelste maal herhalen wat ik zelf reeds vaak schreef over
het oude werk dat een lange jeugd gehad heeft, vertaal ik voor u een enkele alinea
uit Prunières' beschouwing:
Wie onzer heeft niet altijd moeite moeten doen om een glimlach te
onderdrukken wanneer wij in Stendhals geschriften lazen over het
‘machtige genie’ en de ‘grandioze stijl’ van de oude Haydn? Wij waarderen
immers de muziek van onze meester meer op de manier waarop wij de
bekende poppetjes van Saksisch porselein bekijken, vol bewondering voor
hun breekbare gratie - en wij begrijpen absoluut niet meer dat Haydn op
zijn tijdgenoten een indruk van geweld, van krachtigheid kon maken. En
toch komt dit uitsluitend doordat wij zijn werken zo zelden behoorlijk
uitvoeren.
(Volgt een passus over de executie door het Amsterdamse Toonkunstkoor: ‘un
admirable concert’...)
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Ibidem, 165.
La Revue Musicale, opgericht in 1920.
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Maar men moet zulk een uitvoering bijgewoond hebben om zich weer eens
rekenschap te kunnen geven van de innige poëzie der korte inleidinkjes
die de stemmingen der jaargetijden oproepen, en van de rijkdom, de volheid
der ensembles waarin de menselijke stem zich paart aan de instrumenten
om het feest der lente te vieren, of het jachtfestijn, of de wijnoogst...
Prunières had dan ook wel een zeer voortreffelijke uitvoering bijgewoond. Het
Amsterdamse Toonkunstkoor had hem volstrekt betoverd!: ‘On connaît la perfection
des choeurs du Toonkunst. Il n'existe sans doute rien en Europe qui leur soit
comparable!’34
Maar het gaat op het ogenblik over de koren van de Vereeniging voor Kerkgezang.
En in dit verband kan ik het artikel van de Parijzenaar niet langer gebruiken... Ik heb
één grote, kardinale bedenking tegen de opvattingen van de directeur, de heer Van
der Blij en dat is: het tempo. Alles werd te traag. Niet veel in de regel; doch juist te
veel. De heer Van der Blij neemt geen te brede tempi (waardoor de zaak te gewichtig
zou gaan lijken), doch: te trage. Zodat het te slap ging klinken. Ook de uitspraak
blijft een van Kerkgezangs achillespezen. Met de zuiverheid, de zekerheid van inzetten
heeft deze vereniging in de regel niet te kampen; alles klonk degelijk bestudeerd.
Ik kom tot de solisten. Caro35 en Van Tulder zijn, natuurlijk, op dit terrein zo goed
thuis als een jachtopziener in zijn bossen (men ziet uit dit goedbedoelde beeld dat
de pastorale tendens van het geval zich zelfs tot in de kritiek laat gelden!). Mia
Peltenburg, die ik thans voor de tweede maal in zeer korte tijd te horen kreeg, kan
ik niet met drie woorden kritiseren. De Hanne-partij ligt haar zonder de minste twijfel
psychisch vele malen ongunstiger dan de solo uit Mahlers Vierde.36 Ik kan dit, helaas,
geen bevredigende prestatie noemen.
Ik weet van Mia Peltenburgs smaak, van haar ontwikkeling, van haar sympathieën
op dit ogenblik nog niets. Maar ik waag de veronderstelling dat zij zich vooral
aangetrokken zal gevoelen tot de muzieken met een grotere, geconcentreerde
psychische geladenheid. Er is een categorie jonge musici die het even-aanduidende
der nieuwerwetsere zaken zeer scherp aanvoelen en soms zelfs verrassend weten te
doen begrijpen. De zogezegd ‘klassieke’ muziek, uitgezonderd misschien Bach, Joh.
Seb.,
34
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‘Qui de nous n'a souri en lisant dans les écrits de Stendhal quelque allusion au “génie
puissant”, au “style grandiose” de Haydn? Nous considérons volontiers la musique du vieux
maître à la manière de ces figurines de Saxe dont on admire la grâce fragile et ne comprenons
plus l'impression de force qu'il donnait à ses contemporains. C'est uniquement faute d'entrendre
ses compositions convenablement exécutées. - Un admirable concert unissant l'orchestre du
“Concertgebouw” aux 500 choristes du “Toonkunst” sous la direction de Mengelberg, vient
de nous révéler la prodigieuse imagination, l'esprit d'invention et aussi la véhémence et l'éclat
de ce Haydn qu'on imagine à l'ordinaire comme un vieux musicien correct et si frêle. Il faut
avoir entendu une pareille exécution pour se rendre compte de la poésie intense de ces courts
préludes qui évoquent les diverses saisons, et de la richesse, de la plénitude de ces ensembles
où les voix se marient aux instruments pour célébrer le printemps, la chasse ou les vendanges.
- On connaît la perfection des choeurs du “Toonkunst”. Il n'existe sans doute rien en Europe
qui leur soit comparable.’ Henry Prunières, ‘Les saisons de Haydn au Toonkunst’. La Revue
Musicale, jrg. 3, nr. 3, januari 1922, 77.
Op het programma stond Hendrik van Oort aangekondigd.
Zie de recensie van 12 januari 1922.
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heeft dan echter hun hart niet meer. Dat zijn veelal de lieden wier fundament boven
Wagner ligt. Deze pianisten spelen dan bij voorkeur moderne composities, Bach en
Chopin; deze zangeressen zingen dan vooral Hugo Wolf en wat na hem kwam. Deze
categorie is nog niet zeer talrijk, doch ik vrees: ze zal het worden. Ik weet niet zeker
of ik Mia Peltenburg daar ook toe moet rekenen, doch het is zeker dat zij haar Haydn
zong juist op de manier dezer artiesten. Daar is namelijk veel te waarderen, doch wij
missen méér: naïviteit, ‘Singseligkeit’, enthousiasme. Dit is het wat de reactionaire
kritiek, als ze er de lucht van krijgt, in ‘de modernen’ zo verfoeit. En, in trouwe, ik
kán het billijken. Nu mag men mij deswege reactionair heten, doch ik eis:
universeelheid van een kunstenaar. Wanneer men niet mét Haydn een kleine jongen
kan zijn, mét sommige romantici een verliefde dwaas, dan moet men ze niet zingen.
Een Europees musicus behoort zich alles aan zijn verleden, aan zijn beschaving
gelegen te laten liggen, wil hij in plaats van waarachtig modern niet modieus worden!
Hoe zei het ook weer Schumann: ‘Alles Modische wird wieder unmodisch!’
Mia Peltenburg is op het ogenblik voor een Haydn nog lang niet naïef genoeg.
(En dit is waarlijk geen anomalie!) Vocaal kan zij Die Jahreszeiten natuurlijk best
aan - maar er is, zélfs in een Haydn, meer.

Liederavond - Sven Scholander
24 januari 1922 (UD)
Sven Scholander begon met zijn programma te veranderen. Daar hij, gelijk hij met
zijn vriendelijkste knipoogje opmerkte, een kleine wenk gekregen had dat er wat te
veel van zijn lievelings-rococodichter Bellman op het repertoire stond voor de
provincie, zou dat veranderd worden (er verviel ten slotte alleen: Fredmans Epistel
an den Tanzmeister) - en dus kregen we een paar krontjongliedjes, die Scholander
in de buurt van Bandoeng gehoord had. Ook onder de nummers buiten het programma
om compareerde nog een romancetje ‘uit de Molukken’.
In deze zaken ligt zonder de minste twijfel Scholanders fort niet. Primo is de
waarde (neen, ik zeg niet kunstwaarde) van deze sterk Europees beïnvloede liedjes
minder dan gering. Secundo ontwricht hij ze, onwillens, door tal van westerse
vanzelfsprekendheidjes. Ik citeer Brandts Buys (Over de ontwikkelingsmogelijkheden
der muziek op Java):
De verschillende liedjeszangers, levende te midden der betere
populariteiten, voelen, in Indië komend, zich krachtens natuurlijke affiniteit
eer trekken door de afstammelingen der Europese muziek: Krontjong,
Ambonse en Maleise wijsjes, dan door de autochtone toonkunst van de
Archipel.
Niet licht zullen ze daar iets van meebrengen voor hun publiek in het
westen. Nog directer van de smaak der toehoorders afhankelijk dan de
serieuze musici, riskeren ze niet hen met werkelijk oriëntale kunst te
vervelen of af te schrikken.
Dit is goed. Ze zouden er niets van tot zijn recht brengen.
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Waar moet (bijvoorbeeld) een zoethartige, blankgallige Vlaam als
Hullebroeck nuances vinden om er de timbres van de Javaanse zangkunst
mee na te bootsen? [...] Zelfs de meerzijdige, de kantige, maar tamelijk
grof gefacetteerde Sven Scholander zou deze kunst niet anders kunnen
weerspiegelen dan onwillens parodiërend.37
Dit is inderdaad een der gevaarlijkste hoeken aan Scholanders kunstenaarschap. Ik
heb The Brave Cabin Boy38 zes of acht keren van hem gehoord, en zes of acht keren
heb ik mezelf goedwillend afgevraagd of het ook soms géén menens, of zo, was.
Maar het is menens!... Er is iets van overdrijving (in de fijnere dingen namelijk, in
de spotliederen, vooral de goedmoedige, is Scholander onovertrefbaar). Le roi a fait
battre tambour verdráágt niet zoveel theater; de Sérénade du pavé was zónder de
toevoegselen zestien keer navranter geworden.
Maar komaan - er is rampspoed genoeg en er is serieuze kritiek genoeg (of te veel,
zegt men) - en Scholander had gisteravond weer zijn breedste lach meegebracht, zijn
losse knieën, zijn kuifje à double usage, zijn luit (‘van 1795’) die kan klinken als een
luit, als een begrafenisklok, als een roffeltrom, als een harmonieorkest; de luit die
kan scheepje varen over de baren, die in de Juchheissawalzer ein gar holdseliges
Mägdlein verbeeldt en elders weer een naaimachine. En er was de stemming, onder
het niet zeer talrijke publiek; en Scholander zong Jan Hinnerk up de Lammerstraat.39
Wat zouden we, in dit verband, nauwkeuriger gaan onderzoeken, wát Scholander
het beste lukt? En áls er dan al eens te veel parodie om de hoekjes van het rode scherm
keek, was het wonder? De herinnering aan Scholander zal altijd die blijven aan één
die onze lachsnaren wist te bespelen met de grootst denkbare virtuositeit en zónder
twijfelachtige middelen. Het is waarlijk geen geringe verdienste en het moet geen
gemakkelijke taak geweest zijn - laat staan dan of het een vermakelijke arbeid was...

Abonnementsconcert - Gérard Hekking
25 januari 1922 (UD)
Gérard Hekking (violoncel) en [NN] (piano)
Werken van Sammartini, Bach en Beethoven
Ik geloof niet dat Gérard Hekking, vóór de pauze, zich één minuut losgespeeld heeft.
Noch de oude Sonate (van Sammartini), noch de Suite van Bach, noch de Derde,
grote sonate van Beethoven werd op andere momenten vrij dan op het einde van
sommige frasen. Dán werd het, even, Hekking. Anders, in de regel, bleef het: violon-
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Brandts Buys (1921), pp. 2 en 50. In het artikel van Brandts Buys is het gedeelte vanaf
‘Waar moet (bijvoorbeeld) [...]’ een voetnoot bij het voorafgaande. Pijper citeerde
eerder uit dit artikel in zijn recensie van 28 december 1921.
Dit traditioneel Engels zeemanslied staat bekend onder de naam The golden vanity.
Een 19de-eeuws lied in Platduits.
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cel-met-piano. Ik twijfel geen ogenblik of Hekking bleef nog dezelfde voortreffelijke
kunstenaar, beide: groot en sierlijk, ernstig en ironisch. Maar gehoord hebben wij
dit gisteravond vóór de pauze niet.
Wat zou het ook? Musiceren in een temperatuur die beneden een vast te stellen
minimum daalt, moest verboden zijn! Men plaatst de grootste virtuozen volmaakt
overbodig voor onvoorziene moeilijkheden; de herinnering aan een Beethoven blijkt
afhankelijk van de kwaliteit der gestookte antraciet. Het schoonste strijkinstrument
gaat piepen, spreekt onvoldoende aan. Dit alles, met de bijpassende conclusies, kon
men gisteravond overdenken, onder het spel van Hekking door...
Ik vraag me af: waarom sluit men de diverse zweminrichtingen bij ingetreden
koude; waarom keurt men voetbalvelden af na vierentwintig uur matige vorst, en
waarom strekt men zijn patronisatie niet uit over de concertzalen? Is de gezondheid
van een concertbezoeker van minder belang dan die van Jan Voetballer of Piet
Zwemmer? Het schijnt wel zo. Over de volgens mijn mening nog iets belangrijker
zaken: het slagen van een reproductie, de herschepping van een kunstwerk, spreek
ik maar niet eens. Hoeveel invloed de ongemakkelijke koude echter kan hebben op
een groot en geroutineerd artiest (Hekking), op het slagen van een sterk en speelbaar
werk (de Sonate van Beethoven) - men heeft het weer eens ondervonden.

Tivoli-concert - Michael von Zadora
26 januari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Louis Boer
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Mozart: Pianoconcert in C, KV 467 (solist: Michael von Zadora)
Liszt: twee Parafrasen (solist: Michael von Zadora)
Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche
Zadora's geweldige techniek staat voor niets. Zeker niet als dat iets van Liszt is. Qua
pianospel, qua artistieke prestatie stonden de beide Liszt-parafrasen hoger dan zijn
reproductie van Mozarts Concert in C, hoger ook dan het Walsje van Chopin, extra
nummertje. Het was niet dat Mozart Zadora niet zou liggen, dat hij met de vele
simpelheden geen weg zou weten - volstrekt niet. Het werd veeleer wat koel, wat
iel. Doch, zoals hier al staat, Zadora is wél een der fenomenaalste pianotalenten die
wij hier van het jaar nog hoorden.
Het orkest speelde nog Mozarts Symfonie in Es, nogal onvast (Menuetto!) en
Strauss' Till Eulenspiegels lustige Streiche in een onbeschrijflijk snel tempo. Men
weet waarschijnlijk niet algemeen dat Claude Debussy dit stuk voor de eerste maal
in Parijs van de zopas overleden grote dirigent Arthur Nikisch had gehoord en er
naderhand, in de Revue Blanche, een uitermate vermakelijk compte rendu van schreef
(bewijs dat het stuk hem geboeid had. Eulenspiegel is, met Don Quixote, dan ook
zonder twijfel Strauss' meest geslaagde orkestcompositie). Debussy was door de
gang, door het
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bonte coloriet, de canailleuze thematiek van het werk geboeid - in een zijner laatste
werken, La boîte à joujoux, springt een klein Uilenspiegeltje om de hoek, verkleed
als Polichinelle - en hij fixeerde zijn stemmingen in het artikeltje, dat ik hieronder,
zo goed en zo kwaad als het gaat, ten dele voor u vertaal:
Het stuk doet denken aan ‘een uur nieuwe muziek onder gekken’: de
klarinetten beschrijven er de onwaarschijnlijkste banen in; de trompetten
zijn er voorgoed gestopt en de hoorns, die een eindeloze niesbui zien
aankomen, haasten zich om ze beleefd ‘gezondheid’ te wensen. De grote
trom imiteert het schoppen en trappen van de clowns en men krijgt onder
het luisteren lust om iets geks te doen, te lachen, of te jodelen - en men is
doodverbaasd alles na afloop weer op zijn gewone plaats te vinden, want
we zouden volstrekt niet verwonderd zijn als we de contrabassisten door
de haren van hun strijkstokken zagen fluiten, of als de trombonisten bezig
waren te doen alsof ze strijkinstrumenten bespeelden, of als we M. Nikisch
terugvonden, zittende op de knieën van de garderobejuffrouw...40
Debussy moet wel een zeer voortreffelijke reproductie gehoord hebben - hij moet
zich al luisterende kostelijk geamuseerd hebben. Dat wij ons gisteravond met Strauss'
niet zeer fijne, maar toch wel hartige aardigheden volstrekt niet vermaakt hebben,
durf ik niet helemaal aan de tien, twintig jaren tijdsverschil te wijten. Het werk
verouderde namelijk nog niet noemenswaard. Doch het hoofdtempo was volmaakt
onjuist (en, verderop, Tills Gassenhauer, en het vonnis!).

Liederavond - Janna Brandsma-Catharina Trapman
27 januari 1922 (UD)
Janna Brandsma (zang) en Catharina Trapman (piano)
Werken van Mahler, Debussy, Diepenbrock, Dresden, Wolf en Schubert
Wat het programma en wat het vocale gedeelte betreft, leek het op een dier
voortreffelijke avonden uit de seizoenen '16, '17, '18 of '19. Toen de stortvloed der
internationale (lees: buitenlandse) solisten droog lag; toen de zeer goede Hollandse
vocalisten en instrumentalisten hun vaste publiek begonnen te krijgen; toen men zich
begon te schamen voor repertoireprogramma's; toen men het zich niet meer
gemakkelijk maakte met ‘zijn’ Appassionata, ‘zijn’ concert-van-Saint-Saëns of ‘zijn’
Erlkönig.41 Edoch - d'oorlog heeft uit, en dat was gisteravond vooral merkbaar aan
de zaal (koud als altijd, natuurlijk), waarin, ruw geschat, driehonderd bezoekers te
ruim zaten. Ach, het wordt ons tegenwoordig maar weer al te gemakkelijk gemaakt
beroemdheden te horen in plaats van voortreffelijke muziek, podiumleeuwen en
-leeuwinnen toe te
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Debussy, ‘Concerts Nikisch. - La musique en pleine air’. La Revue Blanche, 1 juni
1901. Debussy (1971), 45.
Zie ook de recensie van 11 oktober 1920.
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juichen in plaats van serieuze, doch uiterlijk volstrekt onbijzondere kunstenaars. Zei
niet Claude Debussy van Nikisch (en terecht!) dat hij behalve zijn grote
dirigeertalenten, enzovoort, óók ‘de lok’ bezat - ‘wat hem natuurlijk de meest
onbetwistbare successen garandeerde!’42 Sprak Claude Debussy er niet zijn spottende
verwondering over uit dat Richard Strauss als dirigent in Parijs bewonderd werd,
‘niettegenstaande hij de kuif, het smachtende gebaar en de overige noodzakelijke
rekwisieten van het succes ontbeerde’...?43
Het zijn tegenwoordig lawines van grote, grootste en extra-allergrootste virtuozen
die hier in Holland het kunstenaarsloon, gezegd lauweren, komen oogsten (heten de
Hollandse guldens en de Zwitserse franken tegenwoordig niet: Edelvaluta?). En het
gevolg is dat een groot zangeres als Janna Brandsma geen publiek krijgt, dat een
uitnemend en interessant programma als het hare valt in de goedwillende
belangstelling van een handjevol bezoekers.
Janna Brandsma blijkt zich te ontwikkelen tot een onzer allervoortreffelijkste
zangeressen. Zij beheerst alle technische zaken volkomen; zij zingt Mahlers
gigantische Um Mitternacht (maar dat moest ze niet met piano zingen!) even sterk
in de geest als Debussy's visionaire prose-lyrique.44 Ik heb Diepenbrocks Berceuse,
zomin als Wolfs Jesuskind,45 zomin als een harer Schuberts ooit zuiverder in stijl,
beheerster en overtuigender horen zingen. Ik waag het niet om aan haar honoraria
te denken wanneer haar voornaam in plaats van Janna: Giovanna luidde, wanneer
ze, in plaats van goed-Hollands Brandsma ‘..za’, ‘..sco’, of ‘..ti’ heette...! Enfin - zó
is ze, in ieder geval, de grotere kunstenares! Ik wenste slechts dat zij haar vaste
publiek had - en dat niet alleen voor haarzelf.
Mejuffrouw Trapman, de pianiste, kon de diverse taken die zij op de schouders
genomen had, niet altijd aan. Men weet dat ik geen voorstander ben der
speel-uit-het-hoofd-manie. Vele pianisten raken te veel concentratie kwijt, mejuffrouw
Trapman ook. Ik wijt daaraan vooral de meeste ternauwernoodheden, het verslappen
der best-willende belangstellingen. Heus meer, dan aan de gezellige zwarte poes op
het podium,46 die met zijn aanwezigheid La soirée dans Grenade waarschijnlijk
bedoelde te illustreren (wat hem of haar, helaas, jammerlijk mislukte, omdat aller
aandacht gespannen raakte op de vraag: ‘wat zal-ie nu gaan doen?’ - waaruit we
alweer kun42
43
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Debussy, ‘Concerts Nikisch. - La musique en pleine air’. La Revue Blanche, 1 juni 1901.
Debussy (1971), 44.
Dit is wel een heel vrije vertaling van hetgeen Debussy schreef over Strauss' dirigeren: ‘M.
Richard Strauss n'a ni méche folle, ni des gestes d'épileptique. Il est grand et a l'allure franche
et décidée de ces grands explorateurs qui passent à travers les tribus sauvages avec le sourire
sur les lävres. - Il faut peut-être avoir un peu de cette allure pour secouer la civilisation du
public?’ Debussy, ‘Richard Strauss’. Gil Blas, 30 maart 1903. Debussy (1971), 139.
Onbekend is welk van de liederen uit Debussy's Proses lyriques (gecomponeerd op eigen
teksten) gezongen is.
De volledige titel van dit lied, op tekst van Mörike, luidt Schlafendes Jesuskind.
In de recensie van 17 maart 1922 is opnieuw sprake van een zwarte kat op het podium en
ook in Van Gilses Mémoires wordt melding gemaakt van een dergelijk incident: ‘Een
andermal, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, wandelde een zwarte kat langs
mij heen op het podium en verdween in een der roosters langs de wand [...]; alle aandacht
was weg, ik moet bekennen: de mijne ook, omdat iedereen met spanning het ogenblik
verbeidde waarop het dier weer uit het rooster te voorschijn zou komen!’ Van Gilse (2003),
42.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

620
nen leren dat Debussy soms overwonnen kan worden door een dikke zwarte poes...).
La soirée dans Grenade47 lukte mejuffrouw Trapman trouwens niet zeer - hoeveel
meer kunnen niet sommige dichte groepen van vier zestienden suggereren dan haar
reproductie liet voorkomen! Het is nog te ongedifferentieerd, haar spel. Wat bleek,
wat dor. Niet onmuzikaal; haar accompagnementen van de echte pianoliederen (niet
Um Mitternacht!) waren vaak heel zuiver en smaakvol.
Herdenken wij uit het interessante programma ten slotte nog twee liederen van
Sem Dresden. Volstrekt origineel werk; het tweede (Soms horen wij) vertoont in de
derde frase een zeldzaam fascinerende basfiguur. Natuurlijk, zulke belangrijke
noviteiten brengt alleen het programma van een Hollandse en, natuurlijk, alleen voor
een lege zaal!...

Opera - Louise van Charpentier48
28 januari 1922 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Henri Zeldenrust
Charpentier: Louise
Het werk is niet veel ouder dan twintig, vijfentwintig jaren (eerste opvoering in 1900
te Parijs). De opera heeft vele enthousiasten tot aan of over de tranengrens gebracht.
De muziek betoverde, in 1900, welhaast evenveel gevoelige zielen; de muziek gaf
een Frans criticus van autoriteit aanleiding om over de componist te schrijven: ‘Il a
en mains un instrument merveilleux qui lui permettra peut-être de nous donner un
jour la formule définitive de la polyphonie française...’49 Hoe komt het dan dat nu
reeds, binnen twintig jaren, de opera, de muziek reddeloos verouderd blijkt te zijn?
Het antwoord is niet moeilijk te geven, doch men moet zich daartoe even verdiepen
in Charpentiers kunstenaarschap, zijn persoonlijkheid. Ik citeer Saint-Georges de
Bouchelier: ‘M. Charpentier aime à être appelé un artiste social; c'est à dire qu'il
veut contribuer dans la mesure de ses moyens au bonheur des pauvres hommes, que
nous sommes tous qui que nous soyons. Il souhaite que son art serve à quelque
chose... Il considère la musique de chambre comme stérile, égoiste et parasite... Selon
Charpentier, la musique est un moyen d'entrer en communication avec plus d'êtres
que cela n'est possible dans la petite vie ordinaire que nous menons.’50
Ziehier de (schijnbare) kracht van zijn beste muziek ((Louise); ziehier de reden
van haar angstwekkend snelle ondergang. Charpentier vergat de eerste wet van het
kun-
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Debussy, Estampes, nr. 2.
Annalen 2576.
Pijper citeert de criticus van Le siècle (die dit schreef naar aanleiding van de première van
Louise) uit de Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, deel III, 1779.
Voor de Encyclopédie zie ook voetnoot 252 bij de recensie van 17 oktober 1921.
Ibidem, 1778.
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stenaarschap (of misschien kende hij die niet): dat men slechts kunstwerken behoort
te schrijven, zo goed dat in ons vermogen is. Geen filosofische aperçu's hebben ooit
een muziekstuk gered, geen sociale tendensen, geen buitenartistieke kwaliteiten. De
kunst kán ook niet ‘in dienst gesteld worden’ van een of ander ideaal; de kunst
ontvluchtte, zodra men haar kristallisaties verhoogde of vernederde tot dienstmaagden
van het gemenebest. De grote Franse revolutie heeft kunstwerken geboren zien
worden die een ganse natie tot de hoogste toppen van verrukking konden voeren wat is ervan overgebleven? Wie denkt erover om de honderden cantaten, gezongen
en gespeeld door het hele Franse volk in die gedenkwaardige jaren, op te delven uit
het stof der Bibliothèque Nationale? Wie kent zelfs nog de naam van de chevalier
Lesueur, van Gossec, van Dalayrac? Laat staan hun werken? De hymne voor de
zoveelste Thermidor, de Ode sur le 18 Fructidor en zoveel andere zijn
onwezenlijkheden geworden. En dit terwijl ik er wel zeker van ben dat de
geladenheden, de muzische kwaliteiten dezer muzieken edeler en feller waren dan
die van een opera van rond 1900. Een Grétry, een Gossec, een Rouget de Lisle waren
groter kunstenaars, vaardiger vakmensen dan Gustave Charpentier; de idealen van
een heel volk, de enthousiasmen ener ganse natie waren een levender bron van
inspiratie dan het lichtelijk Ibseniaanse achtergrondje van Louise, dat, algemeen van
strekking genoeg, in deze speciale enscenering een ietwat huisbakken bijsmaakje
krijgt van het conflict van Recht (dat beide partijen hebben) en Plicht (zelfs niet nader
omschreven).
Louise is, dankzij het principe van haar schepper, ‘qui veut que son art serve à
quelque chose’, reeds een volmaakte onwezenlijkheid geworden. Het was dit, in
principe, al vanaf het eerste moment der poëtische en muzikale conceptie, maar het
grootste deel der tijdgenoten kon dit natuurlijk niet direct waarnemen. Nu nog moet
voor een Parijzenaar een scenisch volmaakte opvoering een soort patriottisch genoegen
zijn; de gebruikmaking van zoveel apartheden, die zijn stad het cachet geven, zijn
figuren, zijn cris-de-Paris, zijn Tour-Eiffel leven nog in dit milieu. Maar dat zijn
allemaal kwaliteiten waarmee de opera als kunstwerk niets te maken heeft. Wij
Hollanders schijnen bescheidener, wij verwerken onze Amsterdamsheden bij voorkeur
in een revue... Het libretto, de poëtische achtergrond van het geval is van nul en gener
waarde. De diverse zaligsprekingen en levenswijsheden kunnen wij ternauwernood
(in een opera!) langs ons heen laten gaan. En wat al concessies moest Charpentier
doen, opdat zijn muziek dienstbaar werd aan het een of ander (lees: aan l'oeuvre de
Mimi Pinson).51 Concessies aan de gang van het stuk, aan de dramatiek, aan de
karakterisering; concessies aan de intensificatie der melodieën, aan de muzikale
conflicten. Qui trop embrasse mal étreint. Charpentier wilde een opera schrijven
welke iedereen zou kunnen meeleven, bevatten, liefhebben. (‘Je voudrais être aimé
par un peuple’, zei hij tegen zijn confrère Bruneau.) - hij schreef een werk dat op
den duur niemand zal bevredigen: omdat namelijk de tekortkomingen het naar de
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In 1902 stichtte Gustave Charpentier het Conservatoire populaire de Mimi Pinson, een
instituut waar gratis les werd gegeven in muziek en dans. Het was de bedoeling dat Parijse
werkende meisjes er voor elkaar zouden optreden. Het winkelmeisje Mimi Pinson was de
hoofdfiguur in Alfred de Mussets gelijknamige roman uit 1845.
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kelder zullen helpen. Is Shakespeares werk blijven bestaan omdat iedereen er zijn
eigen levenslot in bejuicht of bejammerd vond? Ik dacht het niet! Sophokles soms?
Of Dante? Of Rembrandt? Of J.S. Bach? Dwaasheid. De ambities der mensheid
wisselen met elke generatie, behalve dan die van ‘hogerop te komen’. Maak daar
maar eens een kunstwerk of zelfs een opera van!
Was het niet anders dan het, laat ons zeggen: eeuwige ouders-kinderenconflict het was een bruikbaar toneelwerk geworden, misschien. Ware onze aandacht slechts
gebonden aan de Louise-Julien-complicatie - het was waarschijnlijk tot een ordentelijk
operalibretto uitgegroeid. Maar er zijn te veel kruiselings en parallel lopende
strominkjes in, die de altijd agiele aandacht nopen tot stilstand. Het tempo van het
werk is veel te traag dan dat het caleidoscopische uitwerkingen kon hebben (ofschoon
dit toch, bedenk ik me achteraf, de enige mogelijkheid zou zijn om het werk nog
enige tijd te laten boeien). Het meeleven met een der sujetten blijkt, vier akten lang,
onmogelijk. Van de Louise-figuur komen we niets hoegenaamd te weten, noch van
de marionet Julien, noch van de vader, noch van de moeder. De zwakke, vermolmde
plekken van de opera zijn op een jaar afstands met het ongewapende oog te zien.
Moet men de moeder, gelijk Maartje van der Meer-Offers, spelen als een oude
intrigante, als een Ortrud? Goed dan, maar een diametraal tegenovergestelde opvatting
verandert niets aan de totaalindruk. Zoiets is, als symptoom, uiterst hachelijk. Wat
is de vader? Een braaf man, ja. Maar een kortzichtige? Een egoïst, een dwaas, een
zenuwzieke, een heilige, een held? Wat is Julien? Amant - voldoende, zegt
Charpentier. Moet hij daarvoor drie uur op de planken? Verdere zwakheden: het
verbijsterende aantal bijfiguren, de constructie der vier akten onderling, de constructie
der akten op zichzelf: het scherm dat tweemaal valt, als alles op het toneel allang stil
is blijven staan; behalve de tweede akte, tweede tafereel, die eindigt met een griezelige
platitude. De koerende sentimentaliteiten van het gedicht:
Depuis le jour où je me suis donnée
Toute fleurie semble ma destinée

- zonder blikken of blozen.
Daar zijn de eindeloze gerektheden van de dialogen die eenvoudig niet vol te
spelen zijn (in I!). Daar zijn driehonderd ‘vondsten’ waarvoor de dichter zich,
naïevelijk, geen moment blijkt te schamen: dat krant voorlezen, de scène in het atelier,
de scène van de ‘artiesten’ - die er nu eenmaal altoos erger uit moeten zien dan apen.
Neen. Charpentiers Louise blijkt dan toch wel zeer los in de voegen te zitten. Ik
persoonlijk verafschuw de abattoirkunst der veristen heviger dan deze onschuldige
sukkelarijen door vier akten heen. Maar het is wel zeker dat een veristische opera
vele malen beter toneel is, geconstrueerd naar min of meer ontdoken wetten, maar
toch altoos nog legitiem. En het is zeker dat de muziek van Puccini (die ik niet liefheb)
oneindig sterker geïnspireerd is, warmer, edeler zelfs. Het is zeker dat de opera's der
antipathieke veristische richting gaver, sterker kunstwerken zijn dan dit muzikale
feuilleton. En dat dit het geval is, komt omdat Puccini cum suis (vraag me niet: geleid
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door welke overwegingen) niet anders bedoelden dan een kunstwerk te schrijven.
En omdat Charpentier zijn beste zelf, zijn muziek, in dienst stelde van ‘hogere’
idealen. O, ik geloof onmiddellijk aan de oprechtheid en de relatieve hoogte dezer
idealen. Maar juist daarom!...
Deze opvoering door de Nederlandsche Opera52 liet, onder leiding van Zeldenrust,
zeer veel te wensen over. Daar was ten eerste een wel zeer slaapziek tempo, waar
men de hele avond niet onderuit kwam. Daar waren de uitermate wankele koren,
daar was het zeer wankele gros der eenendertig bijrollen. De solistische solisten:
mevrouw Van Raalte in de titelrol, Van Schaik als haar partner staken ver boven hun
omgeving uit. Anton Dirks, als père-noble, liet zijn ‘vader’ in de rechte linie van
Hans Sachs afstammen, Maartje Offers haar ‘moeder’ van de duistere Ortrud. Vocaal
waren deze beide rollen zeer voldoende bezet. Elize de Haas had een paar succesjes
voor haar rekening, die ze als duvelstoejagende blaag in II dan ook wel verdiende.
Wat te zeggen van de regie, wat van het tekstboekje? De poëzie van Charpentier
is (zie boven) erg genoeg. Maar deze vertaling dan?:
...mijn liefste mijn,
zo schoon als de moedige ridders
uit de sprookjes der legende...

Wij zullen blij zijn dat wij, in de regel, van de woorden niet meer dan tien percent
verstonden. In gevallen als het bovenstaande is dat nog altijd tien percent te veel.

Holländische Musik
februari 1922 (Musikblätter des Anbruch)53
In einer Reihe von Artikeln will ich versuchen, im Auslande ahnen zu lassen, dass
eine moderne holländische Bewegung existiert. Und (wenn es möglich ist), dass auch
wir ebenso ernst arbeiten, so voll Zutrauen suchen, als die junge Wiener Bewegung,
die Pariser ‘Sechs’ oder das moderne England, Spanien und Italien. Das Ausland
kennt im allgemeinen nicht einmal unsere Namen, wir dagegen die ganze
fremdländische Produktion ziemlich genau. In Holland hört nämlich der Nationalismus
bei der Musik vernünftigerweise auf. So oft eine bedeutsame Neuerscheinung vorliegt,
sind wir dabei, sie zu prüfen, zu besprechen, wenn möglich, auch aufzuführen. Unsere
eigenen Neuerer harren aber noch ihres Publikums. Ja, man spricht über Sem Dresden,
Vermeulen, Ruyneman, Domselaer, aber wenn es gilt, ihre Werke aufzu-
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Pijper vergist zich: de voorstelling was er een van de Nationale Opera.
Musikblätter des Anbruch was een tweewekelijks tijdschrift (Halbmonatschrift) van
muziekuitgeverij Universal Edition uit Wenen. Daar was Pijper in de loop van augustus 1921
binnengelopen om kennis te maken met de redacteuren Emil Hertzka, Paul Pisk en Paul
Stefan. Universal Edition was nauw verbonden met de kringen rond Schönberg en betrokken
bij het muziekfeest in Salzburg van augustus 1922. Het resultaat van de kennismaking was
blijkbaar deze opdracht om over de nieuwe Nederlandse muziek te schrijven. Zie verder
voetnoot 165 bij de recensie van 13 augustus 1922.
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führen, müssen sie mit denselben Schwierigkeiten kämpfen, als die ‘Radikalen’ der
andern Länder.
Wenn ich nun versuchen soll, [Sie] mit unseren Modernen bekannt zu machen,
muss ich etwa fünfzig Jahre früher anfangen. Denn die Jungen sind grösstenteils
nicht Autodidakten, sondern waren einstmals ganz normale Schüler tüchtiger
Pädagogen. Meist ist auch das Aufgeben der tonalen Schreibweise nicht so ganz
frühzeitig zu bemerken. Ein französisches Scherzwort sagt: ‘Les jeunes ont toujours
quarante ans.’ So klassisch verfahren wir hier augenblicklich nicht. Wir Holländer
tun eben alles bedachtsamer, schüchterner. Ich möchte sagen: Ausgehend von Strauss,
Mahler, Berlioz, gelegentlich sogar von Chopin oder Bizet haben alle unsere modernen
Komponisten begonnen, ‘normale’ klassizistische Musik zu schreiben. Im Laufe der
Jahre hat man sich frei gemacht, die eigene Persönlichkeit entdeckt. Viele waren der
Verzweiflung nahe, bis sie bei etwas Neuem festen Grund spürten. Jetzt ist man
seiner Sache gewiss; wir können im internationalen Musikleben hervortreten, mit
wahrhafteren ‘Schönheiten’, als der unserer Klompendansen und Bauernlieder, die
grösstenteils aus Frankreich und Deutschland herübergebracht wurden.
Ich nenne vor allem vier Namen, von denen wenigstens drei Ausgangspunkte
bilden: Dr. Alphons Diepenbrock, Dr. Johan Wagenaar, Bernard Zweers, Cornelis
Dopper. Der letztere hat wohl keine Schüler gehabt, aber er ist eine markante Figur
im Amsterdamer Musikleben, Komponist von sieben klassisch-romantischen
Symphonien und zahlreichen kleineren Werken (Kammermusik und Lieder).
Bleiben also: Diepenbrock, Wagenaar und Zweers.
Alphons Diepenbrock, der im Frühling 1921 gestorben ist, war unzweifelhaft unser
grösster Komponist. Im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes möchte ich nur seinen
Einfluss auf das Heute feststellen. Er hatte keinen direkten Schüler, aber Jünger
seines Geistes waren der Dirigent Richard Heuckeroth und der Musikschriftsteller
und Komponist Matthijs Vermeulen, letzterer allerdings nur anfänglich...
Zwei richtige Komponistenlehrer waren der Utrechter Wagenaar und der
Amsterdamer Zweers. Wagenaar ist jetzt Direktor des 's Gravenhager
Konservatoriums, doch ist und bleibt er Utrechter. In diesem Städtchen geboren, hat
er dort den grössten Teil seiner Lebensarbeit geleistet und ist ganz mit Utrecht
verwachsen. Als Komponist war er, trotz der Höhe seines Könnens, auffallend Berlioz
zugewandt. Er hat in dieser Meisterweis' seine persönlichsten Werke geschrieben,
seine beiden Opern De Doge van Venetië und De Cid, ferner einige Ouvertüren für
Orchester. Später kam er merklich unter Mahlers Einfluss, wie in seiner Sinfonietta
und De fortuinlijke kist, einem Einakter mit Klavierbegleitung.
Wagenaar hatte sehr viele Schüler, von denen ich nur die jüngeren hervorheben
möchte: Bertie Gunning,54 der jetzt in der Neuen Welt weilt und den wir hier aus
dem Auge verloren haben, und Jakob van Domselaer, der in seinen musiktheoretischen
Philosophemen dem Wiener Josef Hauer ähnlich scheint. Van Domselaer hat nur
kurze Zeit unter Wagenaar gearbeitet. Veröffentlicht sind von ihm bis jetzt nur
Proeven van stijlkunst. Vorübergehend bei Wagenaar war auch der hochbegabte

54

Over Bertie Gunning is verder niets bekend.
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Alex Voormolen, dessen Meister eigentlich Ravel und Roussel waren. Voormolen
lebt auch ständig in Paris.
Zusammen mit mir arbeiteten unter Wagenaars Leitung: der Arnheimer Geiger
und Pianist Bernard Wagenaar, der bis jetzt noch an den Grenzen der Tonalität stehen
blieb (jüngst ist auch er nach Amerika übersiedelt) und Henri van Goudoever, ein
famoser Cellist, der sich später zum Studium nach Paris zu Gérard Hekking begab.
Von Van Goudoever wird ein nächstes Mal die Rede sein: er besitzt ein merkwürdiges
Orchestertalent.
Durch diese Namen habe ich wohl erwiesen, dass Wagenaars Schule eine sehr
ergiebige war.
Der Amsterdamer Lehrer war der alte Bernard Zweers (geb. 1854). Unter seinen
Schülern möchte ich in erster Linie unseren Sem Dresden hervorheben. Bernard
Zweers selbst hat unter anderem drei Symphonien geschrieben, von denen die dritte
Aan mijn vaderland oftmals gespielt wurde. Er steht völlig unter dem Einflusse
Richard Wagners.
Mein heutiger Aufsatz ist eine Art Präludium. Das nächste Mal sei die Rede von
dem jungen Holland selbst. Die Höflichkeit gebot, dass wir unsere Vorgänger
würdigten, bevor wir zu unseren eigenen Gefährten übergehen. Für diesmal seien
noch einige Musiker dieser vorigen Generation erwähnt, die halfen, eine Epoche zu
bilden, die jetzt abgeschlossen ist; Jan van Gilse (geb. 1881), jetzt Kapellmeister des
Utrechter Orchesters, Autor von vier Symphonien, einer Oper, eines Oratoriums,55
et cetera. Und der Meisterpianist Dirk Schäfer (geb. 1894), der schon frühzeitig
Schönbergs Klavierstücke öffentlich spielte, Komponist einer vielgespielten
Javanischen Rhapsodie und verschiedener Klaviersachen. Wenn ich noch die Namen
Von Brucken Fock, Jan Ingenhoven, Koeberg, Cuypers nenne, haben Sie ein Bild
des Holland von Gestern. Das nächste Mal will ich vom Heute sprechen und vielleicht:
nicht nur was wir machen, sondern auch wie wir's machen.56

Tivoli-concert - Brahms
2 februari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Louis Boer
Brahms: Tragische Ouvertüre
Brahms: Vioolconcert (solist: Fritz Rothschild)
Brahms: Eerste symfonie
De Eerste symfonie van Brahms werd, goed een maand geleden, pas uitgevoerd
onder leiding van Albert van Raalte. Onze aandacht bepale zich dus ditmaal tot het
Vioolconcert, gespeeld door de Weense violist Fritz Rothschild.
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Van Gilses opera is Frau Helga von Stavern (1913). Met ‘oratorium’ bedoelt Pijper Eine
Lebensmesse (1903-04) op tekst van Richard Dehmel; door Van Gilse zelf werd het werk
als ‘cantate’ aangemerkt.
Ondanks het voornemen van Pijper om een vervolgartikel te leveren, is het daar niet van
gekomen.
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Er bestaat een studietje over ‘Johannes Brahms in seinen Werken’ door een tijdgenoot,
Emil Krause.57 Het is altijd interessant om de meningen van de tijdgenoten te
vergelijken met de opinies van de Volgende Dag. Meestal achterhalen de
Gebeurtenissen de Meningen. Meestal oordeelt Tijdgenoot, zo hij overtuigd
partijganger is van een chef d'école over wie hij een studie schrijft (en dat is immers
bijna altoos het geval) met meer enthousiasme dan kritische zin; met meer Geloof
(dat allicht een klein heuveltje verzet) dan Inzicht. En meestal vergelijkt de schattende
volgende generatie datzelfde werk met haar eigen meesterwerken, die nu eenmaal
gemakkelijk hoger reiken, die nu eenmaal meer emotionele kracht kunnen hebben.
Allebei min of meer ten onrechte. Het dove en blinde enthousiasme kan hoogstens
de aandacht vragen voor een werk, een oeuvre; doch nimmer: het in de harten der
mensen laten binnenkomen. En het schijnbaar harde oordeel dat tegenwoordig over
veel muziek van eergisteren geveld wordt, is ook niet altoos even gerechtvaardigd.
Men behoort Brahms niet, achteraf, slechts te veroordelen omdat de constructies van
zijn symfonieën kopieën zijn van die van Beethoven, of omdat zijn
instrumenteringswijze afstamde van Schumanns slechte orkestreertechniek. Zó
formuleren dilettanten hun afwijzende houding. Doch wel moeten wij de herinnering
aan Brahms verwijten: dat hij in die vormen geen aasje Geest wist te storten; dat hij
zich tevreden stelde met een dikke Schumann-instrumentatie, waar hij van Wagner,
zijn tijdgenoot, al het nodige had kunnen leren. Men kan in een courantenartikel zijn
overtuigingen helaas nimmer tot de laatste consequenties uitschrijven - anders zou
het misschien interessant kunnen zijn de slotsommen op te sporen die volgen uit
Brahms' (formele) beginnen bij Beethoven...
Maar ik begon over de studie van Krause. Daarop passen niet al mijn verwijten.
Ik zou haast zeggen: integendeel. Want Krause werkt wel om de andere regel met
‘genial’ en ‘entzückend’ - maar zijn betoog is bijna onleesbaar van ingewikkeldheid.
En daardoor zo doorschijnend als geolied papier. Wij, die Brahms niet meer
liefhebben, vinden onze bezwaren tegen zijn stijl, zijn denkwijzen treffelijk
geformuleerd door Brahms' eigen partijganger Emil Krause. En, per ongeluk, juist
altijd met de meest dubbelzinnige epitheta ornantia opgesmukt - die van Krause wel
menens geweest zullen zijn, doch die, door hun corpulentie, tegenwoordig volmaakt
paradoxaal werken. Men leze, naar aanleiding van het Vioolconcert:
Die ältere Konzertform blieb für Brahms auch hier leitend. [...] Der erste
Satz, durch das übliche breite Tutti eingeleitet, erhebt nicht den geringsten
Appell an die Gunst des Hörenden. Alles in demselben ist seiner selbst
wegen da und wirkt in erster Linie durch geniale Arbeit. Der unerbittliche
Ernst, in dem das Ganze gehalten ist, imponiert, doch wird nur der Musiker
sympathisch davon berührt. Klanglich schön ist das Adagio F-Dur, in dem
die Holzblasinstrumente wirksam bedacht sind. Das lebhafte Finale gibt
dem Werke einen wohlgeeigneten Abschluss; es bietet interessante
Momente, ohne als Komposition hervorragend zu wirken.58
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Krause (1892). Zie ook de recensies van 8 oktober 1919 en 27 december 1919.
In het UD staat een zetfout die met behulp van het origineel is gecorrigeerd. De
cursiveringen zijn van Pijper. Krause (1892), 64-65.
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Krauses boekje verscheen in 1892. Wanneer iemand thans, dertig jaren later, in
Duitsland, of hier in Utrecht, hetzelfde, woordelijk hetzelfde, zou schrijven, zou dat
voor de heldere lezer: een zeer slechte kritiek beduiden. Vreemd toch, nietwaar?
‘Nur der Musiker wird sympathisch davon berührt’... - Alles in alles zijn er
tegenwoordig wel enkele musici verder gekomen, tot een zeker onderling
onderscheidingsvermogen namelijk! Trouwens, alweer per ongeluk: wát zonderlinge,
onbevoegde bewondering: men weet van 's meesters welhaast meest persoonlijke
Finale niet anders te schrijven dan dat het het concert een ‘wohlgeeigeneten
Abschluss’ geeft! Over de melodiek van het Adagio, die ‘expressiever’ is dan in een
zijner andere langzame delen - niets! ‘Klanglich schön’ (nu, nu!) en de houtblazers
hebben er veel in te doen.
Het is nogal dunnetjes.
Achteraf beschouwd heeft ook Brahms, gelijk Wagner, het meeste postume gevaar
te duchten van De Enthousiasten, die geen bladzijde, zelfs geen slechte, van hun
vereerde meester ter sprake kunnen brengen zonder de bijpassende traan of de dito
glimlach; die geen twintig regels over Hem kunnen schrijven zonder er de halve
Olympos en de geaccrediteerde Titanen der Mensheid bij te halen, als daar zijn Dante,
Goethe, Nietzsche, en over honderd jaar misschien Speenhoff. Aldus werd Wagner:
‘de Sophokles van Bayreuth’,59 werd Brahms Erfgenaam van Beethoven. Enzovoort.
Iemand bleef maar zelden Iemand in de ogen van zijn biograaf.
Het zal met Mahler ook wel mis gaan op den duur. Er walmen al veel te veel
briketten der Adoratie om zijn graftombe.
Het enige schijnt: maar zo gauw mogelijk vergeten te raken en naderhand bij toeval
ontdekt te worden. Zei niet Debussy's Monsieur Croche zoiets?60 Hopen we dat
Debussy zijn Vergetelheid (dat is afzijdigheid van het marktgetier) houdt! Het is niet
schoon als kunstwerken in de weg staan. En de meeste kunstwerken zijn niet groots,
niet gigantisch genoeg om delen te vormen van het Landschap der Eeuwigheden gelijk sommige triptieken der primitieven, gelijk een passacaglia van Bach, gelijk
een tragedie van Sophokles (neen, niet die van Bayreuth!) of een sonate van
Beethoven, een Michelangelo, een apostel Johannes, een Chinees wijsgeer wiens
naam wij ternauwernood weten uit te spreken...
Doch laat men ook ons niet kunnen verwijten dat wij te veel omhaalden naar
aanleiding van het Vioolconcert van Brahms.
Trouwens, daarvoor was de reproductie in het geheel niet opmerkelijk genoeg.
Fritz Rothschild speelt het werk tamelijk gemaniëreerd, om het maar eens zo te
noemen. Met aller-aller-overdachtste rangschikking van alle fiorituren. Maar het
werd nogal knutselig, hier en daar. Ook schijnen mij persoonlijk al zijn tempi te
traag.
59
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Pijper herhaalt deze uitspraak later in het Rotterdamsch Nieuwsblad (22 november 1926),
waar we lezen dat hij afkomstig is van Hugo Nolthenius. Deze muziekcriticus en componist
(1848-1929) was samen met Viotta de pleitbezorger van Wagner in Nederland. Toen hij zich
in 1888 in Utrecht vestigde, richtte hij dadelijk een Utrechtsche Wagnervereeniging op. Van
1894 tot 1910 was hij redacteur van het door hem opgerichte Weekblad voor muziek en hij
schreef recensies voor het UD, tot hij in 1911 opgevolgd werd door J.S.B.B.
‘Savez-vous une émotion plus belle qu'un homme resté inconnu le long des siècles, dont on
déchiffre par hasard le secret?’ Debussy, ‘L'entretien avec M. Croche’. La Revue Blanche,
1 juli 1901. Debussy (1971), 53.
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De Tragische ouverture werd evenzeer een te trage ouverture. Het hoofdtempo noemt
Brahms allegro ma non troppo. Dit werd een soort andantino. Hoe dus het middendeel
uitviel (molto più moderato, kwart is halve) kan men wel begrijpen. Het is mijn vaste
overtuiging dat Brahms, als hij ten tijde van Stamitz had geleefd, al zijn allegri non
troppo eenvoudig allegro, zonder meer, had genoemd. Maar omstreeks '70, '80 was
men er reeds lang toe gekomen van een eenvoudig allegro van Mozart of Beethoven
een soort presto te maken (Clementi's bravoureschool!). En dus behoort men de
indicatie ‘non troppo’ slechts op te vatten als ‘niet gejakkerd!’ En dit is iets anders
dan: trekken!

Palestrinakoor
6 februari 1922 (UD)
Utrechtsch Palestrinakoor o.l.v. Johan Winnubst
Werken van o.a. Bach, Casali en Palestrina
Het Getij publiceerde kortgeleden de uitslag ener enquête over de vraag: ‘Welke zes
boeken zoudt ge meenemen wanneer ge veroordeeld werd om onbepaalde tijd op
een onbewoond eiland verblijf te houden?’61 De antwoorden waren een enkele maal
nogal aardig, hoewel ik geloof dat niemand bepaald de meest juiste keuze gedaan
had; op een Onbewoond Eiland immers zoudt ge meer hebben aan een Handboek
voor Strikkenzetten, aan een Eerste-hulp-bij-ongevallen, aan een tuin- en
landbouwgids dan aan de schoonst mogelijke ‘literatuur’. (Wou Carel Scharten zelfs
niet een spoorboekje meenemen, uit haast ál te zachtaardige ironie?)
Deze historie brengt mij een zondagmiddag in de herinnering, toen we, tien, twaalf
jonge musici, ondereen, zwaarwichtig bedebatteerden welke componist wij op den
duur het beste alleen zouden kunnen overhouden. Sommigen dachten: Mozart, een
enkele enthousiast verklaarde: Mahler. Maar ten slotte kwamen we tot de conclusie
dat alleen Joh. Seb. Bachs werk veelzijdig genoeg was om op de lange duur alleen
te blijven boeien. Tien jaren later zouden wij natuurlijk niet zo lichtvaardiglijk een
dusdanig simpel slotsommetje uitgerekend hebben (het had, overigens, generlei
consequentie...). Maar wel kan ik vele motieven van toen nu nog waarderen - niet
veel meesters, in trouwe, reiken met hun composities dieper in ons geheimste zelf;
niet veel meesters schouwen omvattender of van een groter hoogte.
Maar Bach en Palestrina - dat verdraagt elkander slecht. Zoiets als, volgens Berlioz,
Het Orgel en Het Orkest; Geestelijk Heer en Wereldlijk Heerser.62 Maar hier,
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Een aantal mensen werd gevraagd een lijstje te maken met boeken die men mee zou nemen
naar een onbewoond eiland. De uitslag van deze enquête stond in de eerste nummers van
1922. Zie voor informatie over Het Getij voetnoot 142 bij het essay van 15 januari 1920.
Berlioz schreef in zijn Traité de l'instrumentation et d'orchestration modernes in het hoofdstuk
over het orgel: ‘l'orgue et l'orchestre son Rois tous les deux, ou plutôt l'un est Empereur et
l'autre Pape; leur mission n'est pas la même, leurs intérêts sont trop vastes et trop divers pour
être confondus’.
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bij de tegenover-elkander-stelling van Bach en Palestrina, botsen twee
geloofshoudingen, twee wereldwijsheden. Bach lijkt naast Palestrina nors, eigenwillig,
schijnt bijna hypocriet; Palestrina doet al te zoet, te onwezenlijk aan. En dit beide
ten onrechte en alleen door een gedwongen, doch nimmer opgaande vergelijking
met elkaar. Het is niet, simplistisch, het katholicisme tegenover het protestantisme
- de discordantie heerst in heel andere sferen, waar men de begrippen katholiek en
protestant ternauwernood nog zou kunnen onderscheiden.
Verder doorgaan op deze kwestie zou ons op dit ogenblik hopeloos doen verdwalen
in vele Verledens, in vele nauwelijks benaderbare Voor- en Onderbewustheden. Men
kan de zaak (als men haar Wezen voor dit ogenblik niet wenst te benaderen) ook
gemakkelijk neerhalen tot een alledaagser Plan en vaststellen dat een orgelfuga, een
streng polyfoon preludium in een andere wereld thuisbehoort dan de graciele vocale
polyfonie van een Palestrina of van de werker in zijn Geest: Giovanni Casali. En
daar wij Bach vaak genoeg trachten te naderen met onze begrippen, en daar het
Palestrinakoor bovendien Palestrinakoor heet, bepalen wij onze aandacht slechts bij
het vocale deel.
En dan is het verheugende plicht om op te merken dat Winnubsts koor steeds
vooruitgaat in souplesse, in toonkwaliteit, in geschakeerdheid. Winnubsts koor is
zonder de minste twijfel het beste klein ensemble dat Utrecht rijk is, op dit ogenblik.
Bij de sopranen dreigde enige malen een klein gevaar (misschien één
ongeconcentreerde of slecht de repetities bezoekende zangeres?). Ik registreerde een
zakken in het eerste nummer van de middag en in het Benedictus van Palestrina.
Daar waren wat onvastheden in het refreintje Benedicamus Domine. Daar was ten
slotte, misschien de ergste fout, het koor (sopraan!) dat in Heer Jesus had een hofken
constantelijk een s te veel declameerde (‘men hoort daer niets dan engelsanc’). Ik
meende dezelfde fout ook in het tweede Hollandse geestelijke lied op te merken:
Godts heylich gheest. Zulke foutjes zijn gauw gemaakt - gelukkig even spoedig
verbeterd. En verbeterd dienen zij te worden, want zij raken zeer essentiële dingen
van een vocale compositie.

Kamermuziekavond
6 februari 1922 (UD)
Cor Kwant (fluit), Johannes Vink (hobo), Jan Wagenaar (piano) en Karin
Kwant-Törngren (zang)
Werken van Castelnuovo-Tedesco, Pillois, Bach, Lalo, Hüe, Loeillet,
Scarlatti en zes Noëls de France (arr. Willem Pijper)
Mevrouw Kwant verdient een gelukwens met de keuze van haar liederen - om het
compliment dat wij deze concertgevers tot dusverre steeds hebben kunnen maken,
ditmaal samen te trekken op haar persoon. Het is waarlijk geen luttele verdienste de
Stelle cadenti van de jonge Italiaan Mario Castelnuovo-Tedesco voor de eerste maal
in Utrecht te zingen en ik wenste wel dat zij in het volgende seizoen het gehele werkje
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ten gehore bracht. Het is eveneens verheugend de reacties van het talrijke publiek
op deze zeer hedendaagse kunst gade te slaan: het werd het succes van de avond.
Alle concertgevenden kunnen op zo een concert leren dat Het Publiek als min of
meer selecte collectiviteit (als het zo gezegd mag worden!) volstrekt niet afkerig is
van Het Nieuwe, mits dit in de juiste vorm gebracht wordt; integendeel. Want wie
stijven het publiek in het vooroordeel dat men nieuwe (lees ‘moderne’) muziek
meerdere malen ‘moet horen’; dat de muziek van allang dode meesters noodzakelijk
voortreffelijker moet zijn dan die van nog levende meesters? Het zijn de solisten, de
virtuozen, prat op succes, voor wie het werk slechts middel is om tot het doel (in
casu een zaal vol handenklappende mensen) te geraken. Dit zijn de pianisten die laat
ons zeggen de Minutenwals van Chopin in 59 of 58 seconden trachten te spelen; dat
zijn de violisten die een of ander nulliteitje voor de g-snaar met liefde op een
ondersteboven gehouden viool zouden spelen. Zei niet Claude Debussy dat de
aantrekking die de virtuoos op het publiek uitoefent, vrijwel gelijk is aan die, welke
de menigten naar de circussen lokt: ‘Men hoopt aldoor dat er wat griezeligs zal
gebeuren. M. Ysaÿe zal viool spelen terwijl hij de dirigent M. Colonne op zijn
schouders neemt, of M. Raoul Pugno zal aan het slot van zijn stuk de piano tussen
zijn tanden pakken!’63
De programma's van Kwant c.s. zijn daar altijd volstrekt ter wille van de kunst en
nimmer van het privésucces. Men mag al eens een belangrijker of een minder
interessante keuze doen (het Herderlijke fluitsonatinetje van M. Pillois is nu niet zo'n
podiumschokkende vondst) - de moeite meer dan waard is het steeds.
Mevrouw Kwant zong de Liriche van Castelnuovo-Tedesco zeer goed; vaak
uitnemend van expressie, soms iets te moeizaam gedeclameerd (de Italiaanse
vocalen!). La donna contadina werd voluit voortreffelijk. Verder zong zij nog met
hobo, met fluit een aria van Bach, en een paar kleine dingen van Lalo en Hüe,
benevens, vóór de pauze, nog een zestal Noëls de France.64
Cor Kwant speelde de Sonatine van Pillois met een bewonderenswaardige techniek
en veel toewijding. Met Vink, de solohoboïst van het U.S.O., speelde hij nog een
oude sonate van Loeillet, sterker van melodiek dan van factuur. De heer Vink, die
ik tot de beste hoboïsten van het land reken, domineerde als secondant én de zangeres,
én de fluitist, én de piano wat te zeer. Dit zijn overigens zaken die men een keer of
wat ‘ausprobieren’ moet; een goed kamermuziekensemble kan men zomin als een
gedekt tafeltje uit de grond toveren! De Sonate van Loeillet droeg typisch nog enige
kenmerken van de ‘onderlinge afspraak’ - wat altoos minder bewonderenswaardige
gevolgen heeft dan een reproductie bij onderling goedvinden onder één leiding. De
sluitingen bijvoorbeeld en het in elkaar lopen der onderlinge fraseringen waren nog
wat stroef. Doch men ziet: het is de langste maatstaf die ik hier aan kan leggen.
Jan Wagenaar had wederom het omvangrijkste en ondankbaarste deel van het
programma voor zijn rekening. Tot het beste wat hij deed, behoorde zijn begeleiding

63
64

Debussy, ‘Vendredi saint - la neuvième symphonie’. La Revue Blanche, 1 mei 1901. Debussy
(1971), 33.
In 1919 bewerkte Pijper acht Franse kerstliederen voor zang en piano. De verzameling is
uitgegeven bij W. de Haan te Utrecht (z.j.).
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van Castelnuovo-Tedesco's Ninna-Nanna. Heel stemmingsvol. Zijn solonummer
bestond uit drie oud-Franse werkjes en twee verrukkelijke sonates van Scarlatti - die
hij, voor het merendeel, aan elkaar vastplakte door een of ander (op zichzelf heel
respectabel) modulatiecadensje. Nu herinnert de goedwillende lezer zich misschien
dat er weinig zaken zijn, waar ik slechter tegen kan dan juist die moduleercadensjes.
Hoevele malen heb ik in de krant deswege lelijke gezichten getrokken tegen onze
gewaardeerde Schnitzler!65 En daarom, voor de zoveelste maal: aan elkaar kitten van
verschillende muziekstukken door gebruikmaking van de toonaarden verbindende
improvisaties is een onzin, is, in artistieke zin: een knoeierij. Als men dat niet zó al
inziet, moet men in de brave Allgemeine Musikzeitung van 27 januari laatstleden het
brave artikel van de brave Hans Pfitzner over zijn cantate Von deutscher Seele maar
eens nalezen. Pfitzner heeft, vertelt hij zelf, vroeger al eens de geniale inval gehad
om de ‘Dichterliebe’ te ‘voltooien’ met zijn stemmingsoverleidende (neen, niet
overlijdende!) tussenspelletjes. Och, och. Jan Wagenaar moet weten dat hij zijn
pianistische prestaties denigreert door zulke scholastica. Om van stijl nog maar te
zwijgen! Wat moeten opvolgingen van vijf-, zes-, zevenstemmige septiemakkoorden,
hardverminderde, dubbelverminderde, halfverminderde, tussen het pure contrapunt
van Rameau en Couperin? Zoiets wortelt in de allerverouderdste,
allerabgeschmackteste romantiek, doodsvijandin der klassieke Gallische klaarten!
Men mene niet dat ik De Modulatiecadens als verschijnsel te hoog aansla. Was
het maar zo! Het is helaas een gewichtiger factor dan alle gewilligheid der vingeren.
Dat laatste was in Wagenaars solospel degelijk in orde, natuurlijk.

Concert - Mannenzang
7 februari 1922 (UD)
Koninklijke Utrechtsche Mannenzangvereeniging o.l.v. Bernard Diamant
m.m.v. het Hartvelt-kwartet
Koorwerken van o.a. L.F. Brandts Buys (De ruïne); kwartetten van Haydn
en Dvořák
Men heeft lange jaren beweerd dat de Hollandse taal ongeschikt was om te
becomponeren; dat Hollandse woorden namelijk een muzikale declamatie zouden
belemmeren; dat het Hollands een te weinig dichterlijke, een onmuzikale taal was.
Laat ons een ogenblik aannemen dat deze overtuiging Actie was (inderdaad was ze
dat natuurlijk zomin als welke geesteshouding ook), dan valt als Reactie te signaleren
het zeer sterke drijven ‘componeer Hollandse liederen’ - een strijdleuze waarvan
sommige periodieken en de artikelen van verscheidene collega's nog weergalmen.66
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De modulatiekunstjes van Schnitzler worden voor het eerst bekritiseerd op 11 oktober 1920.
Ook hier lijkt Pijper in de eerste plaats te verwijzen naar Bernard Zweers. Zie voetnoot 89
bij de recensie van 26 november 1920.
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Ik zeg ‘on prend son bien où l'on le trouve’ - als men nu toch eenmaal liederen of
koortjes moet componeren. Ik zie geen enkele grond om het Hollands te boycotten
als zingtaal en ik vind evenmin een motief om een middelmatige Hollandse tekst of
libretto te kiezen, wanneer mij, op dezelfde toevallige wijze, een voortreffelijke
Franse, Italiaanse, Duitse, Latijnse tekst in handen komt.
Ik vermoed dat Ludwig Felix Brandts Buys zich bij zijn keuze van De ruïne van
J. van Breemen Jr.67 door min of meer patriottische gevoelens geleid of gerugsteund
gevoeld zal hebben. Het moet wel - want: wát een rederijkerij van de luidruchtigst
rinkelbommende soort! Elk adjectief provoceert haast een pak slaag en elke slotsom
is een platitude. Erger nog zijn de gemaniëreerdheden: ‘kleine klimopklauwtjes
klimmen klemmend hoger’ (en die dubbelklanken haperen zo onaangenaam als ze
gezongen worden!). Ludwig Felix Brandts Buys zal dit Dicht gekozen hebben, omdat
hij, architect van tenor- en baritonbouwsels, er de kiemen in zag van een, voor die
dagen, interessante constructie. Daar was het eerste couplet dat, verderop
terugkomende, een zekere cyclische geslotenheid kon suggereren (de kerkcadens op
de woorden ‘jaar na jaar’ is de sterkste vondst uit het hele werkje); daar waren de
echo-effecten van de jachtstoet (Schumann!) - daar was het min of meer pompeuze
slot, met toespelingen op de, alle Nederlandse mannenkoristen zo kostbare
gewetensvrijheid. Het werd, wat men noemt, een effectvol stuk.
Aanvaarden kunnen wij de metafysica van het geval volstrekt niet meer en de
muziek eigenlijk ook niet. Het mannenkoor is het beperktste, onwilligste aller
instrumenten, het is voor generlei modificatie vatbaar, het kent slechts een zeer
beperkt aantal nuancen. Merk ook op dat de enthousiasten van deze kunstvorm als
hoogste bewondering steeds komen aandragen met de verzekering dat (dit of dat)
‘net een orgel’ was. Ga dan naar de kerk, meen ik, dan hoort ge een orgel, wat altoos
bevredigender moet zijn dan net een orgel. De juiste manier om voor dit eenkleurige,
doch wel machtige apparaat te schrijven, blijkt nog steeds te zijn: de meest primitieve
manier. Geen opeenstapeling van intonatiemoeilijkheden (concoursnummers!), geen
fluistereffectjes, geen verminderd-septiemakkoordkunstjes. Typische mislukkingen
in dit genre zijn bij dozijnen op te tellen; men denke bijvoorbeeld eens aan de
mannenkoren uit Schönbergs Gurrelieder! Conditiones sine qua non zijn: weinig
modulaties (elke, zelfs de eenvoudigste modulatie laat het koor zweven!), langzame
tempi, gebruikmaking van een goede twintig tonen, die voortreffelijk kunnen klinken.
Maar maak met zulke gegevens maar eens een goed en important kunstwerk!
Brandts Buys' Ruïne werd het belangrijkste stuk van dit programma en het kan
dan ook elke concurrentie met buitenlands goed - meest Zwitserse waar - heel wel
aan. Mannenzang zong het zonder veel gevaarlijke momenten - de toonkwaliteit
scheen wat naar beneden gehaald door de heersende verkoudheden en dit is even
begrijpelijk als jammer.
Medewerking verleende het kwartet van de jongens Hartvelt. Hun Dvořák, na de
pauze, heb ik niet meer gehoord. Ik geef toe: niet onopzettelijk. Want het kwartet
van Haydn, vóór de pauze, was zo hachelijk van stemming, van duidelijkheid, van
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J. van Breemen Jz. (1840-1915), in het UD abusievelijk gespeld als Breenen, was een
Haarlems dichter.
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alles, dat ik geen woorden ter kritisering weet te vinden. Reprimandes uitdelen is, in
de regel, niet de taak van de criticus en ik zal het daarom bij deze opmerking laten,
voor ditmaal.

Concert - Chopin-Schäfer
8 februari 1922 (UD)
Dirk Schäfer (piano)
Chopin: Fantasie, op. 49; Sonate, op. 35; 24 Preludes, op. 28
Het denken en schrijven over de muziek van Frédéric Chopin voert altoos in enkele
korte ogenblikken (of regels) tot een zeer simpele slotsom: het is een welhaast
volmaakt schone muziek, die men vuriger of kalmer beminnen kan, doch altijd
bewonderen moet. En: volmaakter, klinkender voor de piano schrijven is tussen hem
en Debussy nog aan niemand gelukt.
Het schrijven en denken over het pianospelen van Dirk Schäfer voert eveneens
zeer snel tot een volmaakt bewonderend inzicht. En daar ik mij herinner én divagaties
over de componist Chopin én over de meesterpianist Schäfer reeds vele malen in het
Dagblad te hebben doen afdrukken, vraag ik enkele regels lang uw aandacht voor
een kritiek over Chopin van Hector Berlioz, afgedrukt in Le Rénovateur van 15
december 1833.
Pour pouvoir apprécier Chopin complètement, je crois qu'il faut l'entendre
de près, au salon plutôt qu'au théâtre, et faire abstraction de toute idée
reçue; on ne pourrait en faire l'application ni à lui, ni à sa musique. Chopin,
comme exécutant et comme compositeur, est un artiste à part, il n'a pas
un point de ressemblance avec aucun autre musicien de ma connaissance.
Ses mélodies, toutes impregnées des formes polonaises, ont quelque chose
de naïvement sauvage qui charme et captive par son étrangeté même; dans
ses études on trouve des combinaisons harmoniques d'une étonnante
profondeur; il a imaginé une sorte de broderie chromatique reproduite
dans plusieurs de ses compositions, dont l'effet ne peut se décrire tant il
est bizarre et piquant. Malheureusement il n'y a guère que Chopin lui-même
qui puisse jouer sa musique et lui donner ce tour original, cet imprévu qui
est un de ses charmes principaux; son exécution est marbrée de mille
nuances de mouvement dont il a seul le secret et qu'on ne pourrait
indiquer.68
Deze mening van de uitermate bevoegde en heldere criticus Berlioz geeft ons
aanleiding tot vreugde. Want de pianisten die Chopin herscheppen kunnen in ál zijn
duizend gedaanten, zijn er, tegenwoordig. En een Schäfer mag men rekenen onder
de allereerst uitverkorenen. Hij speelde gisteravond de Fantasie, de Sonate ‘met de
treurmars’ en alle vierentwintig Preludes uit opus 28. Hieraan behoeft niets toegevoegd
worden.
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Le Rénovateur, 15 december 1833. Pijper kent deze tekst uit Boschot (1908), 207.
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Tivoli-concert
9 februari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Albert van Raalte
Mendelssohn: Ouverture Die Hebriden
Weber: aria uit Der Freischütz (soliste: Martine Dhont)
Saint-Saëns: Le déluge (solist: Hendrik Rijnbergen)
Debussy: Proses lyriques (Martine Dhont, zang en Helena van
Lunteren-Hansen, piano)
Wagner: Voorspel en slotscène uit Tristan und Isolde
Tsjaikovski: Zesde symfonie (Pathétique)
In het ene geval zou men mejuffrouw Dhont moeten afvragen hoe zij er in 's
hemelsnaam toe gekomen was Debussy's Proses lyriques te kiezen als tweede nummer
op een orkest-solistenconcert, een concert waarop zij als eerste nummer nota bene
Agathes aria uit de Freischütz van Weber zingen zou. In het andere geval zou men
Albert van Raalte moeten interpelleren over zijn keuze: Wagners
Tristan-kop-en-staart69 ná de meest verfijnde lyriek van Claude Achille Debussy.
Punt van uitgang dezer beschouwing is de zeer heterofone eerste programmahelft,
die er zo artistiek uit kwam te zien als het Geheime Dagboek van Goerée
d'Overflaquée70 - men beoordele: Mendelssohn, Weber, Saint-Saëns, Debussy,
Wagner. Toen het vijf minuten voor half tien sloeg, was het pauze en hadden we nog
een symfonie van Tsjaikovski te goed.
Deze programma-indeling kan er, vind ik, eigenlijk niet mee door. En ze zal wel
voornamelijk te wijten zijn aan de post Onvoorzien. Het eerste plan was: in plaats
van de Tristan-fragmenten Dukas' L'apprenti sorcier. (Dat zou eerlijk gezegd ook
nogal erg geweest zijn!) Dat men dit stuk heeft moeten vervangen door het meer in
het repertoire huizende brok Wagner, kan ik mij zeer wel begrijpen. Maar ik doe
hierbij (achteraf!) Van Raalte de voor het grijpen liggende oplossing aan de hand:
had slechts vier nummers vóór de pauze vastgesteld (Dukas of Wagner eruit), dan
was het eerste deel van het concert geëindigd met de Proses lyriques - een regeling
waartegen ik geen enkel wezenlijk bezwaar weet te verzinnen.
Dit slaat op het andere geval. Maar de overpeinzingen van het ene, eerste geval
zijn bedenkelijker. Wanneer wij zelfs aannemen dat mejuffrouw Dhont vermoed had
Debussy na de pauze te zullen zingen - op een enigszins veiliger afstand van
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Het voorspel (kop) en de slotscène (staart) van Tristan zijn door Wagner zelf gecombineerd
voor concertgebruik. Zie ook voetnoot 317 bij de recensie van 24 november 1921.
‘Uit een Geheim Dagboek’ (Zijnde de Aantekeeningen van den heer Johan Goerée
d'Overflaquée) was een wekelijkse rubriek in de Haagsche Post, geschreven door de oprichter
van het weekblad, Salomon Frederik van Oss (1868-1949). De humoristisch bedoelde
dagboekfragmenten, een oubollig en zeer ‘heterofoon’ samenraapsel van alledaagse gedachten
en waarnemingen, zijn consequent zonder persoonsvormen geschreven (Voorbeeld uit de
Haagsche Post van 28 januari 1922: ‘Voor het eerst sedert lang het weer enigszins beter met
nu en dan zonneschijn, zodat in de ochtend een wandeling langs het strand, hetgeen sedert
weken niet meer gedaan.’)
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de Agathe-aria, theatraler nagedachtenis - dan nog moeten wij de overwegingen die
haar bij haar keuze geleid hebben, kwalificeren als onjuist. Want in wat voor
nabuurschap kwamen deze Proses lyriques, noodgedwongen? Ten eerste: wat moet
een dirigent ervoor, erna spelen? En in dit speciale geval: wat moet een gastdirigent
ermee aan? Die minder kan repeteren (hartje februari!), die zich aan het repertoire
moet houden! Ten tweede: wat doet deze lyriek in de grote Tivoli-zaal, als aller oren
verzadigd zijn van de zoveel grotere, expansievere orkestklank? Wat doen die
beknopte, geconcentreerde vormen tussen orkestmuziek, die altoos (ook door Claude
Debussy zelf!) geconcipieerd wordt volgens andere normen, die gehoorzaamt aan
andere wetten van evenwicht, van gang! Stel dat men er de Prélude à l'après-midi
d'un faune vóór gespeeld had, Ravels Ma mère l'oye erna - dan was het nog stijlloos
geworden!
Men kan, men mag geen twee zelfstandige genres kruisen. In het milieu der
orkestmuziek drukt de orkestmuziek elke kamermuziek dood. Op een
kamermuziekavond zou elk orkestwerk, Mozart, Debussy incluis, grof lijken
(wezenlijk ten onrechte - maar we hebben nu eenmaal met verhoudingen te maken).
Debussy's Proses lyriques zijn kamermuziek.
Voor mij zit daar deze betrekkelijk belangrijke kant aan de zaak: dat wij, die de
kunst van heden, de muziek van een Debussy propageren, moeten trachten dit zo
juist en zo intens mogelijk te doen. Ik herinner mij een concert, een paar jaar geleden,
waarop Martine Dhont deze zelfde Proses lyriques zeer overtuigend, zeer meeslepend
gezongen had. Zij wilde dus ook niet anders dan zich in dienst stellen van Debussy's
genie. Nu is het duidelijk dat een uitvoering zoals die van gisteravond de geest van
Debussy niet klaarder openbaart aan de mee-willende hoorders. De omstandigheden
waaronder het geschiedde, waren het tegendeel van behulpzaam, en nu weet ik zeer
wel dat mejuffrouw Dhont die omstandigheden niet kon dwingen, doch zij had ze
tenminste kunnen overzien, meen ik. Kort gezegd: er stond te veel op het spel, er
ging te veel verloren met een mislukking van Debussy's meesterwerk. En dit gevaar
had Martine Dhont kunnen en moeten vermijden.
Ook mevrouw Van Lunterens deel van deze arbeid leed onder de tegenheden der
omgeving. Haar piano sprak te luid; zij speelde, gewend aan de Tivoli-zaal en het
milieu der met alle speeltuig gewapende orkestleden, vanzelf in het gamma dat voor
deze beide factoren geschikter was dan voor mejuffrouw Dhonts interpretatie der
vier liederen. Ook dit is even vergeeflijk als begrijpelijk en men had kunnen
voorspellen dat het slechts zó zou aflopen. Na dit alles: én mejuffrouw Dhont, én
mevrouw Van Lunteren herschiepen Debussy dikwerf betoverender, want: meer in
de geest.
Het orkestwerk tot half tien geeft nog aanleiding om vast te stellen dat het orkest
onder Albert van Raalte een zeer zuiver opgevatte Tristan-muziek speelde, een
Hebriden van Mendelssohn, eveneens heel fraai afgewogen en opgezet. En dat
Hendrik Rijnbergen de solo uit Saint-Saëns' Déluge met zijn weelderigste toon
magistraal vertolkte. Wél een zeer effectvol stuk!
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Kamermuziekavond - Budapester Kwartet
10 februari 1922 (UD)
Bartók: Eerste strijkkwartet
Brahms: Strijkkwartet in a, op. 51.2
Beethoven: Strijkkwartet in c, op. 18.4
De gebeurtenis van de avond was de eerste uitvoering van Béla Bartóks Eerste
strijkkwartet. Ik kan hieraan toevoegen dat dit concert, door de auditie van dit uiterst
belangwekkende meesterwerk, tot een der zeldzame gebeurtenissen van dit seizoen
werd.
Het kwartet Hauser-Pogány-Ipolyi-Son behaalde nog een groot succes met Brahms'
opus 51 nr. 2, terwijl ook Beethovens Vierde kwartet, dat ik niet meer kon horen,
hun zeer gunstig ligt. Doch ik geloof dat het voor heden mijn taak is het werk van
de voorman der nieuw-Hongaarse beweging in te leiden voor onze lezers.
Béla Bartók werd in maart 1881 ergens in een klein plaatsje met een voor ons
volmaakt onuitspreekbare naam geboren. (Het schijnt dat die landstreek tegenwoordig
tot Joegoslavië behoort.)71 In zijn reeds rijke levenswerk zijn nu al een paar
verschillende fasen te onderscheiden. In zijn Stenen Tijdperk, vóór hij als leerling
van het Boedapester conservatorium werd ingeschreven (hij leefde toen in
Pressburg),72 schreef hij reeds ettelijke vellen muziekpapier vol in een stijl die zich
gevormd had aan de voorbeelden J.S. Bach-Brahms. In Boedapest leerde hij,
omstreeks 1900, Wagners werk kennen. Deze invloed, en die van Richard Strauss
(Also sprach Zarathustra werd in 1902 voor de eerste maal in Boedapest uitgevoerd),
determineerden de technische kant van zijn nu volgende, officieel: ‘eerste’ werken.
De andere, belangrijkere invloed was het pan-Magyarisme, het Hongaarse streven
naar politieke zelfstandigheid. Het heette toen opgave om een eigen Magyaarse stijl
te scheppen en men, en ook Bartók Béla,73 wierp zich halsoverkop in de schatten der
zo volstrekt onbekende Hongaarse volksmuziek. Wel, ik zeg, een Hongaar kan zich
dat veroorloven! De volkswijzen der Hongaren schijnen ongelooflijk intact te zijn
gebleven. Men verzekert ons dat de modi waarin zij zijn geschreven, zo echt is als
der Javanen pelog en salendro.74 De alleenzaligmakende majeurs en mineurs onzer
West-Europese vijf eeuwen ‘beschaving’ drongen zo ver niet door en bedierven dus
niets van de oude schatten. Wanneer een West-Europees musicus of folklorist
terugduikt in de vervlogen eeuwen, dan vindt hij onder een zekere tijdsgrens helemaal
niets meer: de mondeling overgeleverde wijzen en gebruiken vielen in handen van
monniken en werden óf voor ons

71
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74

Bartók werd geboren in Nagyszentmiklós; het dorp ligt sinds 1920 op Roemeens grondgebied
en heet nu Sânnicolau Mare.
Pressburg is de Duitse benaming voor Bratislava.
Soms gebruikt Pijper de omgekeerde, Hongaarse volgorde van voor- en achternaam.
Salendro is het pentatonische toonsysteem, op Java en Bali in gebruik naast het heptatonische
pelogsysteem.
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zeer dubieus opgeschreven óf gewijzigd in de geest van die tijd. Alles in onze centra
der beschaving beschaafde mee en verloor het orspronkelijke karakter. Bartók, de
benijdenswaardige, huisde dichter bij ‘de bronnen der barbaarsheid’.
Uit deze eerste periode van zijn werken, na 1900, dateren zijn symfonisch gedicht
Kossuth (ik zei het zo-even al!), een pianokwintet, een vioolsonate, een rapsodie
voor piano en orkest (Bartók is een meesterlijk pianist), pianowerken, een orkestsuite.
Dan komt de periode dat hij begint met zijn Magyaarse volksmuziek in noten vast
te leggen (hierbij terzijde gestaan door zijn medestander, de componist Kodály Zoltán)
en de periode dat zijn eigen stijl zijn karakter begint te vertonen, te fixeren. De
Kinderstücke voor piano, het Eerste strijkkwartet opus 7. Hierná heeft Bartók nog
veel geschreven, al zou men dat aan de concertprogramma's niet zeggen: een opera
Die Burg des Herzogs Blaubart; een pantomime Der holzgeschnitzte Prinz; zijn
Tweede kwartet, een Pianosuite opus 14; twee portretten voor orkest...75
Gij vond dat het Eerste kwartet nogal dissoneerde, nietwaar? Nogal barbaars klonk.
Ik denk er niet aan u af te schepen met de dooddoener dat ge het dan nog maar eens
moet trachten te horen en dat de scurriliteit der dissonanten dan wel gemakkelijker
zal worden. Neen. Bartóks muziek is zo hard als die van Stravinsky. (Hoewel men
daaruit geen lichtvaardige conclusies moet trekken: Stravinsky is geheel anders
getimbreerd, Stravinsky is zonder twijfel de meest geniale contrapuntist van de twee
en Stravinsky bewoont, psychisch, gans andere domeinen van ons nieuwe land. Maar
de uitingswijzen hebben iets van elkander.) De muziek van Bartók ademt niets van
de onbenaderbare suaviteit van een Claude Debussy; de muziek van Bartók is in
wezen lichtjaren gaans verwijderd van Schönbergs altoos iets te cerebrale
veelklankigheden. De muziek van Bartók is slechts horizontaal te verstaan. De
samenklanken resulteren altijd uit het elkander raken van twee, drie of vier lijnen;
nimmer kan men een samenklank als akkoord, harmonisch, analyseren. Dit is niets
nieuws! Ge kunt Bach ook niet harmonisch ontleden; de polyfone klassieke muziek,
die behalve contrapuntisch ook nog harmonisch determineerbaar is (Riemanns
‘functies’), is, als polyfoon kunstwerk, van een lager orde. Zet Beethovens fugato's
eens naast de Fuga in cis uit Das wohltemperierte Klavier!
Stel verder vast dat men majeur en mineur, Mozarts, Mendelssohns
expressiemiddel, ook bij Bartók niet moet zoeken. De samenklank dus die resulteert
uit het onafhankelijk lopen der lijnen in hun eigen gamma, geeft nogal eens aanleiding
tot ongemakkelijke hardheden. Doch men moet dit in de gedachte houden: het is iets
anders of twee vlak naast elkaar liggende tonen (theoretisch de scherpste dissonantie!)
zo uitkomen in een tonale muziek dan wel, gelijk bij Bartók, in een atonale compositie.
In het eerste geval is daar een streven naar ‘oplossing’ in het kader der geëntameerde
tonaliteit (voorbeeld de fris dissonerende akkoorden in het eerste deel
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De Két portré (Two Portraits) op. 5 voor viool en orkest zijn getiteld: Egy idéalis (One
perfect) en Egy torz (One imperfect); in het Duits: Idealbild en Karikatur.
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van Beethovens Eroica); in het andere, hedendaagse geval zijn die
oplossingsneigingen daar niet. We gaan niet, uit koppigheid of dwarshoofdigheid,
tegen de draad der Wetten van Orde en Schoonheid in, u mag me gerust geloven,
lezer! Doch deze zogezegd atonale muziek gehoorzaamt aan andere wetten, wier
grammatica misschien eens over honderd, tweehonderd jaar geschreven gaat worden.
Als de vinders, de componisten, er namelijk reeds weer overheen geleefd zullen
hebben. Verwacht niet van de historicus dat hij in februari 1922 de hele geschiedenis
van het jaar 1922 reeds zou vermogen te schrijven (n'en déplaise madame de
Thèbes!)76 - verwacht ook niet van de muziektheoreticus dat hij de wetten reeds
vastlegt van een kunst die zich juist het spreken heeft geleerd!
Cecil Gray schreef indertijd in The Sackbut dat Bartók niet behoeft te vrezen dat
zijn muziek te rauw of te barbaars zou schijnen. ‘De typische ziekte der musici die
niets te zeggen (geen persoonlijkheid te uiten) hebben, is de vrees voor naaktheid
der melodieën, voor punten van stilstand.’77 Bartók behoeft dit niet te schuwen, omdat
hij componeert vanuit een boordevol innerlijk, omdat hij altijd gang weet te houden,
omdat al zijn simpelheden, zijn melodische en dynamische inzinkingen, expressief
blijven.
Ziezo. Waren we maar eerst met zijn allen op dit algemene plan der waardering,
dan kon er nu de eigenlijke kritiek op volgen: beschouwing van Bartóks psychische
gesteldheid, van zijn sterke en minder hechte kanten, van zijn voorliefde voor veel
donkere timbres. Dan konden wij de techniek van dit Eerste kwartet aan een nader
onderzoek onderwerpen, het evenwicht tussen de delen onderling, de verhouding
der melopeeën onder elkander, de invloeden, de verwerkingen van die invloeden.
Dan kwamen de vragen naar het ras, het temperament, zijn romantische dispositie,
zijn (meesterlijke!) hantering van het strijkkwartetapparaat.
Cela s'écrira (peut-être???) dans l'avenir...
Herdenken wij nog het laatste, derde deel met die verwijderde tumulten. Wanneer
gij daarbij, vluchtig, aan Debussy's Fêtes gedacht hebt, gelijk ikzelf, dan zou dit weer
een punt van uitgang kunnen beduiden van een nieuwe beschouwing: de verhouding
van alle muziek van vandaag tot Debussy. Doch al genoeg - er zijn grenzen aan de
kolommen van het Dagblad. Op bijzondere avonden, gelijk deze, zeg ik: helaas. Maar
laat ons hopen op een spoedige herhaling van het stuk, of als het kan, op een eerste
auditie van Bartóks Tweede kwartet.
76
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Madame de Thèbes (pseudoniem van Anne Victorine Savigny) was de bekendste Franse
handlezeres van haar tijd. In 1915 verscheen er een film Madame de Thèbes van regisseur
Mauritz Stiller (1883-1928).
Cecil Gray, ‘Béla Bartók’. The Sackbut, jrg. 1, nr. 7, nov. 1920, 301-212. Pijper kent deze
tekst van Gray niet uit The Sackbut, maar uit het Bartók-Sonderheft van de Musikblätter des
Anbruch (maart 1921), waarin een vrije vertaling van Grays artikel ‘Béla Bartók’ verscheen:
‘Bartók scheut sich nicht, roh und ungeschlacht zu erscheinen, weil er ganz gut den Wert
dessen, was er sagt, kennt. Nur der Komponist misstraut sich selbst und zweifelt an dem
inneren Wert seiner Ideen, der sein Werk mit gleichgültigem Beiwerk überladet, in eitlem
Versuch, dessen vollstëndige Leere zu verbergen. [...] Die charakteristischen Krankheiten
des Musikers sind Furcht vor Nacktheit und leeren Räumen (Pausen)’ (Musikblätter des
Anbruch, jrg. 3, nr. 5, 95). In het Bartók-Sonderheft staan verder een ‘Selbstbiographie’ door
Bartók zelf, artikelen van Egon Wellesz (‘Die Streichquartette von Béla Bartók’), Kódaly
(‘Bartóks Kinderstücke’) en Felix Petyrek (‘Béla Bartóks Klavierwerke’), een brief van Oskar
Bie aan Bartók en een tekst, overgenomen uit Le Temps van 3 december 1920.
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Abonnementsconcert - Capet-kwartet
15 februari 1922 (UD)
Mozart: Strijkkwartet [welk is onbekend]
Schumann: Strijkkwartet, op. 41 [welk van de drie is onbekend]
Debussy: Strijkkwartet
Waarschijnlijk is het strijkkwartet, eenheid van vier musici, het edelste monument
onzer West-Europese muziekbeschaving. Waaraan hebben wij zijn ontstaan te danken?
Hoe komt het dat de kunstvorm zich niet alleen handhaaft, doch handhaaft op het
allerhoogste plan? Hoe komt het dat de meesters onzer muziekcultuur hun
verrukkelijkste, hun ontroerendste bladzijden schreven, juist voor dit kleine
genootschap? Waarom mislukken alle pogingen tot verruiming of inkrimping van
het kwartet? Een octet werd maar al te vaak een monstruositeit, een strijktrio een
curiosum. Het verwonderlijkste blijkt, na alles, en na vele jaren concert horen: dat
bijna alle ensembles op een zó hoog gemiddelde staan als, om zo te zeggen, geen
veelledigheid (orkest) bereikt en van de solisten slechts zeer weinigen.
Waarom verdwenen honderden goede en artistiek bevredigende zaken en gebruiken,
terwijl deze ‘kleinigheid’ bleef boeien in een eeuwige lente? Waarom verdwenen de
middelmatige werken van het kwart miljoen talentvollen die de programma's der
orkestconcerten, pianorecitals, liederavonden helpen verpopulariseren, van de
repertoires der kwartetten vanzelf en algemeen? Er schijnt een bepaalde
voorzienigheid te waken over Het Strijkkwartet, dezelfde macht misschien die het
ensemble eens, een paar eeuwen geleden, te voorschijn toverde uit het figuurlijke
Niets...
Kan men zich ook simpeler, ongeleder Wordingsgang denken dan die van het
kwartet? Is er een wezenlijk verschil tussen een oud stuk van Haydn, een
cis-Mollkwartet van Beethoven, een nieuw werk van Debussy of één van een der
ultra's: Bartók, Egon Wellesz, Malipiero, Schönberg - een verschil in muzische
waarden, meen ik? De één is beter artiest, de ander machtiger mens - deze doet u
dromen, gene hitst uw geest door reëler verbeeldingen. Doch allen werken, omdat
zij zich bonden aan het Strijkkwartet, slechts met muzikale waarden - het edelste
materiaal van de kunstenaar. Men zou zich, ter vergelijking, eens moeten afvragen
of het muzikale elementen zijn die ons door een Domestica, een Tod und Verklärung
van Strauss heen helpen. Men moet zich, ter vergelijking, eens realiseren hoe gering
het gehalte aan muziek in een La valse van Ravel is. Denkt u ook de finale van
Mahlers Tweede zonder de metafysische achtergronden van Dood en Opstanding...,
om van de latere opera's van Wagner nu maar te zwijgen.
Wanneer er later, ná de ondergang dezer onzer beschaving, nog iets essentieels
overblijft, gered wordt uit de chaos waarin vele profetische wijsgeren (die, het is een
goed-Hollandse troost, nog allemaal brood aten) de cultuur zien verzinken waarvan
u en ik bescheiden delen uitmaken, dan zal dit iets het strijkkwartet zijn, denk ik.
Het is troostrijk om te denken dat het Strijkkwartet evenveel kans heeft om over te
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blijven als de kunstwegen uit Napoleons tijd, als de balladen van François Villon,
en misschien meer dan de Haarlemmermeerpolder, de bioscoop, de D-treinen of het
Levenslied. De Muziek, om haar voor ditmaal eens persoonlijk voor te stellen (ik
maak daar liever geen gewoonte van), schijnt zich langzamerhand terug te trekken
uit de oude woningen: de symfonie, het Lied; gelijk ze reeds vroeger vertrokken was
uit het Madrigaal, het Oratorium, de Opera. (Ik bid u, vertaal me deze passus niet in
het Italiaans, dan krijg ik nooit een visum meer! De Italianen iets sceptisch zeggen
in verband met hun Opera staat gelijk met de Hollanders het mopperen verbieden.)
Alles wat enige muziek ooit inhield aan emotionele kracht, aan suggestie der
klanken werd gerealiseerd door Het Strijkkwartet. Mystici mogen uitmaken in
hoeverre hier de macht der Heilige Vier van invloed is. De gelovigen aan de in de
muziek alleen zaligmakende drie-eenheid (harmonisch: het enig bestaanbare akkoord,
drieklank: grondtoon, terts, kwint; constructief: de driedeligheid (of omschreven
driedeligheid) van de meeste muzikale vormen, sonate incluis; esthetisch: de drie
elementen: melodie, harmonie en ritme) vinden hier een dankbaar object voor veel
haarkloverij en eventuele gedachtetwisten... Ikzelf voel, voorlopig, nog geen roeping
om, mét onze lezers, te gaan dwalen door deze duistere grotten. Zo het wezen der
muziek (als kunst!) al geknoopt zit aan kabbalistische formules - en waarom niet? dan vermoed ik helder dat de absolute muziek, die immers alles, dat is niets, ‘uitdrukt’,
gebaseerd zal zijn op, doortrokken van alle magische bezweringen die ooit hanteerbare
werkelijkheid waren.
Moet ik, na dit alles, voor u vaststellen dat het ensemble van Lucien Capet, Maurice
Hewitt, Henri Benoît, Camille Delobelle een zeldzame eenheid, een zeer machtig
viertal is? Neen immers. De buitengewone kwaliteiten van de zeer singuliere meester
die Capet is, ondergaat iedereen, zelfs de ver-afst zittende hoorder. Schitterender
altist dan die van dit ensemble heb ik nog nimmer gehoord (tweede deel van
Debussy!).
En evenmin vraagt het concert van gisteravond, een der gebeurtenissen dezer
winter, een bespreking van de uitgevoerde werken. Men begon met een verrukkelijk
kwartet van Mozart, daarna Schumanns opus 41. En na de pauze het kwartet van
Debussy, klinkende droom van een iriserende schoonheid, transparant als kristal,
diep als ogen.

Tivoli-concert - Barend Renden78
16 februari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Martin Spanjaard
Beethoven: Ouverture Coriolan
Glazoenov: Eerste pianoconcert (solist: Barend Renden)
Tsjaikovski: Vijfde symfonie

78

Barend Renden, die van 1907 tot 1925 aan het U.S.O. verbonden was als fluitist, trad met
dit orkest ook regelmatig op als pianosolist.
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Het concert van Glazoenov was een noviteit voor Utrecht. Het is geen werk waaraan
men de bijzondere pianistische disposities van een solist kan beoordelen. Het is
evenmin een werk waarvan de reproductie u de psyche van de herschepper moet
doen horen. Het is, ten slotte, geen concert dat exorbitante eisen stelt aan des solisten
muzikaliteit. Een pianist herkent men in een concert van Liszt, bijvoorbeeld; een
kunstenaar in een werk van een der groten, zeg: Beethoven; een muzikant in een
stuk van Dvořák, in een wals van Johann Strauss...
Hieruit zou kunnen volgen dat wij Renden niet herkend zouden hebben, dat men
langs hem heen had kunnen horen. Doch we hoorden Barend Renden niet voor de
eerste maal en het is dus in dit verband logisch en begrijpelijk dat wij ditmaal slechts
geen nieuwe indrukken over zijn spel noteren. Ik kén Renden als een uitnemend
muzikant, als een degelijk onderlegd pianist, en dat zijn toon mij gisteravond minder
plezier deed dan anders wel eens, kan allerlei motieven achter zich hebben die in
geen enkel verband staan met Rendens muzikaliteit. De vleugel, het luide orkest, de
niet al te secure begeleiding en, niet in de laatste plaats, het soort pianistiek dat
Glazoenov in dit concert verwerkt.
Na deze eerste auditie mag ik reeds niet meer aarzelen het concert een weinig
geslaagde, bombastische en onbelangrijke compositie te noemen. Ge kunt dit concert
vanuit verschillende gezichtshoeken benaderen, de consequenties wijzigen zich
slechts zeer relatief. Beschouwd als pianoconcert, als solostuk met orkest‘begeleiding’
blijkt het, door de bank, veel te zwaar geïnstrumenteerd, blijkt de pianopartij vooral
ballistiek te zijn ontworpen: ‘Wat houdt het nog uit tegenover deze
instrumentengroepering?’ Andersom, als orkestwerk met obligaat piano, blijkt de
orkestratie evenmin geslaagd: die piano die het apparaat nergens timbreert, die óf:
solo speelt, óf: verdrinkt in het massaalste aller tutti's. De partituur staat stijf van de
trouvailles die bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn: wat moeten die hoge
tremolo's, figuraties onder trillers van het complete hoge hout, met een ratelende
triangel daar doorheen? Psychisch is het geval erger: dat thema dat achter elkaar:
chromatisch, heroïsch, lyrisch, fantastisch (s.v.v.) wordt gevarieerd en uitloopt in
een allertriviaalste mazurka (wát een platitude!).79 Muzikaal is het eveneens een der
schriftuurlijke zeven magere koeien: het gehalte van het thema dat negen variaties
moet digereren - zegge negen! De thematiek, de constructie van het hoofddeel is ook
onbeschrijflijk zwak en onpersoonlijk. Het doet mij leed dat ik geen aasje bewondering
kan vinden voor Rendens keuze - een keuze waarbij hij (ik waardeer dit!) nergens
geleid werd door dorst naar succes, een keuze die bewijst dat hij voor dit zijn optreden
ernstig gezocht heeft naar iets anders, iets expansievers dan het eeuwige repertoire.
Doch het zoeken (wat hij gedaan heeft) verdient meer aanmoediging dan het vinden
(wat hem niet gelukt is, ditmaal). En dus late Barend Renden zich door deze kleine
tegenslag niet ontmoedigen, doch hij zoeke verder. Hij moet Debussy's tweedelige
fantasie voor piano en orkest eens gaan studeren, die hier in Holland pas één of twee
malen
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Het pianoconcert van Glazoenov is opgebouwd uit een thema met 9 variaties, waaronder een
Chromatica (II), Eroica (III), Lirica (IV), Quasi una fantasia (VI) en een Mazurka (VII). Op
deze bespreking reageert W.V.A. van Ede van der Pals, waarna Pijper hem van repliek dient
(zie p. 830-832).
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is uitgevoerd; of de rapsodie voor dezelfde bezetting van Béla Bartók. En ook bij de
klassieken (Mozart!) vindt men nog genoeg wat buiten het repertoire is gebleven. Ik
zie, na alles, eigenlijk geen enkele reden waarom we Renden met gisteravond géén
geluk zouden wensen; hij heeft de belangstelling getoond die een kostbaarder kapitaal
is dan het solistensucces.
De begeleiding, onder Martin Spanjaard, was niet schitterend, terwijl ook de
Ouverture van Beethoven en een symfoniedeel van Tsjaikovski mij niet zeer geboeid
hebben. Het is vreemd, en jammer, dat mijn eerste indruk van Spanjaards dirigeren
zich gisteravond nergens overtroffen zag - terwijl bijvoorbeeld de leiding van Van
Raalte mij de tweede keer veel beter beviel dan de eerste maal. Het hoofdtempo van
Tsjaikovski I was gedecideerd te langzaam.

Tivoli-concert - Saint-Saëns
23 februari 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Wouter Hutschenruyter
Saint-Saëns: Tweede symfonie
Lalo: Symphonie espagnole (solist: Francis Koene)
Saint-Saëns: La jeunesse d'Hercule
Saint-Saëns: Suite algérienne
Wanneer Rijnbergen niet ziek was geweest, dan zou het een Saint-Saëns-avond
geworden zijn. Het is billijk dat wij de pasgestorven meester een avond lang gedenken
- het zou overigens even voor de hand liggend zijn, wanneer men eens een geheel
programma reserveerde voor Diepenbrock, die reeds enige maanden langer dood is.
De motivering dat Diepenbrock een Hollander was, onze eerste componist, en dat
Diepenbrocks werk een propaganda meer behoeft dan Saint-Saëns, wiens
orkeststukken al een generatie lang op het repertoire staan, zal ik, voorzichtiglijk,
maar niet laten gelden. Herdenking van Saint-Saëns dus. Wel, ik meen dat Lalo's
Symphonie espagnole, die Koene nog speelde, hier volstrekt niet misplaatst was.
Koene speelde het concert beter dan ik het nog van hem hoorde. Te releveren valt
vooral zijn eerste en tweede deel; te noemen valt nog de opmerkelijk geslaagde
begeleiding door het U.S.O. onder Hutschenruyter.
Het is aantrekkelijker om enige ogenblikken te denken aan de musicus Saint-Saëns
dan aan zijn muziek. De muziek, van een meester die zesentachtig jaar werd, die de
oorlog van '70 meemaakte als een man, die gedurende de periode tussen 1870-1914
vooraan stond in het geestelijke leven, die de grote wereldoorlog tot het einde toe
kon volgen, die, ten slotte, de teruggave van Elzas-Lotharingen nog beleefd heeft die muziek zou al zeer belangrijk moeten zijn, wilde ze meer interesseren dan dit
leven. Belangrijker, waarschijnlijk, dan ze is.
De goden hebben deze meester een lang aards leven toebedeeld, doch men zou
zich, wikkende, willen afvragen: zouden zij niet barmhartiger gehandeld hebben
wan-
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neer zij hem 1914 niet meer hadden laten beleven? Het is gemakkelijk gezegd, dat
geef ik toe! Maar Camille Saint-Saëns heeft in zijn hele lange leven vóór '14 niet
zóveel haat ontketend, buiten Frankrijk, als door zijn anti-boche-manifestaties in de
eerste oorlogsmaanden.80 De hele Duitse pers sputtert er nog vandaag over. En zo
werd dit Saint-Saëns-concert voor mij een avond van allesbehalve vrolijke
overpeinzingen: hoe Duitsland, het vreedzame, muzikale deel van Duitsland, zich
tot zulke griezelig blinde haterijen heeft kunnen opwinden. Zouden onze Overrijnse
buren zó bang zijn geweest voor zijn muziek? Men kon het haast denken.
Consequentie kunnen zij hem niet afstrijden: toen hij in 1882 in Berlijn zijn eerste
concert gaf, dronk men aan het souper op de spoedige artistieke en politieke
verbroedering der beide buurvolken. Vriendelijkheid waarop Saint-Saëns reageerde
met: ‘Dan moet ge beginnen met Elzas-Lotharingen terug te geven!’...
Wat Duitsland hem nooit vergeven zal, denk ik, is zijn zwaai van Wagner af. Die
zwaai was ook niet erg te voorzien (men denke aan het slot van zijn Finale der
a-mineur-symfonie en het voorspel van Lohengrin) - en men neemt iemand weinig
zaken meer kwalijk dan een onvoorziene wending. Vooral als die Iemand, gelijk
Saint-Saëns, een representatieve persoonlijkheid is.
De necrologieën der grote Duitse muziekperiodieken lopen over van gal en hoon.
Het eertijds (in 1834!) modernste tijdschrift, Schumanns Zeitschrift für Musik, begint
over Saint-Saëns aldus: ‘Der leidenschaftliche Deutschenhasser, Wagnerfresser und
Chauvinist Saint-Saëns hat uns Deutschen die leidenschaftslose gerechte Würdigung
seines künstlerischen Lebenswerkes bei seinem Tode sehr schwer gemacht.’ Deze
erfgenaam van Schumann (waarlijk grote en vrije geest) is niemand minder dan dr.
Walter Niemann.81 De Berlijnse Allgemeine Musikzeitung (Paul Schwers) is eleganter:
‘Saint-Saëns hat über das erträgliche Mass hinaus gegen uns gesündigt. Sein Verhalten
gegen deutsche Kunst und deutsche Künstler war schmutzig’...82 Zelfs de nieuwe,
lezenswaardige Musikblätter des Anbruch (wier motto is: ‘[...] sehen es als ihre über
der Politik stehende wichtigste Aufgabe an, die durch den Krieg zerrätteten
Beziehungen der europäischen Völker auf dem Umweg der Musik [...] wieder
aufzubauen’), zelfs de Musikblätter des Anbruch vinden slechts de voorzichtigheid
‘aber zuletzt ist dieser Jünger der Aufklärung [...] und darum Idol unserer
musikkritischen Liberalen - in dem Frankreich Poincarés gestorben.’83 Ja - het is
hoopvol. Vooral ook voor de nieuw-Franse muziek in Duitsland en Oostenrijk. Ik
zou wel willen
80
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Onder de titel ‘Germanophilie’ verscheen op 19 september 1914 in Écho de Paris het eerste
van een reeks artikelen van Saint-Saëns, waarin hij onder andere ageert tegen verdere
Wagner-uitvoeringen in Frankrijk. Deze artikelen (twee jaar later in boekvorm uitgebracht)
veroorzaakten een storm van protest in Duitsland.
Dr. Walter Niemann, ‘Camille Saint-Saëns †’. Zeitschrift für Musik, jrg. 89, 1922, 8.
Paul Schwers, ‘Camille Saint-Saëns †’. Allgemeine Musikzeitung, Wochenschrift für die
Reform des Musiklebens der Gegenwart, 6 januari 1922, 4.
In Musikblätter des Anbruch was iets meer dan één kolom gewijd aan het overlijden van
Saint-Saëns. Onder de titel ‘Vergangenheit’ werden een anekdote afgedrukt (gepubliceerd
door Ernst Decsey in Die Spieldose) en een in het Duits vertaald fragment van een artikel
door Romain Rolland, verschenen in Musiciens d'aujourd'hui. Pijper citeert het naschrift
van de redactie bij deze twee fragmenten niet volledig: ‘Aber zuletzt ist dieser Jünger der
Aufklärung, Kämpfer für die Freiheit und darum Bewunderer eines Liszt und darum Idol
unserer musikkritischen Liberalen - in dem Frankreich Poincarés gestorben.’
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weten hoe zij zich denken te ontwikkelen, wanneer zij, gelijk tot dusverre, als
collectiviteit, volmaakt ignorant blijven ten opzichte van Debussy... Dat de Duitse
pers Debussy niet in die mate haat als Saint-Saëns, is voor de hand liggend en
verheugend; maar men is en blijft daar verkeerd ingesteld - ik zou u staaltjes kunnen
afschrijven! Overigens - ik heb het pas nog opgemerkt: men kan een nieuwe kunst,
i.c. Debussy, misschien nog meer schaden door haar onbevoegd uit te voeren dan
door haar te laten zwijgen!84
Om op Saint-Saëns terug te komen: de enige Europeanen die sceptisch, bevoegd
en waarlijk onpartijdig over hem schreven na zijn dood, waren de Engelsen. Edwin
Evans, in The Musical News van 24 december, concludeert met een ijzige kalmte:
‘dat de zo pas overleden componist Saint-Saëns juist veertien maanden oud was,
toen Glinka's opera Een leven voor de tsaar voor de eerste maal werd uitgevoerd en dit is het werk dat door heel de wereld terecht wordt aangezien voor de bijna
voorhistorische oorsprong van alles wat er aan Russische muziek nog geschreven
werd.’ Edwin Evans is vrijwel de enige criticus die Saint-Saëns beschouwt als te zijn
geboren in 1835 - wat hij toch heus was... Maar zijn landgenoten wensten het maar
al te graag te vergeten en dit scheen ook gemakkelijk te zijn als men de mens kende,
jong, levendig grijsaard. Men behoorde het evenwel niet te vergeten als men over
zijn muziek schreef. En dat deden nu pas ongeveer alle Franse muziekcritici wél.
Zodat ge, om een summier overzicht te vinden, ook al niet in Franse periodieken
moet gaan bladeren.
Dat ik Duitse opinies over Saint-Saëns' muziek citeer, is niet zonder goede grond.
Zijn vorming was voor een goed deel Duits en zijn muziek werd in Duitsland lange
tijd meer gegouteerd dan in Frankrijk. Het kan verkeren.
Over zijn muziek te schrijven, nadat ik over zijn herinnering dacht - dat zou niet
willen vlotten. Goede muziek kan men echter altijd waarderen en Saint-Saëns schreef
veel goede muziek. Het is typisch weinig romantisch, voor de periode waarin het
geschreven werd - veeleer klassiek. Klassieker zelfs dan Mendelssohn, met wie er
nogal veel affiniteit is (affiniteit van muzikantschap dan - niet van ras, of psychische
dispositie, temperament!). Het is niet onaardig om op te merken hoe voortreffelijk
Saint-Saëns erin geslaagd is Wagners technieken toe te passen, diens zwoele
akkoorden te lenen en toch te blijven in zijn eigen koelere regionen van uitdrukking.
Men speelde de kleine Symfonie in a, de Suite algérienne, met het nogal triviale
slotdeeltje, en het vierde van zijjn poèmes symphoniques, La jeunesse d'Hercule,
dat ‘schildert’ (ja!) hoe de jonge held de Twee Wegen getoond worden: de weg der
Vreugd en die der Deugd, de ene vol nimfen (dat hoort ge aan de tamboerijns), de
ander vol moeilijkheid en strijd. Het verloop der fabel is bekend genoeg en zou zich
eventueel ook laten raden. Alles loopt goed af, gelijk men gehoord heeft: het eindigt
met d'Onsterfelijkheid van onze Held. Dat waren die harpen en de bazuinen (8 maten),
in Es-majeur.

84

Zie de recensie van 9 februari 1922.
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Opera - La traviata85
25 februari 1922 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera
Verdi: La traviata
Zonder dat wij daarom nog de enthousiasmen van zijn landgenoten over Verdi delen,
kunnen wij toch wel vaststellen dat de invloed die Italië's grootste operagenie op de
Europese muziek heeft uitgeoefend, groter is geweest dan men alzo placht aan te
nemen. Die eerste, tweede akte van La traviata - de hele weemoedige lyriek van
Mahlers Vijfde staat erin...
Het is voor een Hollander, muzikaal grootgebracht met Bach, Beethoven en
Brahms, opgegroeid te midden der gecompliceerdste orkestpartituren van Wagner,
Strauss en Mahler, een eigenaardige bezigheid om eens een orkestpartitie van een
Verdi door te lezen. Het is ook een minstens even interessante afwisseling om, tussen
de honderd en één biografen van de geaccrediteerde Helden der Toonkunst door,
eens een studietje over Verdi ter hand te nemen. Het is zo opfrissend. Het is bovendien
zo plezierig opgewonden en er was zo weinig aanleiding om Goethe, Schopenhauer
of der Wille zur Macht86 in het geding te brengen...
Het vergelijken kan ook zelfs geen Italiaan laten. Maar hij blijft, in de regel, bij
zijn materie. Gino Roncaglia, schrijvende over Verdi's La traviata, roept de Tristan
van Wagner op: ‘Tristano e Isotta di Wagner [...] het hooglied der moordendste
passie - La traviata [...] het gedicht van de smart der gezonde liefde...’87 Wel, men
zou het voor twintig jaren in Duitsland niet ongestraft beweerd hebben, denk ik.
Maar wie zal uitmaken of La traviata de Tristan niet zal overleven op den duur?
(Ik stel me geen partij, heb dienaangaande geen enkele preferentie...) Soms hoor ik
liever Traviata.
Dat kan ik helaas niet zeggen naar aanleiding van de opvoering van gisteravond.
Afgezien van Faniëlla Lohoff, wier creatie het enige bevredigende element in deze
voorstelling was, scheen mij de bezetting de onvoldoendste welke wij deze winter
in Utrecht nog hoorden. John de Nocker, die zich de vaderrol zag toebedeeld, spreekt
niet één consonant verstaanbaar uit en... Nu ja. In dit geval is zwijgen zéker goud.
Was het een speels toeval dat de grimeur van de zoon d'Orbel en van de vader,
Giorgio,88 van de heren Drost en De Nockek revenanten van vader Haydn en de
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Annalen 2578.
Pijper verwijst dikwijls naar dit begrip. Der Wille zur Macht is de postume uitgave (1906)
van Nietzsches aantekeningen voor een alles omvattend boek onder deze titel.
‘Se il Tristano e Isotta di Wagner è il poema della passione morbosa, come qualle che fu
generata dalla potenza di un filtro incantato, La traviata di Verdi è il poema del dolore e dell'
amore sano e limpido come essi appaiono nella loro essenza naturale.’ Roncaglia (1914),
113.
Alfredo en Giorgio Germont heten in de Franse vertaling van La traviata Rodolphe en George
d'Orbel.
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jonge Mozart had gemaakt? Hun grote scène in II kreeg hierdoor voor de musicus
een aparte aantrekkelijkheid. Het befaamde vader-zoonconflict werd ons, als ik me
goed herinner, nog nimmer in deze verpersoonlijking geserveerd! Het was, eerlijk
gezegd, zo treffend, dat ik mij geneigd voel aan een geestig toeval te denken. Dit
toeval nu pleegt men niet te releveren in de krant, doch ik durf in dit gemiddelde wel
een uitzondering te maken.

Muziekkroniek VIII - Gesproken muziek89
26 februari 1922 (UD)
Neen, lezer, geen equivalent bedoel ik van de geschilderde sonnetten, de getekende
liederen van Mahler, de gecomponeerde jurken van M. Paquin (of hoe heet hij).90
Zelfs geen vergelijk, bid ik u, met Querido's Geschreven portretten.91 Ik wilde uw
aandacht gedurende enkele alinea's vragen voor de Gesproken Muziek, precies zoals
het hier staat.
Wij moeten, ter oriëntering, wel even afzakken, duiken, in een Voldoende Diep
Verleden; nog enige etages onder de kinderschoenen onzer actuele West-Europese
muziek. Wij zouden, speculatief, dat geef ik toe, een klein onderzoek willen instellen
naar de wortels onzer kunstmuziek. Dan vinden wij twee mogelijkheden: de
primitiefste muziek, zielsuiting, kan ontstaan zijn uit een ritmisch uitgestoten
tonenreeks, klankenreeks. Hierin is het primitieve ritme manifest: lopen, polsslag,
ademhaling en dergelijke. Ook kan zij, vroeger of later, onafhankelijk hiervan of in
samenhang hiermee, een oorsprong vinden in het met grotere dan alledaagse expressie
uitgesproken woord (zegekreten van de overwinnende krijger, jachtschreeuwen, et
cetera).
Vincent d'Indy, in zijn meesterwerk Cours de composition musicale, formuleert
zijn mening hieromtrent aldus:
Dans l'antiquité on accordait au rhythme la place prépondérante qu'il doit
occuper dans l'Art. Appliquées à la parole récitée ou chantée, aussi bien
qu'aux mouvements du corps, à la déclamation et à la musique comme à
la mimique et à la danse, les lois rhythmiques régissaient ensemble le
Temps et l'Espace, car, seules peut-être parmi les Arts, la danse et la
mimique sont à la fois des arts successifs et plastiques, des arts du Temps
et de l'Espace: aussi étaient-ils considérés par les Anciens comme des arts
sacrés, qu'on réservait le plus souvent aux cérémonies religieuses.

89

Deze ‘Muziekkroniek’ handelt over het melodrama, een genre dat Pijper zeer intrigeerde;
zie voetnoot 191 bij de recensie van 30 april 1918. Hij gebruikt de term melodrama overigens
pas op ongeveer twee derde van het artikel.
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Het Parijse modehuis Mme Paquin (sinds 1891) was in die tijd een van de bekendste. Het

91

huis werd geleid door Mme Jeanne Paquin-Becker (1869-1936).
Israël Querido schreef in Geschreven portretten (1912) over Jac. van Looy, Lodewijk van
Deyssel, Marcellus Emants, Hélène Swarth, J.N. van Hall, C. Spoor, Herman Gorter, Honoré
de Balzac, P.L. Tak, Friedrich Nietzsche en Jan Sluyters.
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Sous l'influence du christianisme, qui proclame la suprématie de l'âme sur
le corps, ces deux arts sont, dès le début du moyen-âge exclus du culte
divin, en tant que manifestations artistiques.92
Ik vind, over de eventuele bronnen der muziek als kunst, nog interessante
bijzonderheden in J.S. Brandts Buys' grote werk Over de ontwikkelingsmogelijkheden
der muziek op Java.93 Op bladzijde 86 dezer brochure heet het:
Of de ritmiek der (Hindoese) toonkunst haar leven alleen gekregen heeft
uit de vocale of ook uit de kinetische wortel der muziek, kan hier niet
worden uitgemaakt in het voorbijgaan.
Snelleman, in de Encyclopedie van Nederlands-Indië, moge kordaat
schrijven over het tijdstip dat ‘de natuurmens behoefte kreeg zijn
gemoedsaanduidingen te uiten, toen de spraak gezang werd, gang en
houding dans...’ - we raken daarmee in zeer duistere voorhistorische
verledens. Ed. von Hornbostel (Zeitschrift für Ethnologie, 1904, blz. 223),
citeert Spencer: Speech Theory:94 ‘Gesang:... ein durch Emphase gehobenes
Sprechen...’; Darwin: ‘Die durch Gebärden unterstützte Verständigung in
musikalischen Tönen dem gewöhnlichen Sprachton vorangehend’;95
Wagner: ‘Sprechgesang: die gemeinsame Wurzel sprachlicher und
musikalischer Äusserungen.’
Maar wie zal beslissen? En, trots Von Hornbostels eigen mening dat men
aan de onscheidbaarheid van de dicht- en zangkunst in de primitieve
culturen onvoorwaardelijk moet vasthouden en dat ‘die Frage nach dem
Ursprunge der Musik und der Sprache stets von deren Wechselbeziehung
ausgegangen ist’ (en uitgaan moet?), schijnt er aan de mate van
afhankelijkheid nog wel twijfel mogelijk. Is het voor de onderlinge
afhankelijkheid tussen spreektoon en melodie - of men die nu in Spencers
of in Darwins richting wil interpreteren - niet bedenkelijk, dat er niet lang
geleden is vastgesteld een apart motorisch hersencentrum voor het zingen
van melodieën, in een geheel andere hersenprovincie dan het motorisch
spraakcentrum gelegen?
Het Verleden, de Pikduistere Oudheid, maakt ons, gelijk gij ziet, niet erg veel wijzer.
Wij kunnen, zonder arrogantie, vaststellen dat de relatie gezongen melodie-gesproken
(gereciteerde) zin in ieder geval al zeer oud is. En voor ons doel kan de suprematie
van het ene boven het andere buiten beschouwing blijven. Alleen geef ik u in dit
verband ter overdenking het woord van de apostel Johannes: ‘In den beginne was
92
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D'Indy (19124), deel I, 17.
Zie ook de recensie van 28 december 1921, waarin Pijper verscheidene ideeën uit deze
brochure naar voren brengt.
Herbert Spencer (1820-1903) was een van de vroegste sociologen en ‘vader’ van het
sociaal-darwinisme. In 1891 bracht hij zijn verzamelde essays in drie delen uit. Vol.
2 bevat o.a. zijn studie ‘The Origin and Function of Music’.
In zijn boek The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871) heeft Charles
Darwin de hypothese uiteengezet van de ‘Musical Protolanguage’ en de rol van gebaren
om betekenis duidelijk te maken.
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schijnt een metafysischer waarheid dan het onder musici alsmaar weer gecolporteerde
aforisme (‘van Hans von Bülow’): ‘im Anfang war der Rhythmus’. (Klinkt ook nogal
materialistisch, nietwaar?)
Onze West-Europese ‘kunst’muziek is, alles wel beschouwd, juist zover van de
magische bronnen der barbaarsheid afgedwaald als onze West-Europese maatschappij,
samenleving, van het primitief communisme der oudste (heidense) populaties. Daarom
lijkt ons, westerse nieuwerwetselingen, dit alles zo duister. Een muziek, een
muziekbewustzijn ontstaat nimmer, handhaaft zich nooit buiten een bepaalde cultuur.
Kan men te midden van het geroes ener wereldstad het lispelen van een beekje nog
horen dat eens, misschien, gevloeid heeft op dezelfde plaats waar thans de trams
knarsen, de automobielen ronken? Neen immers.
En in dit licht bezien blijkt de kraaierij van veel bleekwangige kamergeleerden:
‘Terug naar de natuur’, niet veel anders of meer dan het verlangen van de
oververmoeide huis- of kantoorwerker naar een vrije dag met mooi weer. Dat wil
zeggen: een tochtje naar een lief plaatsje op het land, waar men de meegenomen
mondvoorraad (uit de stad) nuttigen kan in de schaduw van echte (aangeplante)
bomen, aan de oever van een echt (verderop gekanaliseerd) riviertje - een plaatsje
waar onze natuurmensen acte de présence geven met lege sardineblikjes, eierdoppen,
sinaasappelschillen en vertrapt gras. Men gelieve dit alles in het geestelijke te
transponeren; Mozart bijvoorbeeld wordt ons al een eeuw voorgehouden als het
prototype van natuurlijkheid - dwaasheid. Hij had precies zoveel cultuur van zijn tijd
als Debussy of Stravinsky van de onze. Alsof een wijs man in juli naar Scheveningen
gaat om de Zee te ontmoeten in al haar majesteit...
Dit alles slechts om nogmaals vast te stellen dat het vroege verleden ons (tenzij
wetenschappelijk) weinig leren kan over de Gesproken Muziek - over de combinatie
van gesproken woord met muziek (-begeleiding, voor mijn part). Een combinatie
die componisten, het artistieke deel van het publiek reeds eeuwen lang heeft
aangetrokken; een combinatie die, vreemd verschijnsel, tot dusverre slechts negatieve
uitslagen te boeken heeft gehad.
Jean-Jacques Rousseau heeft er zich het eerste mee geoccupeerd en men kan bijna
geen representatief componist noemen die zich, na hem, niet theoretisch of praktisch
met het probleem heeft beziggehouden: Beethoven (kerkerscène Fidelio), Weber
(Preciosa),96 Mendelssohn (Sommernachtstraum, Antigone),97 Strauss (Enoch Arden),
Schönberg (Gurrelieder, Pierrot lunaire.) Wagner heeft er, zie boven, zwaar over
getheoretiseerd - er hebben zich nog tientallen, honderdtallen van componisten grijze
haren gedacht over dit onderwerp - maar de resultaten waren steeds: negatief. Ik kies
het bekendste, het representatieve voorbeeld: Hexenlied van Max von Schillings.98
Afgezien van de jammer- en loeieffecten van het tekstboek: waarom maakt het een
hybridische indruk? Omdat de spreektoon, het accent waarmee men
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Toneelmuziek bij Preciosa (1820) van Pius Alexander Wolff (1782-1828).
Mendelssohn-Bartholdy: toneelmuziek bij Sophokles' Antigone (op. 55, 1841).
Max von Schillings (1868-1933), Das Hexenlied, melodrama met orkestbegeleiding op een
gedicht van Ernst von Wildenbruch.
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zijn poedel roept of een paar sokophouders koopt, vloekt tegen de muziek. Omdat
de in zichzelf complete klankenvoorstellingen van het orkest in een ander deel van
ons bewustzijn spelen dan de indrukken die zelfs de schoonste gesproken woorden
op ons maken. Literatoren voelen dit helaas gewoonlijk niet al te zuiver; Frederik
van Eeden noteert met een gebaar van ‘dit spreekt vanzelf’ hier en daar in zijn
toneelstukken: ‘men hoort muziek’ (Ijsbrand.)99 Jawel, morgen brengen. Wagner
klaagt ergens in Mein Leben steen en been over het onbegrip van zijn literaire vrienden
ten opzichte van het door hem ontworpen Gesamtkunstwerk...
Hiermee zeg ik geenszins dat er niet sommige dramaturgen voortreffelijk in
geslaagd zijn een bestaande muziek spiritueel of effectvol te adopteren in hun werken.
Maar dan is het doel: óf ironisch, óf een gruwzame dissonant. Voor het eerste geval
zie Shaw, Man and Superman - het naspel in de onderwereld, waar de komst van
Don Juan in de Egyptische duisternis wordt aangekondigd door een paar
strijkinstrumenten, die een bekend motiefje uit Mozarts gelijknamige opera beginnen
(doch niet afmaken; dat is de trouvaille van het stuk!).100 Ook herinner ik mij met
voorliefde een uiterst geslaagd effect in het voor een paar jaren vaak gespeelde stuk
De duivel in de vrouw (de naam van de auteur is mij ontschoten),101 waar een
allertriviaalste, vrolijk nasillerende handharmonica de tragische ontknoping van het
stuk in een gruwelijk vaal licht zet. Maar als ge de muziek tot een integrerend deel
van uw dramatische conceptie maakt, moest men ze ook kunnen ontwerpen,
voorschrijven. Bij Shaw is het natuurlijk een passagetje dat iedereen kent; bij De
duivel in de vrouw voldoet ieder vrolijk-triviaal mopje. In deze beide gevallen komt
de muziek niet op het eerste, niet op het tweede plan, doch op zoiets van het tiende.
De muziek kan hier desnoods wegblijven zonder dat het effect in wezen geschaad
wordt. Shaw gebruikt Mozarts muziek niet declamatorisch (men spreekt niet
erdoorheen) en in het andere geval is zelfs het gehalte der muziek niet nauwkeurig
omschreven - het kon evengoed een valse viool of een cornet à pistons zijn. De
invloeden die ons het melodrama (genre Hexenlied) niet doen aanvaarden, zijn hier
afwezig.
Terugkomende op de onvoldoende uitslagen welke tot dusverre altoos volgden op
de pogingen om van een gereciteerd stuk literatuur en een gespeelde muziek een
kunstwerk te maken, stel ik de conclusie vast waartoe ik in de loop der jaren gekomen
ben: schuld aan die mislukking is slechts de heterogeniteit der beide artistieke factoren.
Het zijn niet de kleine malligheden, ongewenstheden van het genre, gelijk ik vroeger
wel meende te moeten denken: de avontuurlijke afwisseling van ‘begeleide’ en los
van de muziek gereciteerde zinnen; het is niet slechts het gehalte der muziek, die de
muziekgevoelige toehoorders noopt het symfonische conflict te verkiezen boven de
recitatie en die dus de declamator doet waarnemen als een overbodige, soms zelfs
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IJsbrand is een toneelstuk van Van Eeden uit 1908.
G.B. Shaw, Man and Superman, toneelstuk.
De duivel in de vrouw (Duits: Der Weibsteufel) is een toneelstuk uit 1915 van de Oostenrijkse
schrijver Karl Schönherr (1867-1943). Het werd in Nederland in 1916 opgevoerd door Willem
Royaards, samen met Magda Janssens en Ko van Dijk sr. Pijper noemt de schrijver Schönherr
later nog eens in het artikel ‘Scènemuziek bij Shakespeare’. De Muziek, mei 1930 (zie HPG
2, 544).
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hinderlijke factor. Het zijn niet de schokken die ons bewustzijn krijgt, als de muziek
onder het spreken inzet, als de muziek plotseling zwijgt. Het is evenmin het gehalte
van het overgrote deel der libretti (het gaat immers in de regel niet zonder Koning
Harald, zonder edele prinsessen, vrome monniken, kruisvaarders of lijfeigenen).
Want zelfs de componisten die hun tekst haalden bij de Antieken (Botho Sigward102
becomponeerde een fragment uit de Odyssee, en zo is er meer), boekten slechts
fiasco's. Onze aandacht verkiest blijkbaar niet gesplitst te worden en het zou mij
allerminst verwonderen wanneer ik dit vermoeden eens ergens bevestigd vond als
natuurwet...
Jean-Jacques Rousseau, leren ons de muziekhistories, heeft het genre voor het
eerst geëntameerd. En Jean-Jacques' voornaamste werk op muzikaal gebied wijst
ons de weg uit het declamatoriumprobleem. In zijn Dictionnaire de musique, het
achttiende deel van zijn Verzamelde Werken (Genève 1782), vinden wij onder
Récitatif:
Discours récité d'un ton musical et harmonieux. C'est une manière de chant
qui approche beaucoup de la parole, une déclamation en musique, dans
laquelle le musicien doit imiter autant qu'il est possible, les inflexions de
voix du déclamateur. Ce chant est nommé récitatif parce qu'il s'applique
à la narration, au récit, et qu'on s'en sert dans le dialogue dramatique. On
a mis dans le Dictionnaire de l'Académie, que le récitatif doit être débité:
il y a des récitatifs qui doivent être débités, d'autres qui doivent être
soutenus.
La perfection du récitatif dépend beaucoup du caractère de la langue; plus
la langue est accentuée et mélodieuse, plus le récitatif est naturel, et
approche du vrai discours: il n'est que l'accent noté dans une langue
vraiment musicale; mais dans une langue pesante, sourde et sans accent,
le récitatif n'est que du chant, des cris, de la psalmodie; on n'y reconnait
plus la parole. Ainsi: le meilleur récitatif est celui où l'on chante le moins.
Ik wilde u gaarne meer afschrijven van Rousseaus zeven bladzijden zangerig Frans,
maar dit zou ons te ver voeren. Jean-Jacques laat bijvoorbeeld geen gelegenheid,
geen half vel druks onbenut om u te betrekken in zijn felle en oude ruzie met de grote
Rameau. En hij had nog meer stokpaardjes, die allemaal even interessant zijn, maar
die wel wat erg ver van onze twintigste-eeuwse gesproken muziek weg galopperen.
De kern, de oplossing van ons vraagstuk staat hier, op en tussen de regels: de
gesproken lijn moet muziek zijn - geen zang meer, doch dit is iets anders dan: nog
geen zang.
Een declamatorium werd tot dusverre gecomponeerd en uitgegeven zonder enige
indicatie voor de solist. Hoogstens noteerde men een enkele metrische waarde, die,
werd de regel in kwestie ‘gewoon’, natuurlijk gezegd, aanleiding zou kunnen geven
tot conflictjes, tot niet uitkomen. Deze stukken zijn onredbaar, er is niets meer voor
te doen. De componisten zullen er zich aan moeten gewennen de gesproken stem als
gezongen lijn te behandelen. Het maakt verschil of een alt zingt dan wel een tenor.
Deze koevormige waarheid zal men ook in het declamatorium dienen te adopteren.
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Botho Sigward Graf zu Eulenburg (1884-1915) componeerde twee melodrama's.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)
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grondig moeten herzien: zij zullen ertoe moeten overgaan de regels van hun tekst
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natuurlijk te laten zeggen: niet meer capricieus geritmeerd als een czârdâs, niet meer
extravagant melodisch volgens de schijnbare ‘wetten’ der melodievorming. Een
muzikaal declamerende stem is iets anders dan een zingende stem. Zangkunst is iets
anders dan voordrachtskunst. Maar slechts de allervoortreffelijkste zangers van heden
zouden bruikbare muzikale voordragers voor morgen blijken!
Schönberg, in zijn Pierrot lunaire (van 1914), heeft de wenselijkheid van deze
oplossing wel voorvoeld, doch hij dacht haar niet door tot de uiterste consequentie.
Hij noteert de spreekstem wel ritmisch en relatief melodisch, doch het ritme is overal
zo uit elkaar getrokken, zo amuzisch, dat de declamatie van Strauss' Amor103 er
welhaast natuurlijk naast lijkt. En hij eist volmaakt onmogelijke dingen van de
stemomvang van zijn spreker (een paar octaven en nog wat). Bovendien observeerde
Schönberg weer onjuist, zoals, helaas, zo dikwijls. Hij zegt in zijn Vorwort (zur
Pierrot lunaire) dat: ‘der Gesangston die Tonhöhe unabänderlich festhält - der
Sprechton gibt sie (die Tonhöhe) zwar an, verlässt sie aber durch Fallen oder Steigen
sofort wieder’. Dít is een dwaling: men moet bij zichzelf maar eens nauwkeurig
waarnemen hoe klein het interval is waarin wij spreken! En dat is nog Hollands: een
harde, stugge taal. Men vergelijke dan eens een melodieuze, een ‘vloeiende’ taal als
het Italiaans bijvoorbeeld.
Er ligt hier een bijna onafzienbaar terrein braak. De musici beginnen - eindelijk!
- enige kijk te krijgen op de literatuur, op dat deel van het artistieke leven dat niet
op hun notenbalken geschreven staat... De teksten zijn niet meer kapstokken om
muzieknummers aan op te hangen, gelijk bij Schubert of Mozart (n'en déplaise de
oraties van mr. Weingartner).104 De tijd begint voorbij te raken dat een talent voor
het vak Muziek zich vergaapt aan de summierste105 uitingen der literatuur. De tijd
gaat komen, weeromkomen misschien, dat de Dichtkunst en de Muziek hun oude
relatie weer gaan opnemen - een verbond dat slechts verbroken werd door de
wederzijdse groeiprocessen. Rousseau decreteert, beminnelijk, dat de Grieken zover
waren. Wij zijn er niet bij geweest, doch ik geloof het graag. Preciezer gezegd: het
zou mij niets verwonderen. In dat geval getuigt deze kleine beschouwing van veel
optimisme...

Tivoli-concert - Richard Heuckeroth
2 maart 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Richard Heuckeroth
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Tsjaikovski: Eerste pianoconcert (solist: Frederic Lamond)
Liszt: drie pianostukken (Frederic Lamond)
Strauss: Tod und Verklärung
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Lied van Strauss op tekst van Brentano, op. 68.5 (1918).
Pijper schrijft consequent Weingärtner (ook in de recensies van 10 januari 1918 en 2 maart
1922); bedoeld is de dirigent en componist Felix Weingartner (1863-1942).
Zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921.
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Het artistiek geweten gebiedt ons in de eerste plaats het pianospel van de heer Frederic
Lamond te gedenken. De heer Lamond speelde het concert van Tsjaikovski en, na
de pauze, een nummertje Liszt. Het Pianoconcert van Tsjaikovski heeft als eerste in
de oren vallende eigenschap dit tegen, dat er nog steeds bijna geen vleugels gebouwd
worden die na de eerste zes, zeven maten niet vals gehamerd zijn. (Dit is dus een
verwijt dat wij niet in de enige plaats behoeven te richten tot de Bechstein die
gisteravond in het vuur was gebracht.) De meer wezenlijke onaangename
eigenschappen van het concert zijn bekend en bemind genoeg. Rest dus te vermelden
dat dit stuk Lamond zeer gunstig ligt; Frederic Lamond is een der weinigen die erin
slagen de gewraakte inzetakkoorden niet alleen te laten klinken, doch ook: daarmee
het gehele orkest te beheersen. Lamonds pianospel wijzigde zich in de loop der jaren
slechts weinig: het zijn nog dezelfde bewonderenswaardige en dezelfde meer
persoonlijke pianistische kwaliteiten.
Het artistiek geweten, bovengenoemd, gebiedt eveneens om vast te stellen dat het
accompagnement van het U.S.O. onder leiding van Richard Heuckeroth niet
buitengewoon goed klopte en sloot. Dit heeft mij, eerlijk gezegd, ten zeerste
bevreemd: Heuckeroth toch verstaat het handwerk van het dirigeren lange jaren, en
in zijn operapraktijk was het accompagneren zijn dagelijks werk. Maar het schijnt
een te groot verschil te maken voor veel dirigenten of zij hun taak moeten vervullen
in het milieu van de schouwburg dan wel in de ongastvrijere concertzaal.
De orkestwerken waren Berlioz' Ouverture Carnaval romain en Tod und
Verklärung van Richard Strauss. Al van huis uit wat te zeer op het dynamische
ingesteld: niet zeer ritmisch meeslepend of boeiend melodisch. Het dirigeren van de
heer Heuckeroth ziet er zeer bewust en beheerst uit. Toch betwijfel ik of het voor
het orkest even rustig leidinggevend is als het er vanuit de zaal uitziet; om dit definitief
vast te stellen zou men nog een tweede concert onder zijn leiding gevolgd moeten
hebben en ander werk, minder van-het-repertoire, moeten horen. Ten overstaan van
een zo bekend repertoirestokpaardje als Tod und Verklärung doet zijn uiterst minutieus
geschakeerd gebaar ietwat opzettelijk aan. Men zou bijna in de verleiding komen
om de kritiek te citeren die Claude Debussy eens schreef op een uitvoering onder
leiding van Cortot. Als de schikgodinnen het zo gewild hadden dat Debussy het
dirigeren van Heuckeroth had moeten kritiseren - hij had dezelfde woorden kunnen
gebruiken:
[...] il a la mèche de Nikisch et cette mèche est attachante au dernier point
par le mouvement passionné qui l'agite à la moindre nuance. [...] Comme
Weingartner, il se penche affectueusement sur les premiers violons en leur
murmurant d'intimes confessions; se retourne vers les trombones, les
objurgue d'un geste dont l'éloquence peut se traduire ainsi: ‘Allez, mes
enfants, du nerf! Tâchez d'être plus trombones que nature’, et les trombones
dociles avalent conscienscieusement leurs cylindres.106
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Pijper citeert uit Debussy's artikel ‘Parsifal et la Société des Grandes Auditions de
France’. Gil Blas, 6 april 1903. Bij Debussy staat echter: ‘Comme Weingartner, il se
penche affectueusement sur les premiers violons en leur murmurant d'intimes
confidences; se retourne vers les trombones, les objurgue d'un geste dont l'éloquence
peut se traduire ainsi: “Allons, mes enfants, du nerf! Tâchez d'être plus trombones que
nature”, et les trombones dociles avalent conscienscieusement leurs cylindres.’ Debussy
(1971), 141-142.
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Om met een conclusie van Debussy over hetzelfde onderwerp te besluiten: ‘Il est
jeune, son amour de la musique est très désintéressé, voilà assez de raisons pour ne
pas lui tenir rigueur de gestes plus décoratifs qu'utiles.’107

Abonnementsconcert - Hongaarsch Strijkkwartet
7 maart 1922 (UD)
Milhaud: Tweede strijkkwartet
Beethoven: Strijkkwartet in Es, op. 127
Tsjaikovski: Strijkkwartet in D, op. 11
Wij kunnen voldaan zijn over bijna al de kwartetten die in de loop van dit seizoen
onze goede stad bezocht hebben: géén gezelschap heeft de meesterwerken der
klassieke componisten vergeten (dat is prijzenswaardig); bijna géén der ensembles
liet na een of ander onbekend, nieuw werk mee te brengen. Dit verdient groter lof.
Naast de Beethovens, Mozarts, Haydns, Brahmsen: het kwartet van Debussy, Ravel,
Pizzetti da Parma, Bartók Béla en, ditmaal, een van Darius Milhauds vier kwartetten.
Het Tweede, meen ik. Er is op de productie van Darius Milhaud tot dusverre niet
veel oog nog te houden. Ge moet mij dit niet ten kwade duiden, lezer: want Darius
Milhaud is angstaanjagend productief!
Ter oriëntering het volgende:108 Darius Milhaud is een der zes jonge componisten
die te Parijs het genootschapje, bondgenootschap wel, Groupe des Six, gesticht
hebben: Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, de Zwitser, Milhaud, Francis
Poulenc en Germaine Tailleferre. Onafhankelijk (al dan niet tussen aanhalingstekens!),
een beetje branieachtig gekant tegen alles en nog wat: tegen het purisme der Schola,
tegen het classicisme van Saint-Saëns, tegen het ‘luminisme’ ofwel ‘pointillisme’
van Debussy en zijn directe epigonen Ravel, Roland-Manuel; woedende opposanten
tegen de donderwolken van Bayreuth (lees: tegen de invloed van Wagner op de
Franse mentaliteit). Dit laatste was ad rem, doch het komt wat laat... De Groupe des
Six erkende indertijd, een paar jaar geleden, twee halfgoden: Erik Satie en Igor
Stravinsky. Ik heb in deze kolom van het altijd volle Middagblad geen plaats om
langdradiger uit te weiden over de merkwaardige en zeer grote invloed van de oude
heer Satie, die er tot dusverre in bleef slagen iedere nieuwe generatie twee neuslengten
vooruit te blijven (Satie werd geboren in 1866!)109 - en ook: een divagatie over het
gevolg en de gevolgen van Igor Stravinsky zou wel heel ver van Darius Milhaud
naar zeer hoog spuitende geisers der barbaarsheid voeren.
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Debussy (1971), 142.
Een groot deel van deze recensie (‘Darius Milhaud is een der zes jonge componisten’ tot en
met ‘Dat geeft te denken!’) verwerkte Pijper ruim een half jaar later in zijn artikel ‘Franse
muziek in het Amsterdamse Concertgebouw’ (Groot Nederland, november 1922). Pijper liet
daar de passage over de Tweede vioolsonate weg (‘de Tweede kan ik nog vandaag’ tot en
met ‘Dat is helaas onmogelijk’).
Zowel hier als later in het artikel in Groot Nederland schrijft Pijper: ‘Satie werd geboren in
1855!’. Dit is in de tekst verbeterd.
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De Groupe des Six dus. (Louis Durey heeft zich teruggetrokken uit het welluidende
bondgenootschap; ‘nu bleven er nog vijf’, zoals dat in Scholanders liedje van de
‘Zwölf kleine Negerlein’ heet. En moeten we M. Émile Vuillermoz, in de Temps van
een goede maand geleden, geloven, dan is ook het uittreden van Arthur Honegger
maar een kwestie van tijd. ‘Honegger heeft te veel talent’, zei M. Vuillermoz. Wel,
‘dan blijven er nog vier’. Duidelijkheidshalve zal ik echter in dit kleine kroniekje
maar over de Six blijven spreken. What's in a name?) De Groupe des Six vond haar
idealen tamelijk concreet uitgesproken door Jean Cocteau, onder andere in zijn Le
coq et l'arlequin - notes autour de la musique. Daarin - het is een buitengewoon
lezenswaardig boekje - heet het telkens: ‘We moeten eenvoudiger leren schrijven.
We hebben muziek genoeg om daarnaar te luisteren met het gelaat in de handen
verborgen, wat een andere vorm is voor: om erbij in te slapen. We hebben een muziek
nodig die in een behoefte voorziet: een muziek waarin ik kan zitten als in mijn stoel.
Er is meer wezenlijke muziek overgebleven in de music-halls dan in de plechtige
concertzalen - gelijk ook de meeste clowns beter acteurs zijn dan de gerenommeerde
toneelspelers.’
Zo gaat Jean Cocteau een dun boekje lang door. En inderdaad, in veel van zijn
alinea's maakt de waarheid wel bijster rare grimassen, maar ze is er tenminste in
aanwezig. Wat inzake veel lyriek, veel panegyrische retorica niet gezegd kan worden...
o, de rampzalige verheugenis der bewonderende biografieën!...
Die music-hall-kunst, dat was een tijdlang een maalpunt van onze Parijzenaars.
Jean Cocteau ontwierp het scenario van een ballet Le boeuf sur le toit, ou le
nothing-doing-bar en Milhaud schreef er muziek bij. Het geheel heette
cinéma-symphonie110 en het werd onder de auspiciën van een nieuwsgierig
belangstellend Parijs meer dan eenmaal opgevoerd. Het boeiende van het stuk is dat
de intelligente en voorbereide toehoorder onophoudelijk het gevoel heeft van
alleraangenaamst bij de neus genomen te worden. Milhaud schreef één doorlopende
ragtime, met meer dan onbeleefd discordante contrapunten - zodat het amusante is:
ge weet niet of gij, toehoorder, voor de mal gehouden wordt, dan wel: of de ‘serieuze’
balletmuziek een tik krijgt (ge herinnert u wel, dat verhaal van Berlioz over die
danser, die zijn hoge sprongen niet kon maken toen het orkest per ongeluk zijn
nummer een toon te hoog inzette!)111 - ofwel: kastijdt Milhaud zijn authentieke steps
en trotts een beetje?...
Kende ge niet anders van Darius Milhaud dan deze pantomime, zijn werk zou u
slechts raadseltjes (o, heel vermakelijke!) opgeven. Maar er is meer. Milhaud heeft
veel geschreven en uitgegeven: liederen naar Paul Claudel, naar Guillaume
Apollinaire. Orkestwerk, pianostukken, onder andere een goede suite.112 Een stuk of
vier strijkkwartetten. Een sonate voor twee violen;113 ten minste twee sonates voor
viool en piano - de Tweede kan ik nog vandaag een meesterwerk noemen. Men zal
110
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Pijper vergist zich; Le boeuf sur le toit is door de makers gekarakteriseerd als cinéma-fantaisie.
‘On ne peut pas danser en mi.’ Berlioz (19692), 63.
In aanmerking komen: Suite in vijf delen voor piano, op. 8; Suite symphonique nr. 1 voor
piano à quatre mains, op. 11; Suite symphonique nr. 2 voor piano à quatre mains Protée, op.
57. Fragmenten van de orkestversie van laatstgenoemd werk zullen gespeeld worden tijdens
het Franse muziekfeest in het Concertgebouw te Amsterdam; zie de bespreking in Groot
Nederland van november 1922.
Bedoeld is de Sonate voor twee violen en piano, op. 15 (1914).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

zich misschien willen herinneren dat Rijnbergen en ik dat werk voor twee jaren in
Tivoli

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

655
voor de eerste maal in ons land uitvoerden. Ik vermeld dit persoonlijke feit slechts
om naar aanleiding daarvan te kunnen vaststellen dat, nadien, nog geen der vreemde
of vaderlandse violisten-en-pianisten dit voortreffelijke werk op hun repertoire
genomen hebben - wat ik een schromelijke en laakbare achterlijkheid moet noemen.
Waarschijnlijk is die Tweede vioolsonate Milhauds best geslaagde werk. Het is
evenwichtiger dan wát ook dat ik van hem ken. Het is beknopt, het is met
zorgvuldigheid geciseleerd, het is uit één stuk. Het is geïnspireerd - het thematische
materiaal, ten slotte, is van veel betere kwaliteit dan anders vaak. Het is een volstrekt
persoonlijk werk.
Maar ik wilde wel dat ik dit alles ook van Milhauds overige composities kon
zeggen. Dat is helaas onmogelijk. Milhaud is productief om bang van te worden.
Doch hij schreef te veel! Daar zijn ál te weinig composities onder zijn bagage die
gaaf zijn, die meer zijn dan half-affe schetsen. Milhaud gunde zich geen tijd om lang
genoeg met zijn gedachten te rade te gaan - of misschien mangelt het hem aan
wezenlijk, compositorisch, concentratievermogen. Het is niet overdacht, het is, helaas,
niet eens altijd geïnspireerd. Het is soms: slordig.
Sommige componisten ontwikkelen hun persoonlijkheid door concentratie, door
in gedachten wikken en wegen van al hun uitingsmogelijkheden. Anderen schrijven
noten, noten, noten, - en soms lukt dezen een meesterwerk. Sommigen hebben op
hun dertigste jaar tien werken geschreven - anderen vijfhonderd. Zie Mozart. Het is
alleen maar jammer voor de talenten, gedisponeerd als Milhaud, dat de Geest niet
met de jaren komt en dat het Verstand beter wordt ontwikkeld door bezinning dan
door proberen... Het zou jammer zijn als Milhaud zijn leven lang bleef Proberen hij heeft daarvoor te veel talent (nee, ik bedoel dit niet kwaadaardig, zoals M.
Vuillermoz...!).
Moeten wij vaststellen, uit Milhauds eigen uitlatingen, dat zijn persoonlijkheid
nog niet uitgegist, nog niet in evenwicht is? Er is een ongelijkwaardigheid tussen de
algemene houding tegenover het geestelijke leven en de beelden die hij ervoor vindt:
men leze wat hij schrijft naar aanleiding van de actuele Braziliaanse volksmuziek:
‘La richesse rythmique, la fantaisie indéfiniment renouvelée, la verve, l'entrain,
l'invention mélodique d'une imagination prodigieuse qui se trouvent dans chaque
oeuvre de Tupynambá ou le génial Nazareth, font de ces derniers la gloire et le joyau
de l'art Brésilien. Ces deux maîtres précèdent la musique de leur pays comme ces
deux grosses étoiles du ciel austral (Centaure et Alpha du Centaure), précèdent les
cinq diamants de la Croix du Sud.’114 Deze retorica is een tamelijk hachelijk
symptoom, meen ik.
Milhaud is het ook nog niet met zichzelf eens in de muzikale zaken. Hij meent,
schrijvende over de verhouding van Schönbergs muziek tot de nieuwst-Franse
(Milhaud voerde onlangs Schönbergs Pierrot lunaire in Parijs uit): ‘Schönberg is
tegenwoordig atonaal, wij zijn polytonaal. Onze dikwijls erg dissonante muziek’ (de

114

Darius Milhaud, ‘Brésil’. La Revue Musicale, jrg. 1, nr. 1, november 1920, 60-61. Marcelo
Tupynambá (1899-1953) gold als koning van de tanguinho. Componist en pianist Ernesto
Nazareth (1863-1934) kreeg bekendheid door de eerste compositie die hij op 14-jarige leeftijd
schreef. Zijn tango's en Choros leggen een bijzondere creativiteit aan de dag. Elf van de
dertig Braziliaanse melodieën die Milhaud in Le boeuf sur le toit aanwendt, zijn van de hand
van Tupynambá en Nazareth.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

satisfactie, M. Milhaud, de satisfactie! foei, foei...!) ‘kan men nog altijd in tonale
functies herleiden’ (ik geloof er niets van!) ‘Ikzelf volg nog altijd de richting Berlioz-

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

656
Alberic Magnard’...115 Och kom. Neen. Het zou de moeite waard zijn om Milhauds
artistieke antecedenten eens op te sporen, zijn werk zal daar, hoop ik, op den duur
belangrijk genoeg voor worden. Ik kan, op één avond, natuurlijk geen definitieve
heraldiek ontwerpen, maar van één punt ben ik wel zeker: Magnard hoort niet onder
zijn peetvaders. Milhaud verwerpt ook a priori een eventuele invloed van Debussy.
Dat geeft te denken!
Het gisteravond gespeelde strijkkwartet vertoont alle kenmerken van Milhauds
hierboven kortelijks geschetste wezen en artiestschap. Er staan verrukkelijke
bladzijden in, en het hele lichte derde deel is een klein chef d'oeuvre. Goed zijn ook
altijd Milhauds sluitingen, voortreffelijk zijn de meeste inzetten, aanlopen naar nieuwe
stemmingen. De constructie, vooral van het laatste deel, is zwak. Het stuk is
gedecideerd te lang. Het thematisch materiaal is, voor een strijkkwartet: pril, precair
apparaat!, te heterogeen. Sommige trivialiteiten uit het laatste deel zouden zelfs
componisten van een diametraal tegenovergesteld beschavingspeil doen blozen. Weer
andere motieven zijn eenvoudig grandioos (tweede helft van het Lent). Het is soms
overmoedig, soms: gemakzuchtig gemaniëreerd.
Maar als geheel was het: meer dan de moeite der kennismaking waard. Het is van
meer belang dat wij op de hoogte raken en blijven van wat er in de wereld der klanken
geschiedt, dan dat wij ons blijvend opsluiten met eenmaal cadeau gekregen
schoonheden. En het werk van Milhaud bergt, tussen veel onbeduidends, toch zeker
een paar atomen eeuwigheid.
De rest van het programma bestond uit Beethovens opus 127, en opus 11 van
Tsjaikovski. Hun Beethoven was minder voortreffelijk dan hun Milhaud, doch er
waren prachtige dingen te signaleren in het Adagio.

Abonnementsconcert - Jacques Thibaud
15 maart 1922 (UD)
Jacques Thibaud (viool) en Louis Schnitzler (piano)
Werken van Brahms (Vioolsonate nr. 2 in A, op. 100), Bach, Saint-Saëns
e.a
Louis Schnitzler is, in zijn genre, een allround musicus. Schnitzlers genre is ook zo
beperkt niet: men kan hem de Kreutzer-sonate van Beethoven voorleggen of Alex
Voormolens Trois tableaux des Pays-Bas; het concert van Saint-Saëns (voor violoncel,
natuurlijk), de Trille du diable of Auf dem Kirchhofe. Hij vreest niet voor een

115

Darius Milhaud in een Duitstalig artikel: ‘Ob ich eine Beziehung zu dem finde, was wir selbst
wollen? Nein. Vielleicht gefällt uns Schönberg eben darum so sehr. Er ist heute atonal und
wir sind polytonal; unser oft so stark “dissonanter” Satz lässt sich doch immer irgendwie auf
tonale Gestaltungen zurückführen. Ich selber gehe immer noch den Weg eines Berlioz, eines
Albéric Magnard. Debussy? Nein, der ist für uns ein Vollendeter, ein Abschluss. Wir
wünschen uns Neues und wir möchten gern wissen, wie es bei den jungen Leuten in Wien,
in Prag, in Budapest, in Warschau aussieht. Man weiss viel zu wenig von einander. Immer
noch zu wenig. Wie lange haben wir nicht zu diesem Pierrot gebraucht!’ Darius Milhaud,
‘Paris und unser Pierrot lunaire’. Musikblätter des Anbruch, jrg. 4, nr. 3-4, februari 1922.
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sonate van Brahms en Mahlers Fischpredigt doet hem niet terugdeinzen. Schnitzler
staat voor niets: hij leidt het debuterende zangeresje door de perikelen van haar eerste
optreden heen met dezelfde hem nimmer begevende gemoedsvrede waarmee hij de
grootste kunstenaars secondeert - mogen zij Locatelli gekozen hebben of Debussy,
Richard Strauss, Louis Spohr,116 Tivadar Nachéz of Popper.117
Dit is geen geringe verdienste en ik aarzel niet zijn aanpassingsvermogen
bewonderenswaardig te noemen. Maar men krijgt het niet ten geschenke: Schnitzler
raakte het seconderen zo gewend dat hij langzamerhand altijd blijft accompagneren,
ook als hij solo speelt, ook als hij sonates speelt. En dus blijft het, inzake sonates
(gisteravond, Brahms' Tweede vioolsonate) altijd beneden het spreekwoordelijke
gemiddelde. Dit verwijt ik Schnitzler niet, laat mij dat precies vaststellen. Het is een
gevolg van onze huidige concertenpraktijk. Een figuur als Schnitzler zou in een
andere, strenger kunstzinnige omgeving dan onze huidige maatschappij is, eenvoudig
niet bestaan.
Hoe toch is de actuele gang van zaken? Gegeven zijn: een onbeperkt aantal
virtuozen: zangers, violisten, cellisten. Kunstenaars van de allereerste rang (genre
Thibaud); kunstenaars van het tweede plan (zie Berta Kiurina), van de derde en
volgende plans. Deze solisten wensen te concerteren, strevende naar de lauweren
der botanische wetenschap of die der Nederlandsche Bank. Zij kunnen bij dit moeilijke
bedrijf evenwel een piano zomin ontberen als de lauweren bovengenoemd, de
zonneschijn of de persen der drukkerij. Cellist A. komt met het concert van
Saint-Saëns of een sonate (van Beethoven of Brahms) en wat virtuozengoed. Violist
B. komt met een sonate (van Brahms of Beethoven) of een der tien vioolconcerten
(dat is ruim gerekend) plus wat virtuozengoed. Zangeressen C. of D. of E. gaan niet
op tournee zonder een nummertje Schubert, Brahms of Wolf. Dan komen daar nog
bij: een paar oude aria's, plus, facultatief, een nummer Strauss of Mahler.
Het hele repertoire der concerterende internationale virtuozen kunt ge opbergen
in een citybag, klein model.
Het werd, langzamerhand, een object voor vergelijkende studie: het zijn niet meer
de composities, de meesterwerken, die onze belangstelling vragen, doch de
interpretaties die de geaccrediteerde virtuozen van (een klein deel van) die
meesterwerken wensen te geven. Ik acht dit een degeneratieverschijnsel. Geen typisch
Teken van deze tijd; daarvoor is het al wat oud, - doch wél een kenmerk van het
gehalte onzer negentiende-, twintigste-eeuwse beschaving. Wie jammeren dat er
‘niets nieuws’ is? De virtuozen, die altijd ‘alles ouds’ spelen, het publiek dat altoos
dezelfde oude schoonheden naar het hoofd gespeeld krijgt. Hoeveel van de paar
honderd liederen van Schubert staan er op het repertoire? Tien à twintig! Zo is alles
naar verhouding.
Deze, actuele, muziekvoorziening, bij abonnement, tegen gereduceerde prijzen,
door gerenommeerde solisten, brengt mee dat daar behoefte, in de meest letterlijke
zin, bestaat aan chaperonnerende pianisten. De musici met een zeer groot talent voor
het instrument piano bedanken er op den duur voor om op het tweede plan aan hun
116
117

In het UD staat Frans Spohr, maar dat zal wel een fout zijn.
Tivadar Nachéz (1859-1930) was een Hongaarse vioolvirtuoos met verscheidene composities
op zijn naam, waaronder Zigeunertänze en een Polonaise. David Popper (1843-1913) was
een Boheemse cellist die een groot aantal werken voor cello en piano schreef.
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vleugel te blijven zitten - zij worden solisten, met ‘hun’ sonate van Beethoven, of
‘hun’ preludes van Chopin. De musici met een zeer sterke, kernige persoonlijkheid
zijn evenmin de gepredestineerde accompagnateurs - zij zouden ruzie maken met
violist B., bovengenoemd, over de keuze van zijn programma (zeg Hubay, Drdla,
Wieniawski, Rode118 - enfin, kijk maar eens een programma van Erna Rubinstein
hierop na); of zij zouden in onvruchtbare woordenwisselingen geraken met zangeres
C., D. of E. over het tempo van Wolfs Ich hab' in Penna (dat iedereen te vlug neemt)
of Strauss' Freundliche Vision (waarin 50% der grote vocalisten pleegt te trekken)
- enzovoort. Zei de oude Leopold Mozart al niet dat de ‘geschickte Accompagnateur’
hij was die alle avontuurtjes van de solist tot een bevredigende oplossing wist te
brengen?119
Met Schnitzler aan de piano dreigen er nimmer gevaarlijke ongelukken: altijd zal
alles terechtkomen. Dat is heel wat waard. Maar ook nimmer zal er sprake zijn van
een ontroerend meeslepend ensemble-spel. Het is nu maar de vraag wat men het
zwaarste laat wegen. De actuele muziekpraktijk, zie boven, eist accompagnerende
accompagnateurs. Tegenover dit veelstemmige koor zal ik mijn persoonlijke
preferenties maar laten zwijgen...
Die Tweede sonate van Brahms, waarin Jacques Thibaud de relatief zeer
onbelangrijke vioolstem verrukkelijk speelde, is overigens absoluut een ensemblewerk.
Is een der partijen de belangrijkste, dan is dat de pianopartij. Dit nu kan Schnitzler
niet (alweer: zie boven). Ik verwijt hem dat niet als een tekortkoming; het is een
Teken des Tijds... Maar ik wenste wel dat Thibaud met een partner met wie hij
jarenlang had samengewerkt, eens een sonatenavond kwam geven. Zoiets als
Flesch-Friedberg, of mutatis mutandis Messchaert-Röntgen, indertijd.
Jacques Thibaud blijft wel steeds weer een der allergrootsten onder de
tegenwoordige violisten. Bachs Chaconne duurde enkele grootse minuten en ook
het lichtere werk, Havanaise van Saint-Saëns, was schitterende violistiek. Zijn spel
is even magistraal beheerst als dat van Lucien Capet, doch het is warmer, ontroerender
bovendien.

Tivoli-concert - Evert Cornelis
16 maart 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Mozart: Ouverture Die Zauberflöte
Beethoven: scène en aria Ah perfido! (soliste: Mia Peltenburg)
Beethoven: Achtste symfonie
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Van IJzer: Mei (soliste: Mia Peltenburg; o.l.v. de componist)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini

118

119

De Hongaarse violist en componist Jenö Hubay (1858-1937); de Tsjechische componist
František Drdla (1868-1944); de Poolse componist en violist Henryk Wieniawski (1835-1880)
en de Franse violist en componist Jacques Pierre Joseph Rode (1774-1830).
De ‘geschickte Accompagnateur’ van Leopold Mozart was de violist. Sonates werden in die
tijd geschreven ‘pour clavecin ou piano-forte avec l'accompagnement d'un violon’.
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De vraag van de avond was hoeveel dagen repetitietijd men ter beschikking van de
dirigent had kunnen stellen. Men zou, onvoorbereid, oningelicht, geneigd zijn te
denken dertig à veertig uren - zó in de oren springend was het verschil in timbre, in
slagvaardigheid, in geladenheid, in elasticiteit, in accuratesse tussen ons orkest van
gisteravond en het U.S.O. zoals wij dat gewend zijn te horen.
Ik heb evenwel redenen om aan te nemen dat Evert Cornelis deze singuliere
prestatie niet tot stand heeft gebracht in vele lange uren moeizaam studeren (ik zeg:
dan zoudt ge nog wat anders gehoord hebben) - doch in eenzelfde krap toegemeten
aantal minuten waarin de andere gastdirigenten van het seizoen hun diverse taken
tot ongelijksoortige einden hebben gebracht. Hierover kan men slechts één mening
hebben: het is bewonderenswaardig.
Evert Cornelis heeft het ook niet nodig geoordeeld om zich aan het grauwe
repertoire te houden: daar was Beethovens scène en aria Ah perfido, een compositie
die men niet iedere drie maanden hoort; daar was een noviteit van een jonge
Hollander, een stuk dat in ieder geval repetitietijd gekost heeft; daar was ten slotte
Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune, een werk dat goddank nog lang geen
repertoiremarionet is. En wat een reproductie was dat! Voor de eerste maal in deze
zaal speelde Kwant zijn inzet onbelemmerd, vrij, en zó dat het toverde. Voor de
eerste maal bloeiden de duizend mogelijkheden die in de paar maten van dit
wonderbaarlijke stuk verborgen liggen - het was verrukkelijk.
Hoe waren alle tempi juist, gisteravond! Wist men hier eigenlijk wel wat een
meeslepend, wervelend, sprankelend stuk Berlioz' Benvenuto is? Had men zich vaak
gerealiseerd waarom Beethoven zelf zijn Achtste symfonie altijd met een diminutief
noemde? Het heette toch altijd zo ‘Beethoven’ nietwaar, dat is tragisch, of groots,
of Olympisch tenminste... Evert Cornelis zet de symfonie in het juiste, heldere licht:
het is een glimlachend werk, een kleine pastorale, zonder onweer en zonder
dankgebed. Het is een scène am Bach, uitgespreid over vier beknopte symfoniedelen.
Dit is blijkbaar iets nieuws, in Utrecht, in het jaar 1922 (de Achtste is van 1812).
Evert Cornelis heeft in deze paar uren compleet wonderen verricht en het resultaat
van zijn arbeid gaf veel welkome aanleiding tot opwindende overdenkingen.
Over de gezangskunst (ik vraag excuus)120 van mejuffrouw Peltenburg valt naar
aanleiding van Beethovens Ah perfido niets nieuws te zeggen (een oud, nog niet zeer
persoonlijk en italianiserend werk van de meester). (‘Italiaans moet men van Italianen
horen’ - datzelfde dacht ik onder mejuffrouw Peltenburgs reproductie nogmaals...)
En in het lied van Van IJzer was daar weinig gelegenheid om over haar vocale
prestaties tot andere of nóg nieuwere inzichten te komen.
Het lijkt mij, in het kader van deze zeer bijzondere avond, niet gunstig om een
gedetailleerde beschouwing te wijden aan het Mei-fragment van de jonge
Amsterdamse componist Maurice van IJzer.121 Divagaties over Van IJzers schrijftech-

120
121

Zie de recensie van 30 november 1921, waar Pijper zich vrolijk maakt over het woord
gezangskunst, gebruikt door Constant van Wessem in De Telegraaf.
Maurice van IJzer was van 1924 tot 1930 getrouwd met Jo Vincent. Hij heeft nog les gegeven
in de jaren zestig en is waarschijnlijk begin jaren '70 overleden.
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niek zouden zeer ver uit Utrecht voeren en het zou mij onder andere omstandigheden
zeer aantrekken zijn aanknopingspunten, zijn ontwikkelingsmogelijkheden eens na
te gaan. Er zijn in zijn werk andere en waarschijnlijk gevaarlijker invloeden dan de
meest manifeste (dan Mahler). Van IJzer is zonder twijfel een talentvol musicus,
doch een componist (een jong componist!) te beoordelen slechts naar aanleiding van
een vocale compositie is altoos een ietwat hachelijke onderneming. Er spreken in
zulk een geval te veel factoren mee die van grote importantie zijn wanneer het de
opgave was zijn wezen als kunstenaar te determineren, doch die weinig ter zake
doen wanneer wij slechts de musicus, componist Van IJzer ter schatting hebben
opgekregen. Zijn artiestschap wil ik, naar aanleiding van deze compositie op woorden
van Gorter, niet bespreken. Zijn compositorische vaardigheid, zijn
handwerksmanschap moet, automatisch, om dezelfde reden voor negen tiende buiten
beschouwing blijven. Het enige wat ter kritisering aldus overblijft, is zijn kennis van
het vak instrumenteren. Die kennis was, op het moment dat hij dit stuk schreef (ik
weet niet of het van recente datum is en dat doet, bij een 24-jarig talent, veel ter
zake!), zeer voldoende. Wel zeer ‘geïnspireerd op’ Mahler, doch dat is geen
ongeschikt punt van uitgang. Ik behoud mij een kritiek op Maurice van IJzer voor
tot later. Me dunkt, wij zullen wel meer van hem horen.

Tweede Schäfer-concert
17 maart 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Dirk Schäfer (piano)
Haydn: Air varié (Andante con variazione)
Beethoven: Pianosonate in C, op. 53 (Waldstein)
Chopin: Scherzo in b, op. 20 en Etudes op. 10.10, 10.6 en 25.2
Liszt: Feux follets en Hongaarse Rapsodie nr. 13 (Rákóczy mars)
Dit concert geeft geen aanleiding tot min of meer breedvoerige divagaties over de
gespeelde muziek. Schäfer speelde een werk van Haydn, de Waldstein-sonate van
Beethoven en na de pauze een Scherzo, een paar etudes van Chopin en van Liszt de
Dertiende rapsodie en de Feux follets. Herdenken wij dus liever dat Schäfer de man
is die hier in Utrecht Gaspard de la nuit van Ravel gespeeld heeft, die een stampvolle
Tivoli-zaal een uur achtereen tot de meest absolute stilte wist te dwingen door de
uitvoering van een reeks kleine meesterstukken van oude genieën (Bach, C.Ph.E. en
anderen). Wij kunnen ons ook voorstellen hoe Schäfer Debussy's twaalf Études zou
spelen - wij kunnen ons ook te binnen brengen dat Schäfer Arnold Schönbergs
Klavierstücke voor de eerste maal in ons land speelde, geruime tijd geleden...122
Doch alle deze gedachten, die zich inderdaad slechts met Schäfer bezighouden,
dwalen ver uit de zaal-met-de-zwarte-poes van het Gebouw voor Kunsten en

122

Schäfer bracht de eerste van de Drei Klavierstücke, op. 11 in première op maandag 25 januari
1915 in de Kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. Dat was in het kader van de
Historische Cyclus.
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Wetenschappen op de avond van 16 maart - dat moet ik toegeven.123
Alles in alles kan men naar aanleiding van dit concert slechts voor de zoveelste
maal opmerken dat Schäfer een groot pianist is. Niets nieuws, zegt ge? O neen, doch
een aangename waarheid, die men niet gauw moe wordt te noteren.

Liederenavond - Suze Luger-Iete van Beuge
22 maart 1922 (UD)
Suze Luger en Iete van Beuge (zang) en Olga Elias (piano)
Aria's en liederen van Gluck, Händel, Ropartz, Chausson, Fauré, Pierné,
Rhené-Bâton en Wolf-Ferrari
Duetten van Durante, Purcell en Franck
De schim van César Franck vertoonde zich, onder zijn eigen naam, niet vóór het
einde van het programma. Overigens was het, na de pauze, nogal Schola Cantorum:
Guy Ropartz, discipel van Franck; Ernest Chausson, discipel van Franck; Gabriel
Fauré, discipel van Franck; Pierné, compositieleerling van Massenet, doch
orgelleerling van Franck. Hiermee hebben wij het voornaamste gehad. Rhené-Bâton
is een dirigent die soms, toevallig, weleens een zoetvloeiend liedeken schreef;
Wolf-Ferrari bewoont, psychisch, gans andere domeinen van de monarchie der
muziek. De enige opmerking die naar aanleiding van deze namenreeks wel gemaakt
wilde worden, is dat al Francks talentvolle leerlingen kleine jongens bleven,
wegvallende tegenover de gestalte van hun meester. Een Italiaans gezegde beweert
dat het een treurig leerling is die zijn meester niet achter zich laat (zei dat niet Da
Vinci?). Francks leerlingen overtreffen, stuk voor stuk, hun meester niet; en als
collectiviteit evenmin.
Vóór de pauze bewoog men zich op een terrein waarop geen der beide
concertgeefsters zich zo goed thuis voelden als in het - betrekkelijk - nieuwere land.
Dat waren duetten van Durante, van Purcell; aria's van Gluck en van Händel. Tot de
beste momenten van de avond behoorden - ik heb het hierboven eigenlijk al gezegd
- de twee duetten van César Franck,124 het laatste programmanummer.
Mejuffrouw Iete van Beuge heeft nog niet de zekerheid, de cultuur, de muzikale
ontwikkeling, die de zang van mevrouw Suze Luger tot iets werkelijk zeer bijzonders
maken. Mejuffrouw Van Beuge liet haar beste kwaliteiten horen in de duetten.
Mevrouw Luger niet. De liederen van Fauré, die deze na de pauze zong, waren
waarschijnlijk de artistiekste, de meest geslaagde ogenblikken van het programma.
Mejuffrouw Olga Elias begeleidde. Haar seconderen heeft wel enkele aardige
eigenschappen, doch op het muzikale deel van haar pianospelen zouden nog vele
aanmerkingen gemaakt moeten worden. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat alle
sluitingen onder haar handen tot iets onbeslists uitklinken. Zij overschouwt niet de
structuur van een lied, van een aria. Zij zou nog veel te leren hebben.

123
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Zie voetnoot 46 bij de recensie van 27 januari 1922.
Waarschijnlijk gaat het hier om twee van de zes Duos pour voix égales pouvant être chantés
en choeur avec piano, FWV 89.
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Tivoli-concert - Cornelis Tromp
23 maart 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Kor Kuiler
Rousseau: Ouverture Le devin du village
Franck: Symfonie in d
Glazoenov: Vioolconcert (solist: Cornelis Tromp)
Weber: Ouverture Oberon
De heer Tromp (een landgenoot van ons, meen ik) had uit St. Gallen het Vioolconcert
van Glazoenov meegebracht. Het werk viel nogal alpine uit - gelijk men dat in de
Baedeker der componisten pleegt te interpreteren. Het kostte niet de minste moeite
zich voor te stellen op welke plek in het laatste deel wij de trompetterende zon horen
opgaan; er was geen aarzeling mogelijk over de materie welke wij beklommen:
‘Geröll’, in de regel, en een clandestien gletsjertje daarenboven. Verder heet het ook
dat het dalen periculeuzer is dan het stijgen - een stelling die door het laatste deel
van dit concert in het geheel niet gelogenstraft werd. Kwestie van tempo. Overigens
houd ik toch meer van wezenlijke bergen dan van zulk soort muziek. De heer Tromp,
hoop ik, ook. Glazoenov blijkt in de loop der jaren wel steeds meer een figuur die
waarlijk te veel kansen kreeg op de concerten. Het zou de moeite lonen de
motiveringen eens na te gaan, die de musici noopten zich voor dit psychisch volmaakt
houdingloze oeuvre te interesseren. De muzikale waarde van het geval blijkt eveneens
telkens weer illusoir.
Na dit alles kan ik helaas nog niet eens zeggen dat de heer Tromp het stuk
vlekkeloos of boeiend speelde. Zijn toon is niet groot of edel, zijn techniek mist
voorlopig nog gaafheid. Het was te rommelig, te ruig; te steenachtig, om in het beeld
te blijven. De begeleiding door het U.S.O. onder Kor Kuiler sloot zeer goed.
De directeur van de Groningsche Orkestvereeniging, Kor Kuiler, had als
hoofdnummer de Symfonie van Franck gekozen en wij mogen het waarderen weer
eens een goede uitvoering van het meesterwerk gehoord te hebben. Kuiler is zonder
de minste twijfel een knap musicus, een temperamentvol leider en een dirigent met
concentratievermogen. Het is te betreuren dat men hem, buiten Groningen, zo zelden
op de podia ontmoet; en de tarieven der Nederlandse Spoorwegen maken het nu niet
te gemakkelijk een bedevaart naar de Noordelijke Provinciën te ondernemen! Het is
enige jaren geleden (vijf of zes) dat ik een concert onder zijn leiding bijwoonde en
het komt mij voor dat zijn dirigeren aan geserreerdheid nog gewonnen heeft.125
Belangrijke wijzigingen heeft zijn wezen sindsdien niet doorgemaakt, naar het schijnt;
dat was trouwens ook niet te verwachten, want Kuiler was ook toen reeds een geheel
gevormd musicus met al de eigenschappen van zijn naturel, van zijn generatie. Het
is niet onromantisch (een neiging om sommige tempi wat te outreren: zo voel ik het
Allegretto uit de Symfonie van Franck positief minder breed). Kuiler bemint ook de
pracht der kopers, ook de smeltend zingende vioollijnen. Er wordt wel eens een detail
125

Pijper refereert hier waarschijnlijk aan een concert op 3 januari 1917 in Groningen, waar hij
als pianosolist zijn eigen Orkeststuk met piano speelde met Kor Kuiler als dirigent van het
Orchest der Vereeniging De Harmonie. Kuiler leidde dit orkest, later verzelfstandigd tot de
Groningsche Orchestvereeniging (GOV), van 1910 tot 1945.
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opgeofferd, doch alles is altoos heel doelbewust. Resumerende: een musicus met
zeer positieve leiderseigenschappen, die wij hier niet voor de laatste maal gehoord
moeten hebben. Hij moet zijn Groningse isolatie niet al te consequent doorvoeren!
De curiositeit van de avond was het ouverturetje van Jean-Jacques Rousseau voor
zijn Devin du village. Ik moet ettelijke jaren terugduiken om mij een uitvoering van
het stukje te herinneren - het was voor Utrecht bijna een novum! Overigens is de
muziek vele malen onbelangrijker dan de algemene herinnering aan Jean-Jacques.
Wat heeft hij ook in muzikale zaken al knuppels geworpen in veel tevreden
kippenhokken! En die knuppels kwamen, niet per ongeluk, maar al te vaak terecht
in edeler volières. Men wil zich wel zijn levenslange bittere twisten met de grote
Jean-Philippe Rameau herinneren - Rameau, die onder de uitvoering van een van
Rousseaus balletten ontdekte dat het beste deel van de muziek van Philidor, excellent
vakman, was; en het slechtste deel ‘misschien’ van Rousseau. Jean-Jacques verhaalt,
kinderlijk en openhartig als steeds, dat Rameau hem voor het hele publiek
compromitteerde ‘soutenant qu'une partie de ce qu'il venait d'entendre était d'un
homme consommé dans l'art, et le reste d'un ignorant qui ne savait pas même la
musique’...
De Franse musicoloog Paul Huvelin is er niet al te zeker van dat ook de muziek
van Le devin du village, die Rousseau in zes dagen zegt gecomponeerd te hebben,
helemaal van Jean-Jacques is. Wat zou het? De bladzijden uit de Confessions, die
nu nog doorweekt zijn van de erin vervatte tranen, zijn, op hun beurt, ook al
belangrijker dan het muziekje. Is het geen aardig detail, die opmerking over de koning
die ‘s'enthousiasma, et, pendant les jours qui suivirent la première représentation, ne
cessa de chanter avec la voix la plus fausse de son royaume “j'ai perdu mon
serviteur”...’ En men vergeeft hem zijn beperktheden, die hem tegen de grote meesters
van zijn tijd lieten schelden: ‘Pour ôter l'insipidité, ils augmentent la confusion. Ils
croient faire de la musique, ils ne font que du bruit’...126 En te denken dat een niet al
te goed georiënteerd hoorder nog geen tweehonderd jaar later een bladzijde van
Rameau niet van een fragment van Lully, Jean-Jacques' idool, zou weten te
onderscheiden...
‘Nature, nature!...’

Toonkunst - Brahms
29 maart 1922 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v.
Johan Wagenaar
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius en Hendrik van Oort
Brahms: Ein deutsches Requiem
Bach: recitatief en aria uit Selig ist der Mann, BWV 57
Bach: aria uit Schleicht, spielende Wellen, BWV 206
126

De drie citaten van Rousseau komen respectievelijk uit de Confessions (zevende en achtste
boek) en de Lettre sur la musique française. Uit de spelling kunnen we concluderen dat
Pijper de teksten citeert uit P. Huvelin, ‘Jean-Jacques Rousseau et la musique française’
(Pour la musique française, 109-134).
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Er zijn vele Totentänze getekend en geschilderd buiten en behalve die van Hans
Holbein der Jüngere. Veel zijn er bewaard gebleven, in Zwitserland (Der Tod von
Basel!),127 in Duitsland; meer nog zijn op hun beurt door de vernietiging achterhaald.
Zo ontstonden en verdwenen daar ook in de loop der eeuwen vele dodenmissen maar een equivalent voor Holbeins meesterwerk128 vind ik niet in de muzische kunsten.
Dat mij onder het aanhoren van Brahms' Requiem aldoor de diverse dodendansen
die ik ooit zag, door de geest gingen, heeft zijn goede grond en het werd niet slechts
gemotiveerd door sommige uiterlijke verbanden. Want de muziek van Brahms wordt
op sommige plaatsen (het eerste deel van nr. 2) doorademd van dezelfde geest die
de Luzerner, Freiburgse schildermeesters geïnspireerd of tenminste geleid moet
hebben. Doch als geheel acht ik ook dit, Brahms' grootste koorwerk, geen compositie
die het zoveel jaren tegen Kronos uit zal houden als de dodenmissen van Mozart,
van Berlioz, van een der grote meesters, kort gezegd. De muzikale waarden lijken
mij daarvoor ook hier te gering: weliswaar beheerste Brahms de compositietechnieken
vrijwel zo goed als de klassieke meesters: hij kon een fuga bouwen in Bachse stijl,
een koorstretta schrijven als Händel; hij verstond het handwerk instrumenteren in de
grond en de motieven van het Requiem zijn dikwijls niet wezenloos - maar dit alles
redt een werk, een oeuvre niet, op den duur. Wanneer Tijd soms enkele werken
onvermoed lang laat bestaan, dan zijn dat stukken die typisch waren voor een bepaalde
cultuurperiode. Brahms' Deutsches Requiem is niet typerend voor de beschaving van
1860-1870. Dat zijn de opera's van Wagner.
Ik zou de stelling die ik reeds dikwijls heb eergeschreven: dat Brahms een
opmerkelijk en zeer talentvol componist was, doch geen genie als Bach of Beethoven
- en dat dus de lieden die de oude voze stelling onder het motto van de drie B's
gedachteloos blijven napraten, zich schuldig maken aan het serveren van verslagen
muziekpolitisch bier (uit de tijd dat Hanslick c.s. een representatief notenschrijver
nodig hadden om te stellen tegenover de man van het Gesamtkunstwerk) - ik zou
deze stelling naar aanleiding van deze uitvoering van twee van Brahms' koorwerken
kunnen versterken met vrij wat nieuw materiaal. Doch het trekt mij aan om de kritiek
op Brahms (die hier in Utrecht tot dusverre al te vaak nodig was, voorwaar) eens te
laten hanteren door zijn eigen schildknapen, zijn biografen.
Walter Niemann heeft een Brahms-biografie van rond vierhonderd bladzijden
druks geschreven, onder het motto (van Rudolf von der Leyen) ‘Wenn einmal unser
deutsches Volk in Phasen nationaler Trauer und Heimsuchung leidet, dann werden
auch die Kinder Brahmsscher Muse gleich heiligen Engeln die Lilienstäbe auf die
geprüften Menschen senken, lindernden Balsam in die wunden Herzen giessen und
mit dazu beitragen, unsere Mission im Leben der Völker zu neuen glorreichen Zielen
zu führen - das walte Gott...’129 Waarmee ik maar zeggen wil dat onze ijverigste
Brahminen deze bron niet zullen kunnen verdenken. Naar aanleiding van het

127
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129

Der Tod von Basel is een ongeveer 60 meter lange, rond 1440 gemaakte afbeeldingencyclus
op de kerkhofmuur van het Dominikanerklooster in Bazel, waarvan nog slechts fragmenten
over zijn.
De bekendste Totentanz is de serie houtsneden van Hans Holbein der Jüngere (1523-1526).
Pijper heeft het begin van het citaat ingekort: zie voetnoot 75 bij de recensie van 22 november
1920.
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Requiem meent Niemann: ‘Sein Schönheitsideal ist das klassische. Doch nicht das
klassische mit dem weiten und freien geistigen Horizont eines Bach, Händel oder
Beethoven, sondern das klassizistische mit der auch in Schmerz und Trauer unsäglich
rührenden Lieblichkeit der Kunst eines Thorwaldsen.’130
Wel, dat zou ik nu juist romantisch willen noemen. Merk ook op hoe Niemann
per ongeluk schijnt te goochelen met de begrippen klassiek en classicistisch...
De slotsom is moorddadiger: ‘Wenn wir heute zu den früher in eine Reihe mit
solchen jener grossen Altmeister (Bach, Händel) gerückten fugierten Sätzen des
Requiems langsam eine andere, ein wenig abgekühlte Stellung eingenommen haben,
ja, wenn selbst der berühmte grosse Orgelpunkt in der “gerechten Seelen” nicht
immer mehr so recht verfangen will, so zeigt das zum mindesten dass die allerbeste
Zeit für das Brahmssche Requiem vielleicht doch schon vorüber ist’...131
Ja, men zou het in Duitsland wel haast zeggen, schijnt het...
Het is ook zo symptomatisch voor de waarderingen der bevoegde en onbevoegde
partijgangers van meester Brahms, dat men altoos met argumenten komt aandragen
waarmee men zelfs geen schooljongen zou trachten te overtuigen. Zo heet het bij
Niemann, naar aanleiding van de instrumentatie van het eerste koor zonder
gebruikmaking van de violen: ‘Wir denken nicht daran dass schon ältere Komponisten
[...] in ähnlichen Fällen [...] auf die Violinen verzichtet haben, sondern wir empfinden
diesen feinen Zug bei Brahms seiner poetischen Idee halber als neu und original.’132
Het is meelijwekkend zwak. Als een zekere componist Schulze of Mayer destijds
op hetzelfde idee gekomen was, had men hem gestenigd met de herinneringen aan
Méhul, Cherubini of Hauptmann. Bij Brahms ‘empfinden wir es als neu’. Ja, we zijn
erg empfindlich op sommige punten.
Ook Niemanns panegyriek op Brahms' Nänie wil ik u niet onthouden. Niemann
vindt de instrumentatie dezer door Brahms' bril beschouwde Naenia, door Schiller
van de antieken afgekeken, zo bijzonder mooi. ‘Die zarten, weichen Farben der
Holzbläser und Hörner, des durchsichtig gesetzten Streichquintetts, die dunkeln der
drei Posaunen, die lichten der womöglich im antiken Sinne mehrfach besetzten Harfe
überwiegen durchaus...’133 Ik moet me niet voorstellen dat de antieken over
dubbelbezette pedaalharpen à double mouvement beschikt zouden hebben - stel u
Pindaros eens zo rijk voor!...
En dan te denken, van instrumenteren gesproken, dat het stuk van 1881 is (6
december 1881 eerste uitvoering in Zürich), dat Wagner zijn Tristan al geschreven
had; dat Debussy tien jaren later zijn Prélude à l'après-midi d'un faune zou voltooien.
Neen. Maar niet aan denken.
Ik zie, na al het citeren dat ik deed van zo bevoegd en woordenrijk partijganger,
maar van een eigen kritiek af, voor ditmaal. Het Requiem bevat inderdaad bladzijden
die tot de meest geslaagde van Brahms' composities behoren: het begin van het

130
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Niemann (141933), 353-354.
Ibidem, 359.
Ibidem, 355.
Ibidem, 365 (cursivering van Pijper).
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tweede deel bijvoorbeeld, waar het koor een koraalachtige melodie (‘wer nur den
lieben Gott lässt walten’) tegen het starre, marsachtige orkest zingt. Dit is het beste,
het persoonlijkste fragment van het Requiem.
Ik kom tot de uitvoering. Het koor van Toonkunst heb ik dikwijls minder traag en
toonvaster gehoord dan juist gisteravond, toen het een herdenkingsavond van Brahms'
vijfentwintigste sterfjaar kon zijn (3 april 1897). De ware spanning bleef tot het einde
toe zoek, ofschoon Wagenaar het geheel leidde met inzet van zijn ganse liefde en
belangstelling. De oplossing van dit schijnbare raadsel werd waarschijnlijk de avond
zelf gegeven in de eerste regel van Schillers Nänie: ‘Auch das Schöne muss sterben.’
Zouden Brahms' dagen in zijn oude bolwerk Utrecht vervuld zijn - of beginnen te
geraken? Ook dit zal de tijd leren.
Van Oort zong de weinige soli uit het Requiem misschien ook wat traag, doch wél
in de geest; mevrouw Noordewier zong het later bijgecomponeerde nummer met
haar strakste, helderste inzetten. Doch haar reproducties van twee aria's van Bach,
na de pauze, brachten het hoge moment van de avond. Dat was verrukkelijk en
bewonderenswaardig. Ook Francis Koene, onze nieuwe eerste concertmeester (wensen
wij hem tussen deze haakjes geluk met zijn snelle evolutie!) speelde zijn obligaat
zeer stijlvol en fraai van toon.

Tivoli-concert - G. Veerman134
30 maart 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Gerard Veerman
Cherubini: Ouverture Anacréon
Beethoven: Vioolconcert (soliste: Gertrud Schuster-Woldan)
Beethoven: Zesde symfonie
Het schijnt dat onze nieuwe dirigent Evert Cornelis in de loop van het interview dat
een onzer redacteuren gisteren kon publiceren, de opmerking gemaakt heeft: ‘Op
muzikaal gebied staan de partijen klassiek en modern tegenover elkaar’ - of tenminste
iets wat daarop neerkwam.135 Dat is een erg aardige opmerking, van het soort dat wij
in onze gymnasiastentijd ‘een beurt’ plachten te noemen.
Het was zo menskundig. Want wie maken het onderscheid, de tegenstelling
‘modern’ of ‘klassiek’? Niet de onbevooroordeelden, niet de onbevoegden. Ook niet,
in de regel, de bewonderaars der hedendaagse muziek. Doch de aanhangers der
traditionele muziekcultuur van voor vijftig jaren. Goede, schone muziek is voor
dezulken
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Gerard Veerman (1852-1937) was tot 1916 concertmeester geweest van het U.S.O.
Waarschijnlijk is hij wegens het plotselinge vertrek van Jan van Gilse uitgenodigd om zijn
voormalige orkest te dirigeren.
‘Componisten wier composities om welke reden dan ook naar voor treden, zullen met hun
naam op ons repertoire komen, al zal de uitvoering van het werk dan wellicht niet altoos die
emotie schenken die men er zich van had voorgesteld. Het spreekt vanzelf dat ten deze op
muzikaal gebied de partijen klassiek en modern tegenover elkaar staan [...]’ Het interview
is getiteld: ‘De nieuwe dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orkest. Een onderhoud van een
onzer redacteuren met de heer Evert Cornelis’. UD, 29 maart 1922.
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identiek met klassiek (ik heb niets tegen die waardeschatting) en ‘moderne muziek’,
dat is die valse, waar men hoofdpijn van krijgt, die men in het gunstigste geval dan
nog maar eens moet horen.
Laten we eens een andere afspraak maken - ik ben al van tevoren overtuigd dat
onze nieuwe dirigent, voortreffelijk en stijlgevoelig musicus, het ermee eens zal zijn.
Laten wij de hatelijke term ‘moderne’ muziek torpederen - of tenminste hem
reserveren voor de zeldzame ironische momenten waartoe de praktijk der concerten
soms wel eens aanleiding geeft. Ik ben zo bang dat Kronos ons zal nopen onszelf
over een jaar of tien, twintig zo gruwelijk uit te lachen - als we zien namelijk hoe
een deel der muziek die we in 1920 ‘modern’ scholden of tooiden, ‘klassiek’ blijkt
te zijn geworden, zonder dat we er een vinger voor uitstaken; en hoe een ander, groter
deel in de rommelhoek ligt, naast Silcher,136 Torsten Petre, Gustav Lange en
Chaminade. Hoe lang is het helemaal geleden dat een uitnemend en niet eens bejaard
orkestleider tegen mij zei, naar aanleiding van Rabauds Procession nocturne: ‘Een
prachtig stuk, maar modern! Nee maar!’ Het epitheton ornans voor datzelfde stukje
halen we thans in de regel uit de keuken, uit de soeppan, meer speciaal. En hoeveel
goedwillende, doch minder goed georiënteerde hoorders denken niet aan ‘moderniteit’
bij het aanhoren van Berlioz' muziek - Berlioz, die in 1869 stierf!
Laten we liever trachten te schiften tussen goede en slechte muziek. Dit is als sport
misschien iets moeilijker dan de thans gangbare grenstrekkerij tussen klassiek en
modern. Men heeft daarbij namelijk nog minder steun aan de realiteit van het
jaartallenboekje - doch komaan! Het heet immers dat de kunst zo heidens moeilijk
is en de kritiek zo kinderachtig gemakkelijk! Men moge de onwaarheid dezes
proverbiums dan eens in de praktijk opmerken.
In deze iets te lange inleiding staat eigenlijk te lezen, dat de (klassieke, nietwaar?)
muziek van Beethoven nog volmaakt van onze tijd is. Het genre vioolconcert stierf
uit; de dagen der klassieke programmamuziek raakten vervuld (niettegenstaande het
eigenhandige ‘mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei’).137 Maar de muziek die
Beethoven schiep in die vormen, leeft, die is nog ‘modern’, als ge wilt...
Deze muziek heeft de onverflauwde liefde van Veermans altijd vitaal blijvende
muzikantschap. Zijn Beethoven voelt hij niet stijf, niet dogmatisch, niet puriteins
aan. En dan moge er al eens een passage overhoop gelopen raken - de geest van het
geheel was geen ogenblik zoek.
De soliste van de avond was mevrouw Gertrud Schuster-Woldan, uit München.
Nu meen ik dat zij ook donderdagavond speelt, op het concert der Muziekvereeniging.
En het trekt mij wel aan om een definitieve kritiek op haar vioolspel dus nog enkele
uren uit te stellen. Te meer omdat deze kritiek thans niet onscherp zou moeten
uitvallen; want het concert van Beethoven beheerst zij nog in geen enkel opzicht.
Psychisch niet, technisch niet (stukke passages, verongelukte intonaties), muzikaal
niet (sommige tempi in het tweede deel). Misschien leed zij aan podiumkoorts - de
tegenheden
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In het UD staat Ulcher, maar een componist van die naam is onbekend. Wellicht heeft de
zetter de naam Silcher verkeerd gelezen.
Motto bij Beethovens Zesde symfonie.
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der optredende kunstenaars zijn te veel om op te noemen - maar in ieder geval, ik
wil thans nog niet alle notities uitwerken die haar reproductie in mijn geest had
gegrift. Doch dat we hier in Holland tientallen, en twintigtallen, violisten hebben die
deze Münchense musicienne in alle opzichten in de schaduw stellen, is onvriendelijk
zeker. Doch: de mogelijkheid om tot andere gedachten te komen is, tijdelijk, wel
zeer dichtbij. En het zal mij een vreugde zijn dit eventueel te kunnen doen: waarderen
is aangenamer dan afbreken. De kansen zijn helaas niet al te gunstig verdeeld, in de
regel.

Muziekvereeniging138
31 maart 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Gertrud Schuster-Woldan (viool), Jan Dekker (zang) en M. Dentz-Went
(piano)
Werken van Bach, Vitali, Schumann, Schubert, Mahler, Gluck, Boccherini,
Kreisler en Loewe
Ten slotte zong Jan Dekker nog drie balladen van Loewe; drie lichte balladen: de
vrolijke Graf Eberstein, Hinkende Jamben en het meesterstukje Kleiner Haushalt.
Na Georg Henschels verdwijning uit de publiekelijkheid der concertavonden hoorde
men die balladen niet meer. Henschels keuze was misschien wat beperkt: het was
Archibald Douglas, of Edward, of Der verfallene Mühle; maar al zijn reproducties
waren zovele gebeurtenissen. Jan Dekker zingt Loewes balladen in dezelfde geest
als Henschel; het is vooral niet minder muzikaal. Dekkers stem wint ieder jaar aan
glans en souplesse en zijn zangtechniek is misschien nog soevereiner. Men zou een
balladenavond louter met werken van de veronachtzaamde Loewe van hem willen
horen - als één zanger deze omvangrijke taak aan zou kunnen, dan is hij het. En
hoezeer zou het de moeite lonen! Weet men wel dat Richard Wagner Loewe terecht
onder de allergrootste liedercomponisten rekende? (Ik herinner me zelfs een
monografietje van een geleerde Duitser, getiteld: Reitmotive. Ein Kapitel
vorwagnerischer Charakterisierungskunst139 - waarin vijftig percent van Wagners
Leitmotiven teruggevoerd worden op thema's van... Loewe!) Weet men wel dat een
van Loewes allerschoonste balladen Die nächtliche Heerschau het voorbeeld is
geweest voor Mahlers Tambourg'sell, voor zijn Revelge, voor zijn Zu Strassburg auf
der Schanz?...140 En Die nächtliche Heerschau houdt het nog heden tegen de genoemde
liederen van Mahler volkomen uit!141 Vóór Hugo Wolf eraan dacht, en erover schreef,
dat men in liederen wat natuurlijker moest leren declameren en wat minder melodieus
zingen, had Loewe in zijn achterhoek, in Stettin, honderden meesterwerken
geschreven, die Hugo Wolf,
138
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Zie voetnoot 19 bij de recensie van 6 januari 1922.
Naar deze monografie van Leopold Hirschberg verwijst Pijper eerder in zijn recensie van 4
december 1919.
Liederen op teksten uit Des Knaben Wunderhorn.
Willem Pijper orkestreerde Loewes Die nächtliche Heerschau op verzoek van Evert Cornelis
en Jan Dekker. Zie de recensie van 2 november 1922.
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had hij ze voldoende gekend, voor zijn doel slechts had behoeven te citeren. Maar
Loewe gold voor een goedaardig soort liedjeszanger. Men kende Die Uhr en verder
geloofde men het wel. Dat hij meesterwerken geschreven had, werd zo naderhand
eens bij toeval ontdekt. Maar het is zelfs nu nog niet algemeen bekend! Ik voor mij,
ik geloof dat ik voor de verzamelde balladen van deze oude zonderling gaarne alle
vocale producties van Schumann, Brahms en Wolf zou geven...
Herdenken wij ook nog dat de heer Dekker vóór de pauze twee liederen van
Schumann, Der Wanderer van Schubert en Mahlers Aus! en Starke Einbildungskraft142
voortreffelijk zong. Het was jammer dat het ensemble zang-piano niet beter sloot
(slot van Aus!). In de balladen ook was de zo belangrijke pianopartij bepaald zeer
onvoldoende (Eberstein, en vooral Kleiner Haushalt). Onder vakmusici zou men dit
knoeien noemen, doch ten opzichte van dilettantenarbeid neemt men altijd een
zachtzinniger standpunt in. De uitvoering van de beide aria's van Bach met viool was
ook nogal een warwinkel; misschien wat weinig gerepeteerd? Er ontbrak nogal wat
aan de noten, om te beginnen. Het komt mij voor dat mevrouw Dentz-Went, afgezien
van het technisch onvoldoende van haar pianospelen, vooral de vreugde aan het
musiceren mist, die het spel van zovele andere dilettanten toch bekoorlijk maakt, ten
spijt van alle technische tekortkomingen, die wij slechts de musicus van professie
als gebreken mogen aanrekenen. Ter staving van deze bewering is het misschien niet
ondienstig op te merken dat het rommelige passagewerk uit Eberstein (wat iedereen
gehoord heeft) minder betreurenswaardig is dan de dynamische opvatting van Der
Soldat143 of de grauwe monotonie van Der Wanderer (wat men niet zo spoedig pleegt
op te merken).
Mevrouw Schuster-Woldan, de violiste, heeft zich gisteravond niet van een nieuwe
kant laten horen, zoals ik na het Tivoli-concert van woensdag laatstleden nog ijdellijk
hoopte. Ik vind dus geen enkele muur meer waarachter ik mijn ongunstige mening
over dit vioolspelen zou kunnen verborgen houden. Zij is niet muzikaal genoeg voor
de taken die zij op haar viool genomen had: haar Chaconne van Vitali klonk
leerlingachtig en het nummertje Kreisler na de pauze kon er, violistisch, waarlijk
niet mee door. Het is mij thans gebleken dat haar eigenaardigheid om plotseling alles
wat op toonvorming lijkt, te vergeten, iets is dat haar spel volkomen typeert en niet
een zwakheid die haar onder het spelen tegen een orkest plotseling overviel. Het is
een buitengemeen onaangename sensatie, men verliest alle geloof in de muziek en
in het volgende ogenblik. En men vreest elke seconde dat zij eruit zal raken. Mevrouw
Schuster heeft haar instrument niet mee, dat niet draagt, dat onwillig en stug
aanspreekt en dat zij goedmoedig nalaat te stemmen, zo dat haar a a is, en haar d d.
Doch waarlijk, zo een Weens capricetje van Kreisler, wanneer dat niet tovert, niet
overbluft, niet direct in vuur en vlam zet - dan is het een platitude. Zulke muziek
máákt de reproductor: hij kan met een paar tertsen, met een enkel glissando het ganse
begrip Wenen oproepen, het Wenen dat nog lachen kan terwijl het doodhongert
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Liederen op teksten uit Des Knaben Wunderhorn.
Lied van Schumann (op. 40.3) op een gedicht van Andersen, vertaald door Chamisso.
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- óf: de reproductor blijft in de noten steken, en dan wordt het een zwaar stuk, vol
trivialiteiten. En dan hoor ik liever een etude van Kreutzer.

Kamermuziekavond
3 april 1922 (UD)
Cor Kwant (fluit), Lucy van Hulst (violoncel), Karin Kwant-Törngren
(zang) en [NN] (piano)
Werken van Goossens (Five Impressions of a Holiday, Proses lyriques,
Afternoon), Dalayrac, Leclair, Campra en Moesorgski
De concertgevers Kwant c.s. introduceerden ditmaal de jonge Engelse componist
Eugene Goossens, en aangezien diens werk ook kwantitatief het sterkst
vertegenwoordigd was (drie liederen en een vijfdelig kamermuziekwerk) schijnt het
mij juist om een paar alinea's lang bij deze in Utrecht nog volmaakt onbekende figuur
stil te staan.
Eugene Goossens werd in 1893 te Londen geboren en ontwikkelde zich in de loop
der jaren tot een voortreffelijk dirigent, violist en pianist. Hij was van 1911 tot 1915
violist aan het Queen's Hall Orchestra; in 1915 inviteerde niemand minder dan Sir
Thomas Beecham hem om een aantal operavoorstellingen te leiden - met dit gevolg,
dat de orkesten van Manchester en van Liverpool hem aan hun organisaties poogden
te verbinden. Goossens bleef echter te Londen, waar hij bovendien lid was van het
Philharmonic String Quartet.
Zover wat zijn, nu reeds briljante, uiterlijke levensloop betreft. Zijn producties als
componist zijn voor een zo jong auteur niet minder opmerkelijk: hij schreef
verscheidene grote orkestwerken: de Chinese variations, twee symfonische gedichten:
Perseus en Ossian; naderhand een scherzo voor orkest: Tam o' Shanter en, zijn
belangrijkste werk: The Eternal rhythm.
Goossens schreef ook kamermuziek, ook liederen. Men heeft gisteravond een
zijner meest geslaagde liederen gehoord: Afternoon, op woorden van de beroemde
muziekscribent Jean-Aubry. Een ander lied, ook op een tekst van Aubry, is het
kostelijke Tea-time. Ook op teksten van Edwin Evans, de fijnzinnige en geduchte
Londense criticus, schreef Goossens meer liederen dan de gisteravond gezongen
twee Proses lyriques. Dat zijn de Idylles persanes. Van zijn kamermuziek noem ik
u slechts de Rapsodie voor violoncel en piano, de vioolsonate; twee schetsen voor
strijkkwartet, de Impressions of a Holiday, die men gehoord heeft; een suite voor
harp, fluit en viool; een strijkkwartet, een fantaisie voor strijkkwartet. Volgen nog:
een pianokwintet, een Poème lyrique voor viool en orkest, een pianoalbum
(Kaleidoscope), een Concertetude, Four Conceits voor piano (opus 20), de Nature
Poems voor piano...
Ik meen: het kan ermee door. De tijd dat een componist op zijn dertigste jaar zijn
opus honderd naderde, is voorbij. De techniek van het componeren werd in de loop
der jaren een te veel accuratesse vereisend handwerk: het schrijven van een grote
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partituur eist, maandenlang, de volle man. Meer dan twee, drie grote werken per jaar
kan psychisch geen enkel componist aan. Niet omdat we tegenwoordig gemiddeld
minder kunnen dan Mozart of Schubert, doch omdat het soort werk meer tijd en zorg
vereist. Het is niets om een symfonie die laat ons zeggen veertig minuten speelt, te
concipiëren in twee dagen (zolang zal Mozart er ook ongeveer over gedaan hebben).
Maar een partituur voor Mozarts orkest kan gemakkelijk voltooid worden in een paar
weken; aan de partituur voor het orkest na Wagner schrijft men evenzoveel maanden.
Waarmee ik maar zeggen wil dat Goossens oeuvre mij ook kwantitatief zeer
respectabel voorkomt.
Zijn stijl. Deze beide uitgevoerde stukken zijn slechts ten dele representatief voor
deze componist (hoe kan het ook anders?). De oudere Triosuite dateert uit de tijd dat
Goossens nog volstrekt onder de invloed van Debussy en Ravel (de laatste vooral)
stond. De beide liederen zijn van later datum en daarin zijn enkele atomen invloed
van Stravinsky verwerkt (niet veel). Het pianowerk Kaleidoscope verraadt Stravinsky's
voorbeeld veel onbedekter - doch het schijnt mij met dat al toch een belangrijker
uiting. Pas de nog later gedateerde orkestwerken zou ik echter, geloof ik, volstrekt
origineel durven noemen. Men versta dit goed: ik verwijt Goossens hier geen enkel
epigonendom, ik houd hem voor een krachtige individualiteit en een persoonlijk
gecachetteerd componist;144 doch het soort zijner persoonlijkheid is waarschijnlijk
minder markant, minder origineel dan dat van Darius Milhaud of Bartók Béla (om
onder geloofsgenoten te blijven). Doch het zijn volstrekt niet alleen de origineelste
karakters die een cultuurperiode hielpen bepalen op de lange duur.
De psyche zijner muziek was in principe zo onromantisch niet (‘Engelse
romantiek’) dan die, mogen we de lectuur onzer jonge jaren geloven, meer met wind-,
water- en vuurgeesten werkt dan met Fafners145 en Dokter-Fausten. De romantiek
van the village church tegenover de Wolfsschlucht - (ach, het zal altijd wel een
kwestie van persoonlijke appreciatie blijven of men Ossian stelt boven Walther von
der Vogelweide, Florence Barclay boven Hanns Heinz Ewers...146 Dat is tenminste
een troost). Maar om op Goossens terug te komen: de geesteshouding dezer Five
Holiday-impressions is nogal braaf, nogal onpersoonlijk. Dat plezier is een
kermissfeer; die natuurimpressies, dat waterrad - ge vindt ze tien malen suggestiever
met dezelfde middelen geprojecteerd door... Moesorgski! De ‘watermuziek’ werd
onovertrefbaar onttoverd door Ravel (Jeux d'eau), en zo is het waarlijk geen voordeel
dat Goossens' Water Wheel zo ravellistisch klinkt (Jeux d'eau en vooral Laideronnette,
impératrice des pagodes uit Ma mère l'oye). Doch zoals ik hierboven reeds schreef:
dit werk is niet typisch meer voor de componist. En ik waardeer de uitvoering ervan
vooral als een aanleiding om de aandacht onzer lezers een ogenblik op Goossens (en
dus,
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Met het gallicisme ‘persoonlijk gecachetteerd’ bedoelt Pijper dat de werken van de componist
duidelijk zijn stempel (cachet) dragen.
In het UD staat Tafnirs. Waarschijnlijk een zetfout voor Fafners.
Florence Barclay (1862-1921) schreef een tiental romans een was succesvol als short story
writer. Schrijver en librettist Hanns Heinz Ewers (1871-1943) komt uitgebreid aan bod in
Pijpers bespreking van d'Alberts opera De dode ogen in het UD van 21 februari 1920.
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indirect: op de moderne Engelse school) te kunnen vestigen. Het is, bovendien, een
voortreffelijk klinkend stuk, goed en doeltreffend geschreven, meesterlijk afgewogen
en gerealiseerd. Het is, in waarheid, wel van deze tijd.
Doch zijn liederen gaven persoonlijker en inniger contacten. De aforistische
schrijfwijze der beide Proses lyriques is buitengemeen goed in overeenstemming
met de geest van de teksten: het is een nerveus benaderen van de bijna onzegbaar
subtiele roerselen der ziel, zonder theater, zonder opgeblazenheid, zonder dode
plekken.
Eugene Goossens heeft ons vér over de omvang ener maandagmiddagse
muziekkritiek heengebracht. Doch het is een groot compliment voor de concertgevers
Kwant c.s. dat hun programma's aanleiding geven tot wat uitvoeriger divagaties. Hun
doel: belangstelling wekken voor het schone dat door de hedendaagse componisten
geschapen wordt, bereikten zij op elk hunner concerten. Ditmaal zou ik de aandacht
onzer lezers nog willen vragen voor enkele liederen van de welhaast legendaire
Moesorgski, meesterwerken die een aparte bespreking verdienden (maar dan zou de
helft dezer kritiek in het avondblad terechtkomen). Het zou van belang zijn om de
werken en de invloed van de beroemde Dalayrac eens na te gaan, en die van de grote
Leclair, die van de onbekende Campra...
Kwant levert stof voor een half middagblad... Laat ik eindigen met vast te stellen
dat mij de reproductie van Goossens' Impressions (met medewerking van mejuffrouw
Van Hulst) het meest geslaagd leek. En van mevrouw Kwants voordrachten scheen
ook Goossens' Afternoon (het belangrijkste lied) het gelukkigst. Misschien was de
zangeres iets minder gunstig gedisponeerd dan vorige malen: ik meende in de liederen
van Moesorgski een zekere matheid op te merken; en ook de technisch zeer moeilijke
dingen van Dalayrac en Campra vlotten wel iets minder. Kleinigheden, overigens.

Christelijke Oratoriumvereeniging
Johannes-Passion van Bach
5 april 1922 (UD)
Tivoli
Christelijke Oratoriumvereeniging en U.S.O. o.l.v. Anthon van der Horst
m.m.v. Aaltje Noordewier-Reddingius, Jacoba Repelaer van Driel, Max
Kloos, Joseph
Holthaus en Jacques Caro
Bach: Johannes-Passion
Wij kunnen vaststellen dat de Vereeniging ditmaal niet ‘door teleurstelling geteisterd
is’: alle solisten waren present, van mevrouw Noordewier af tot Kloos toe; er heersten
onder de solisten bovengenoemd geen vermeldenswaardige verkoudheden - er was
een pijporgel en een extra verhoogd koorpodium (over deze ‘interessante proefneming’
misschien straks of later). De Vereeniging had voor dit haar derde concert geen
bescheidener keuze gedaan dan Bachs Johannes-Passion (dat, gelijk bekend, een
der allermoeilijkste grote-koorwerken is). De Vereeniging schijnt te eisen dat wij de
langste maatstaf uit dit ijkkantoor aanleggen.
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Welaan dan: ik mag dit geen geslaagde uitvoering der grote Passion noemen. Omdat
het werk de directeur, de jonge Anthon van der Horst, moeilijkheden opgeeft
waartegen hij nog lang niet blijkt te zijn opgewassen. Men wil zich misschien
herinneren dat ik na het vorige, tweede concert der Vereeniging (eind december),
bedektelijk enige opmerkingen tot deze jonge musicus richtte.147 Opmerkingen naar
aanleiding van zijn dirigeren, van zijn ‘opvatting’ van Bachs koralen en nog enkele
meer. Deze kritiek zou ik thans kunnen herhalen, voorzien van een aantal Nieuwste
Bijlagen. Doch dat zou blijkbaar geen zin hebben: Anthon van der Horst wéét al hoe
het moet. Men kan de mensen niet benijden die zó in het begin van hun loopbaan zó
zelfverzekerd flater op flater maken, overtuigd van de gegrondheid hunner
conservatoriumopvattingen, in schromelijke zelfoverschatting grijpende naar wat
nog buiten hun bereik ligt (na meer dan één concert onder zijn leiding te hebben
meegemaakt, durf ik wel te zeggen: nog voor lange jaren buiten zijn bereik zal
blijven).
Grote, geroutineerde koren zouden het een enorme opgave vinden in één seizoen
twee oratoria van Bach te moeten uitvoeren. Volwassen, alle knepen van het vak
kennende koorleiders, allround musici, zouden zich tien keer bedenken voor zij het
durfden wagen eind december het Weihnachtsoratorium te brengen, 4 april de
Johannespassie. De heer Van der Horst bedenkt zich niet lang: daarvoor was de tijd
te kort. Hij moet gedacht hebben ‘Fris gewaagd is half gewonnen’ - en hij maakt de
ene fout na de andere.
Het eerste koor, het allerschoonste van het grootse werk, begint met de driemaal
herhaalde aanroep ‘Herr!’. Daar staan drie kwarten, met kwarten rust. De
Oratoriumvereeniging zingt van sopranen tot en met bassen halve noten. Dat is een
fout die alle andere derderangskoren ook maken: het is - nietwaar? - voor de directeur
moeilijker om zijn zangers te laten ‘ophouden’ dan ze te laten ‘beginnen’. Maar het
is een afschuwelijke fout en als men het op de repetities tienmaal heeft laten overdoen
en het gaat de elfde keer nog mis, dan moet men het nogmaals tien malen proberen.
Maar, als men zó repeteert, dan kost het meer tijd dan er beschikbaar is tussen ultimo
december en primo april. De heer Van der Horst repeteert niet consciëntieus genoeg
- óf zijn koor was op de avond van de uitvoering alles vergeten en dat kan ik maar
niet zo aannemen.
Na de tweede, fugatische inzet in ditzelfde eerste koor (letter C van de meest
verkochte pianopartitie) komt als eerste hoogtepunt het moment waarop alle
koorstemmen het figuratiethema zingen: sopraan, alt en tenor in zestienden, de bassen,
‘in de omkering’, in achtsten. De heer Van der Horst laat deze bassen domineren.
Dit is een teken van uiterst rudimentair stijlbegrip, zacht gezegd. Wanneer men hier
de baslijn accentueert, dan geeft dat de indruk van ‘tonale functies’ (Riemann). Dit
is een van de onvergeeflijkste wansmakelijkheden: Bachs polyfone stijl te denigreren
tot een soortement gefigureerde homofonie. Ik weet wel dat de alleenzaligmakendheid
der tonale functies op sommige conservatoria gedoceerd wordt als de ultima ratio
van het westerse muziekbegrip, doch de heer Van der Horst moest toch ook beter
weten. Het tweede verwijt is dus dat de heer Van der Horst na enige jaren
muziekpraktijk
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Zie de recensie van 21 december 1921.
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nog niet leerde twijfelen aan de juistheid van sommige in het oog lopend ongegronde
en onhoudbare thesen.
Het eerste koraal (nr. 7) begint met de volgende regels: O grosse Lieb', (fermate)
O, Lieb' ohn' alle Masse, (tweede fermate). De heer Van der Horst amputeerde de
eerste fermate. Daar zit systeem in, doch ik zou de onhoudbaarheid van dit systeem
aan elk der uitgevoerde koralen kunnen demonstreren. Dat ik juist dit voorbeeld kies,
heeft geen andere grond dan dat het juist het eerste onder de oren komende koraal
was. Door de fermate te onderdrukken krijgt de heer Van der Horst dat wat de
muziekmeesters ‘expressie’ noemen. Men declameert dan schijnbaar een geheel: ‘O,
grosse Lieb', o Lieb' ohn' alle Masse!’ Doch Bach koos niet zonder goede grond,
zonder inzicht of zonder genialiteit de eerste maal het woord Lieb' als rustpunt - niet
zonder reden onderbrak Bach op deze plaats de koraalmelodie... doch de heer Van
der Horst weet het beter dan de componist. Ze zijn helaas niet zeldzaam, dit soort
kapelmeesters.
In de eerste sopraanaria kon de fluitist, door het tempo, geen enkele frase van zijn
zestiendenguirlande rustig afspelen; de heer Van der Horst heeft nog embryonale
begrippen omtrent tempi, omtrent fraseringen; des dirigenten stijlgevoel is nog niet
voldoende ontwikkeld om een aria Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
in het juiste licht te stellen - zó, dat het een milder ogenblik in de ernst van het
lijdensverhaal wordt en geen scherzo. Mevrouw Noordewier gaf de jonge dirigent
les op les in het verloop van iedere frase - en dit was bijna pijnlijk van verhouding.
Het klonk alles zo stumperig naast die magistrale interpretatie...
De heer Van der Horst, in de laatste maten van het koraal nr. 20 (Petrus, der nicht
denkt zurück), liet de tenoren volmaakt ten onrechte op de voorgrond treden. Dit
verraadt de smaak van een liedertafelvoorzanger. De heer Van der Horst laat het
koor nr. 23 (Wäre dieser nicht ein Übelthäter) in een accelerando al fine zingen - dat
is de ‘opvatting’ van een operakapelmeester.
Dit hier zijn er enkele van een programma vol aantekeningen en het is duidelijk
dat er op dit plan van waardering geen aasje bewondering overschiet voor de prestaties
van deze koorleider. Doch hachelijker is het dat op een veel lager gemiddelde nog
zo vele klemmende bezwaren tegen zijn dirigeren aan de dag traden. Het is
onduidelijk: geen der gevaarlijke inzetten van het tweede en derde koor lukten. Dat
waren evenzoveel onvastheden, evenzoveel kleine catastrofen, die een middelmatig
vakman, een simpel routine-maatslaander zou hebben weten te vermijden. Er was
geen fortissimo, er was geen piano: men zwierf tussen een sterker en een zwakker
mezzoforte heen en weer. Wanneer de heer Van der Horst het als koorleider tot iets
wil brengen, zal hij zijn muzikantschap, om daarmee maar te beginnen, aan grondige
herzieningen moeten onderwerpen. Er zijn waarlijk dingen van groter belang dan
het op zichzelf erg verdienstelijke gelijktijdig en geruisloos opstaan en gaan zitten
van een koor. In dat opzicht kan de Oratoriumvereeniging met Mengelbergs
Toonkunstkoor concurreren, doch ik meen dat er nog andere terreinen zijn waarop
musici elkander kunnen ontmoeten.
Ik kom tot de solisten. Mevrouw Noordewier vermeldde ik reeds; freule Repelaer
zong de altpartij, Caro de bassolo. Over deze allen, volmaakt voor hun taak berekend,
kan ik zo kort zijn als hier al staat. Holthaus schijnt mij toe vele disposities te missen
die nodig zijn voor een evangelist. Misschien was hij ongedisponeerd, doch het is
zeker
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dat zelfs al geen enkele g klonk. Het was zeer grof van toonvorming en uiterst zwak
van dictie. Kloos zong de Jezus-partij, doch hij moest die toch waarlijk minder
zoetelijk timbreren en minder plechtstatig intoneren. Het was, inderdaad, te traag en
te monotoon. Ook herzie Kloos zijn uitspraak; maar al te veel kwam niet tot de rand
van het podium.
Ten slotte: het podiumexperiment lijkt mij niet aanbevelenswaardig. Het klinkt te
veel uit elkaar. Maar ik wil mijn definitieve mening hieromtrent nog wel eens toetsen
aan een andere uitvoering.

Antwoord op een ingezonden brief van de heer Van Andel148
Naar aanleiding van Christelijke Oratoriumvereeniging
Johannes-Passion van Bach (5 april 1920)
10 april 1922 (UD)
Mijnheer de Hoofdredacteur,
Uw bekende gastvrijheid maakt het mij gemakkelijk enige ruimte in uw
kolommen te verzoeken. Bij voorbaat mijn oprechte dank.
In het middagblad van 5 april las ik de recensie van de Johannes-Passion.
Ik kan niet nalaten te zeggen dat ik ontstemd was over wat daaromtrent
door de heer Pijper werd geschreven. Mag ik vragen: ‘Waarom dat evidente
“afmaken”?’ Over muzikaal opvatten zou ik met uw verslaggever niet
gaarne willen twisten. Ik ben er absoluut niet bekwaam genoeg toe. Maar
moeten musici elkander op die toon te woord staan? Is per slot van rekening
‘opvatting’ niet iets streng persoonlijks? Een volle kolom wordt besteed
aan scherpe afkeuring over de opvatting van de dirigent. Een programma
vol aantekeningen ligt nog braak. Mag ik de heer Pijper vragen: ‘Hoe was
de uitvoering door het koor, gezwegen dan van de opgelegde intenties van
de leider?’ Hierover geen enkel woord. Is die uitvoering als zodanig ook
zo geweest dat er voor geen aasje bewondering plaats overblijft, het zij
zo; mogen we dat dan vernemen? Viel er echter, hoe weinig ook, te
waarderen? Waarom dat dan ook niet vermeld?
Eén ding zou daarin een zielkundig raadsel worden. Het koor heeft
sommige delen zo intens meevoelend gezongen, dat er passie in hun eigen
zielen werd gewekt. Dát verzeker ik de verslaggever. En nu is het bij mij
zeker, dat passie passie wekt. Is dat het geval geweest, of niet? Zie, ik
neem de vrijheid dit te vragen, omdat het wat veel gevergd is van een
derderangs koor lid te blijven.
Nogmaals verzeker ik u dat ik met het bovenstaande geen debat wil openen.
Ik stelde heel bescheiden enige vragen.
Met verschuldigde hoogachting,
Uw abonnee, A. van Andel
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Op 10 april 1922 verschenen er twee ingezonden brieven in het UD naar aanleiding van
Pijpers recensie van 5 april. Omdat Pijper alleen ingaat op de ingezonden brief van Van
Andel, wordt alleen diens tekst hier opgenomen.
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De heer W. Pijper schrijft ons naar aanleiding van deze opmerkingen het volgende:
Primo verzoek ik de heer Van Andel mijn kritiek nog eens te lezen. Hij zal dan zien
dat ik slechts twee korte alinea's besteedde aan het epineuze begrip ‘opvatting’: te
weten die over de de geamputeerde fermaten en die over de op de voorgrond tredende
tenoren en het tempo sempre accelerendo van koor nr. 23. De rest gaat over fouten
van een jonge directeur (onjuiste notenwaarden onjuist-begrepen relaties der
vierstemmigheid, tempo, stijlgevoel, fraseringen). Doch nu die geincrimeerde
‘opvatting’. De heer Van Andel meent dat opvatting iets streng-persoonlijks is. Het
gaat hiermee juist zo als met het dusgenaamde ‘muzikaal’ pianospelen. Men kan pas
over muzikaliteit, over persoonlijk inzicht, over ‘opvatting’ (s.v.v.!) van een geheel
gaan spreken en schrijven, wanneer de technische kant der zaak in orde is! In plaats
van hierover vele woorden te gebruiken citeer ik liever Schumann: ‘Bemühe dich
leichte Stücke gut und schön zu spielen; es ist besser als schwere mittelmässig
vorzutragen.’149
De Johannes-Passion, schreef ik in het begin mijner kritiek, is voor de jonge Van
der Horst voorlopig nog te zwaar. Hiermee had ik het exposé van mijn ongunstige
kritiek gegeven. Doch thans verzoek ik de heer Van Andel zich een ogenblik in de
stoel van een criticus te denken. Wanneer deze criticus zich als opgave ziet toebedeeId
achteraf te wikken en te wegen en zo gedocumenteerd mogelijk zijn mening over
een (geslaagde of niet-geslaagde) uitvoering te formuleren, zonder aanzien des
persoons, zonder individuele appreciaties en depreciaties, dan is de kritiek met het
neerschrijven dezer summiere opinie nog niet voltooid. Dan geldt het: ‘Criticus,
bewijs uw stelling!’ En daarop volgt dus, automatisch, de kolom vol scherpe
afkeuring, waarvan de geachte inzender is geschrokken.
En nu de vraag hoe de uitvoering door het koor was? Wel, slecht. Hoe wil het koor
ontroering schenken, als de noten, die de eeuwige en onveranderlijke middelaars zijn
tussen het scheppende bewustzijn van de meester en het hart der toehoorders, als die
noten willekeurig anders geformeerd worden? Men versta dit wel: een noot, een
akkoord is niets, doch de magie der muziek woont in de opvolging, de relaties der
afzonderlijke akkoorden of tonen. Het zijn, populair uitgedrukt, niet de twee
akkoorden die, in de klassieke muziek, de sensatie van bevrediging geven die men
sluiting noemt, doch het is de opvolging van die twee akkoorden. Zo is het, in het
groot, met een gans oratorium niet anders.
Wat betreft de opmerking van de heer Van Andel dat hij als lid van het
koor passie heeft gevoeld in eigen ziel, merkt de heer Pijper op dat het
voor hem slechts van belang is of het werk gerealiseerd werd in de geest
van de schepper.
En, aldus de heer Pijper, ik mag in dit verband het geheim wel verraden, dat dan pas
de magische vermogens ener edele en realiseerbaar ontworpen muziek (gelijk de
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Johannes-Passion) kunnen functioneren, wanneer, om te beginnen, de noten en
overige tekens juist zijn. Zijn we eenmaaI op dat plan van waardering, dan kunnen
we verder zien. Maar zover komen we vandaag niet, helaas. De heer Van Andel
wenste te vernemen of er ‘geen aasje bewondering’ voor het koor et cetera kon
overschieten. Het spijt mij, neen helaas. De heer Van Andel moet zich ook eens
bezinnen op wat hij schreef: ‘hoe was de uitvoering door het koor, gezwegen dan
van de opgelegde intenties van de leider?’ Dat is onscheidbaar.
Ook moet ik er de heer Van Andel nog opmerkzaam op maken dat de relatie
criticus-gekritiseerde iets anders is dan het elkander te woord staan van twee musici.
Doorgaan hierop zou wel zéér ver van huis voeren - men zou van gedachten kunnen
wisselen over het verschijnsel der dagbladkritiek en dat zou meer dan een kubieke
centimeter inkt kosten. Doch ik maak van deze ongezochte gelegenheid gebruik om
nogmaals vast te stellen dat ik mijn taak als criticus (wat iets anders is dan
verslaggever) beschouw als de plicht in de eerste plaats een mening over de
uitgevoerde kunstwerken, gezien in hun eigen tijd en gezien in onze tijd, te geven.
In de tweede plaats een mening over de uitvoering dier kunstwerken.
Wij stelden het op prijs, hoewel het niet onze gewoonte is antikritiek op
te nemen, ditmaal van die regel af te wijken. Want het leek ons van belang
dat de heer Pijper, wie vaak de scherpte van zijn kritiek verweten wordt,
zijn opvattingen omtrent kunstkritiek en de technisch-muzikale gronden
van zijn oordeel nader uiteenzette. De heer Pijper, die de aIgemeen
muzikale dispositie van de heer Van der Horst niet in twijfel trekt, moest
rekening houden met hetgeen feitelijk bij de uitvoering van de
Johannes-Passion tot stand kwam. Een dirigent kan in bepaalde
omstandigheden ongunstig gedisponeerd zijn, maar daar kan een criticus
helaas geen rekening mee houden. Hopen wij op een schitterende revanche
van de heer Van der Horst. Wij onzerzijds zullen in overleg met onze
criticus, wiens deskundig oordeel boven twijfel verheven is, al het
mogelijke doen om de toon der kunstkritieken te matigen.150
Redactie UD

Tivoli-concert
6 april 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Bach: Suite in D, BWV 1068
Haydn: Symfonie nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel)
Brahms: Derde symfonie
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Dat hier impliciet de affaire met Jan van Gilse meeresoneert, werd ook waargenomen
door Het Vaderland. Deze krant, die zich in december 1921 intensief bezighield met
de affaire, schrijft op 11 april 1922: ‘Nu de opvolger van de heer Van Gilse benoemd
is, neemt het Utrechtsch Dagblad voor het eerst twee ingezonden stukken tegen de
heer Pijper op.’
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Dit eerste programma van Evert Cornelis, met zijn drie grote orkestwerken, zou
samengevat kunnen worden onder de naam ‘Twee eeuwen symfonie’. De symfonie
- nietwaar? - groeide uit de suite en kruiste zich, goed honderd jaar later, met de
cantate (koorsymfonie). Wat niet belette dat men ook nog heden louter instrumentale
symfonieën schrijft en, menselijkerwijs gesproken, nog gedurende vele jaren schrijven
zal. De mensen die, gelijk Arnold Schönberg, verkondigen dat dit een doelloze
bezigheid is geworden en dat het dus nu afgelopen is, bewijzen met hun profetieën
niets, tenzij dat zijzelf niet (meer) over het vermogen beschikken op hun beurt een
uitvoeriger orkestwerk te ontwerpen.
Men kon gisteravond vele gedachtegangen volgen. Het apparaat, dat bij Bach
bestond uit strijkers, een paar blazers, pauken, groeide onder Haydns handen uit tot
een kleurrijker instrument; werd door Beethoven-Brahms tot een meer of minder
gelukkig versmolten drie-eenheid gemaakt (strijkers, hout, koper). De constructie
van het kunstwerk, gegroeid uit de formeel betrekkelijk vrije suite: bij Haydn nog
in alle vier de delen herkenbaar gegroeid uit de kinetische wortel der muziek (het
Air, in Bachs suite, is trouwens al manifest genoeg vocaal van oorsprong) - terwijl
Brahms' onderdelen hun afkomst maar al te vaak loochenen, melodisch conglomeraten
zijn van zuiver instrumentale thematiek (het hoofdthema van het eerste deel van
Brahms' Derde) en van vocale stammen (het tweede thema).
Het leven en de kunst, alles werd gecompliceerder in onze Twee eeuwen. Men
speurt de neiging om de tonaliteiten te verruimen: Bachs straffe tonaliteit; Haydns
voor zijn jaren avontuurlijke modulatiezucht; Brahms' getourmenteerde
toonaardenwisselingen (die, overigens, in het coda van het eerste deel dezer Derde
ook psychologisch menig merkwaardig detail bevatten). Men werd op andere, even
essentiële punten, gebondener. Naast Bachs grandioze en weloverwogen constructies
lijkt Haydn, formeel, welhaast gewild eenvoudig en Brahms, op zijn beurt, construeert
niet anders dan volgens de vergrote schema's van dezelfde Haydn.
De overzichten, opgeroepen door het eerste, klassieke, programma van onze nieuwe
dirigent, waren boeiend, vond ik. Men zou nog een tiental andere bespiegelingen
kunnen noteren die tot het overzicht behoren, doch zij zijn niet allemaal even
opwekkend. De slotsom was dat wij in muzikale zaken tussen 1700 en 1900 (ruw
geschat) nu niet zo bijster veel zijn vooruitgekomen. Wij verloren voor een goed
deel de bezweringsformules van het oude contrapunt; wij erkennen dat de westerse
mensheid haar aandacht bijna uitsluitend schonk aan de harmonische fenomenen,
met terzijdestelling van duizend en één zaken die wij thans weer, nadat de tonale
evolutie voltrokken is, als uiterst belangrijk leerden te zien.
Men kan zich hiervan niet afmaken door te zeggen dat Bach een groter genie was
dan de beide anderen; een genie immers is niet anders dan de summierste151 uiting
ener stijlperiode. Zonder voorgangers, zonder epigonen, zonder milieu is een genie
niets, bestaat het niet. Het genie Beethoven laat zich niet denken zonder
Albrechtsberger, zonder Haydn, Clementi; zonder Händel, zonder Schubert; zonder
de honderd en één talenten wier namen Tijd reeds bijna heeft uitgewist.
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Zie voetnoot 313 bij de recensie van 24 november 1921.
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De werken, ieder voor zich, geven geen aanleiding tot afzonderlijke beschouwingen,
ditmaal. Ter herdenking van Brahms' sterfdag, vijfentwintig jaar geleden (3 april
1897), stond diens Derde symfonie op het programma. Er is in de wijze waarop
Cornelis Brahms dirigeert veel bewonderenswaardigs: het is vooral helder en niet
traag. Het ware natuurlijk dwaasheid te beweren dat al Cornelis' intenties nu reeds
door het orkest begrepen en opgevolgd werden - dit is een technische onmogelijkheid.
Doch laat ons verheugd zijn over de zeer vele schone en geslaagde ogenblikken die
in elk der drie werken voorkwamen, op bijna iedere bladzijde.
Deze korte beschouwing sluite met een gelukwens aan het bestuur van het U.S.O.,
dat erin geslaagd is deze zeer uitnemende kunstenaar aan het centrum van het
muziekleven te verbinden. Evert Cornelis wete dat hij welkom is, in onze oude stad.
Het terrein waarop zijn daden kunnen ontkiemen, ligt bereid!
Hopen wij, postscriptumsgewijs, dat ons de volgende week Diepenbrocks
meesterwerk Vondel's vaart naar Agrippina niet onthouden behoeft te worden. Zonder
dat deze muziekkritiek ál te veel op een bruiloftstoast begint te lijken, mogen wij de
heer Dekker wel beterschap wensen...152
... Uit muziekkritisch eigenbelang al!

Tivoli-concert
13 april 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Saint-Saëns: Tweede symfonie
Ravel: Ma mère l'oye
Mozart: Symfonie in C, KV 551 (Jupiter)
Ravels suitetje Ma mère l'oye is oorspronkelijk een quatre-mains, voor kinderen. Die
muziek vergt in opzet niet zoveel pianistische vaardigheid (veel minder dan Debussy's
Petite suite bijvoorbeeld). De primo-partij is speelbaar voor die pianisten die men
gevorderde dilettanten noemt; de secundo-partij is nog iets gemakkelijker. Dit is één.
Toen orkestreerde Ravel het gevalletje en hij deed dat voortreffelijk, met éven
opschimmende kleurenflitsen. Dat is twee. Toen werd het een ballet: het sprookje
van de Schone Slaapster was het stramien waarop de drie volgende sprookjes
geborduurd werden; Le jardin féerique heette apotheose en het ontbrak niet aan een
prins, een wezenlijke toverheks en cupidootjes, die de banderollen uitspanden, waarop
de naam van het te vertonen scènetje (Petit poucet bijvoorbeeld) te lezen stond. Ravel
componeerde er nog een prelude bij en overleidinkjes tussen de diverse taferelen in
dat lichte, luchtige gamma, waarvan hij het geheim kent. Dit is, voorlopig, drie.
(Vergeten wij niet dat er ook nog een tweehandig piano-uittreksel van het ballet
bestaat - als er dezer dagen soms een vierhandige uitgave van verschijnt, is de cirkel
gesloten.)

152

Blijkbaar was Jan Dekker de week erop niet hersteld: de uitvoering van Vondel's vaart naar
Agrippina werd uitgesteld tot later (zie de recensie van 2 november 1922).
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Het is niet zonder belang om deze werkwijze van de meester even te signaleren. Ik
voor mij acht het geen gunstig teken dat een schepper zo verliefd raakt op het werk
zijns geestes (en zijner handen), dat hij ditzelfde steeds weer hermaakt. Nu weet ik
wel dat musicologen van gezag, onder andere aan een Bruckner verweten hebben
dat hij met zijn negen symfonieën eigenlijk negen keer dezelfde symfonie met andere
noten gecomponeerd had - maar dit is iets anders. Het is wat anders of iemand
negenmaal dezelfde gedachte blijkt ingevallen te zijn, dan wel of een geheel gaaf
kunstwerk een paar maal in een nieuwe lijst gezet wordt. Het probleem van het
plagiaat bij zichzelf plegen - een ziekte waaraan vele oude, thans klassieke
componisten laboreerden - is interessant en meestal slechts met ‘lagere motieven’
op te lossen (weinig tijd, gedwongen zoveeldeligheid en dergelijke), maar het zou
te veel plaats kosten om het ook bij Ravel na te speuren uit zijn tot dusverre complete
werken. Pluizers vinden een goede kans in zijn oeuvre!
Vast staat intussen dat Ma mère l'oye een uitnemend klinkend werkje is; vast staat
ook dat het U.S.O. het stuk nog nimmer beter speelde dan gisteravond.
De uitvoering van Mozarts Jupiter-symfonie stond op hetzelfde, die van
Saint-Saëns' kleine symfonie op een veel hoger plan. Sommige dynamische
interpretaties, alle tempi, veel solotrekjes waren voluit voortreffelijk.
Opvallend vlot, geacheveerd en elegant - gelijk Cornelis' leiding en inzicht!

Brahms-hersuffingen154
15 juni 1922 (De Nieuwe Kroniek)153
Men zou er ook geen notitie van kunnen nemen. Maar Brahms begint langzamerhand
wat al te zeer in het licht te staan. En de wijze waarop is in dit geval storender dan
anders ooit.
Natuurlijk moet men nog niet trachten de musici te weerhouden gemiddeld twee
keren per jaar een of andere geboorte- of sterfdag van een der notabele componisten
te ‘herdenken’. Wat die herdenkingen overigens waard zijn: Mahler-feest,
Strauss-festival, Beethoven-cyclus et cetera, kan veilig aan de beoordeling van de
kritische enkeling overgelaten worden. In dit geval Brahms krijgt de onderneming
evenwel een ietwat ál te duf bijsmaakje: Beethoven- en Mozart-feesten, Schütz-,
Lecocq- of Lehár-herdenkingen zouden op den duur vrij onschadelijke particuliere
en melomane liefhebberijen blijken. Dit niet. De naam Brahms, voor goed
vijfentwintig jaren een familienaam als vandaag nog Schulze of Mayer, werd
tegenwoordig een programma van actie. Ook deze vaderlandse Brahms-herdenking
werd niet anders dan een ietwat klankvoller zendingsfeest of een extra melodieuze
katholiekendag. Johannes Brahms
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Hersuffing is een neologisme van Pijper, gemaakt als variant op herdenking.
Pijper leverde in totaal acht bijdragen aan De Nieuwe Kroniek, een onafhankelijk cultureel
tweewekelijks tijdschrift, dat verscheen vanaf 12 maart 1921. De redactie van dit bijzondere
blad werd gevormd door dr. L.E.J. Brouwer, mr. Frans Coenen, dr. F.H. Fischer, J.E. Staal
en Matthijs Vermeulen. Fischer trekt zich in juni 1921 terug uit de redactie; in oktober 1921
komen Carry van Bruggen en mr. J.E.F. van Lier erbij. De tweede jaargang stond onder
redactie van Carry van Bruggen, Coenen en Van Lier. Omdat er nog slechts een paar honderd
abonnees restten, verscheen op 19 april 1923 het laatste nummer.
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toch is hier in Holland het laatste bolwerk, de uiterste veste der muzikale reactie; en
dientengevolge wordt hier eerst recht iedere duimbreed gronds verdedigd met meer
dan hartenbloed. Naastaan, in Duitsland, was men al van huis uit iets verder; daar
heet het laatste bastion der regeringsgetrouwen Wagner - maar of men nu de schim
van Wagner ( 1883) dan wel van Brahms ( 1897) tegen ons oproept om die te
laten bewijzen dat wij, die de levende muziek elders zoeken, slachtoffers zijn van
een zinsbegoocheling, is hoogstens een gradueel verschil, en meestal nog niet eens.
Het praktische deel van dit vijfde overlijdingslustrum, de concerten en
concertenreeksen waarop uitsluitend werken van Brahms uitgevoerd werden, konden
wij ditmaal wel overslaan. Brahms heeft gelukkig in de maand april het ene tijdelijke
met het andere verwisseld en dit was vooral nuttig met het oog op de
herdenkingsconcerten, die in een maand als april frequenter en onschadelijker zijn
dan bijvoorbeeld in oktober, wanneer de executanten en de consumenten nog een
seizoen vol muziek voor de boeg hebben. Het theoretische deel van dit jubileum, de
herdenking in de (muziek)pers, is echter te aardig om er niet even bij te blijven staan
kijken.
De Vereenigde Tijdschriften Caecilia en Het Muziekcollege, Toonkunstblad voor
Groot-Nederland (het is er maar één) gaf onder andere een Brahms-nummer met een
dependance uit.155 Welgeteld zeventien Nederlandse toonkunstenaars legden daarin
achter elkaar getuigenis af wat Brahms voor ze betekend had, nog betekent of niet
betekent. Om met de laatsten, heldersten te beginnen: daar was een artikel van Sem
Dresden, dat met een vraagteken begon en met een zeer positieve negatie eindigde.
Daar was, secundo, een opstel van de nog altoos rotsvast overtuigde Wagneriaan
Hugo Nolthenius, die met de Ring des Nibelungen aan de hand en Die Meistersinger
vóór zich gemakkelijk bewijzen kon dat Wagner groot was en Brahms niet zo erg.
Deze beide artikelen verschenen in het Vervolgnummer, in gezelschap van een zeer
huishoudelijke brief van professor Engelmann, eertijds Brahms' Utrechtse gastheer.
Men had een zo particulier schrijven toch niet moeten vermenigvuldigen, meen ik al hadden wij dan ook de vele en belangrijke details gemist over Brahms' eetlust en
over het degelijke Hollandse menu van de voortreffelijke Mietje, professors
keukennimf. De zware artillerie had echter in het eerste Brahms-nummer zijn kruit
reeds verschoten. Daar was, primo, de generale staf. Willem Kes scheldt Platduits:
Evenals Richard Strauss tot Mozart en Max Reger tot Bach terugkeerde,
zo zullen ook in niet te lange tijd de tegenwoordige warhoofden tot
bezinning komen en als Gesundbrunnen zich baden in de verkwikkende,
reine en zuivere werken van de grote Johannes.
Julius Röntgen vreest voor naufragie:
In de troebele zee der moderne muziek staat Brahms voor mij als een
vuurtoren die zijn licht ontvangt uit de heldere bronnen van Bach,
Beethoven en Schubert.' (Petroleum?) ‘Zolang wij geen nieuwe Pharos
[neen, zetter, niet Pharao] ontwaren met eigen, nog nooit gezien licht, zal
de oude ons voor schipbreuk moeten bewaren.
155

De Vereenigde Tijdschriften Caecilia en Het Muziekcollege, jrg. 79/9, nr. 11, 10 april 1922.
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A.B.H. Verhey ‘volstaat met te zeggen dat hij Brahms zeer hoog stelt en, wat nog
meer zegt, heel veel van Brahms houdt’. Is ook voldoende, zou ik menen.
Daar waren, secundo, ‘die Leutnants und die Fähnrichs’. Maar of ze bovendien
‘die klügsten Leut’ waren?156 De jonge dirigent van het Arnhemse orkest, Martin
Spanjaard, vergelijkt ‘de psyche van zijn (Brahms') kunst met een zeldzame roos die
slechts ter wille harer doornen bloeit’. Dat is diepzinnig, of tenminste Duits.
De concertmeester van het Residentie-Orkest, Sam Swaap, zendt als
kamermuziekspeler u hierbij (zijn) mening over B.
Heb ik een der werken van de grote meester gespeeld, dan dringt zich
altijd weer de gedachte bij mij op: ‘Is er na Beethoven wel een componist
geweest die de uitvoerende kunstenaars zo weet te ontroeren door zijn
rijke en nobele fantasie?’
Herinner u bijvoorbeeld zijn Romance uit het Strijkkwartet opus 51
(c-Moll-kwartet), zo aangrijpend en ontroerend. Zelfs het meest gesloten
hart moet zich voor deze muziek openen als een bloemknop voor de zon!
Wat nu eigenlijk nog meer over Brahms te zeggen, vooral nu in de laatste
weken zoveel over hem en zijn werken geschreven is?
Voor mij is het spelen van zijn werken een der hoogtepunten van
kunstuiting en een der meest bevredigende opgaven welke het repertoire
ons biedt.
Na deze kleine bloemlezing durf ik nog niet eens te menen dat alle deze confessies
leerzaam zouden zijn. De min of meer algemeen menselijke eigenschappen die bij
iedere kommapunt uit elke zin kwamen kieren, zijn toch in alle speciale gevalletjes
al bekend en bemind genoeg, nietwaar. (Wij beminnen immers in vrouwen en
beroepskunstenaars het gebrek aan logica, de kleine ijdelheid en alle verdere
zogezegde zwakheden vuriger dan alle mogelijke kritische deugden...) Zodat zelfs
het altijd nog wel boeiende spelletje van Vergelijkingen met één Onbekende hier
niet eens opgezet kon worden. Zouden we er overigens veel wijzer door geworden
zijn?...
Het ongelukkige van het geval is evenwel dit: zolang zelfs de jongere
representatieve muzikanten als Spanjaard, als Swaap, Andriessen,157 Leydensdorff
in een dusdanige verhouding blijken te staan tot het begrip Brahms - zolang ziet het
er hier in Holland nog regenachtig uit. De oudere musici, Hutschenruyter, Wagenaar,
Nolthenius, Sibmacher Zijnen, formuleerden hun bewondering, hun respect voor de
in hun tijd meetellende figuur Johannes Brahms tenminste zonder dit surplus aan
vals gevoel, aan oververhitte appreciatie; zonder klamme en kleffe handenwringerijen.
Wat al flaters moet een Spanjaard begaan, esthetische flaters, filosofische
koorddanserijen, om tot de hierboven geciteerde conclusie, nu ja, te komen. In hoe
onwaarschijnlijke bochten moet zich violist Sam Swaap wringen om zijn hoogtepunt
van kunstuiting te kunnen bereiken. En dan nog!...
156
157

Waarschijnlijk een verwijzing naar Die drey kluegsten Leute in der gantzen Welt (1684) van
Christian Weise.
Het gaat hier om de pianist (en componist) Willem Andriessen (1887-1964), de oudere broer
van Hendrik Andriessen.
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Het totaal der bijdragen leerde bitter weinig nieuws. De bijdragen ieder voor zich
nog minder. De collectiviteit der zestien (zeventien min Dresden) Nederlandse
toonkunstenaars die de penne bewogen hebben tot verheerlijking van Brahms'
corpulente en meer dan dode muze, blijkt te zijn in Holland levende musici, zonder
meer. Dat wil zeggen: opgegroeid onder een regime dat al te weinig kansen bood
aan de ontwikkeling der zelfkritiek; grootgebracht met een kinderpap die meer vet
aanzette dan zenuwen. En naderhand niet meer vrijgekomen van het loophekje.
Er staat waarlijk te weinig nauwkeurig omschreven en intelligente, peilende
waardering van de belangrijke nieuwe figuren en bewegingen (Debussy; Mahler
desnoods; Stravinsky, Malipiero) tegenover het vage en plechtstatige ritueel waarmee
onze vaders, oudooms en achterneven hun grote Johannes blijven naderen. Kronos
heeft de laatste vijfentwintig jaren onder andere hier in Holland slecht voortgemaakt.
En de herinnering aan de talentvolle componist Brahms vaart daar niet wel bij. Want
deze onbevoegde, overmatige en partijdige adoratie is een erger kwaad dan de
halfvergetende aanvaarding waarmee men de grotere meesters Carl Loewe of Robert
Schumann bejegent. De sfeer van stilzwijgende vanzelfsprekendheid waarin het
nageslacht de werken van genieën als Rameau, Tartini, Scarlatti, Chopin hult, is een
gunstiger middenstof voor het voortbestaan hunner werken dan zulke toastende
herdenkingsenthousiasmen.
Ik wilde dat wij Johannes Brahms in ruste konden laten. Hij heeft, in zijn ijverige
leven, zijn composities ernstig en serieus genoeg afgewerkt, naar zijn beste vermogen
geciseleerd - hij heeft zijn taak wel zo naar behoren vervuld dat wij hem thans zijn
otium mochten gunnen cum dignitate. Maar is een ijverig werkman hetzelfde als een
groot artiest? Alleen in het vak muziek, zou men haast zeggen, zijn de werklui in
staat een zo hippopotamusvormige gedachtefout te maken. De gezaghebbende
aanbidders leggen, naïevelijk, altijd weer de nadruk op de obligatoire metafysica van
Brahms' muziekstukken. En het is slechts de psychische (on)waarde van het geval
die ons noopt deze bewonderaars te bestrijden in hun verweerde idool.

Pieter Spa naar Parijs158
13 juli 1922 (De Nieuwe Kroniek)
Het feit dat begin april een stuk of wat landgenoten, zijdelings of directer met de
muziek in verbinding staande, naar Parijs trokken om daar een soort van concert te

158

De titel van dit essay verwijst naar het humoristische verhalende gedicht Pieter Spa's reize
naar Londen (1838) door W.J. van Zeggelen (1811-1879), dat talloze drukken beleefde.
Pijper kritiseert in dit artikel een concert dat op initiatief van Henry de Groot en ‘onder
bescherming van onze kunstlievende gezant Jhr. J. Loudon’ plaatsvond op 12 april 1922 in
Parijs, met als doel de Nederlandse muziek in Parijs meer bekendheid te geven. Op het
programma stonden het Pianokwintet van Van Anrooy, drie liederen en Zes gezichten op de
Fuji-Yerma van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, twee liederen van Diepenbrock (De
klare dag en Avondzang), drie liederen van Sem Dresden (Oud Spinet, De Fluitspeler en Bij
den Vijver) en het Eerste strijkkwartet op. 14 van Dirk Schäfer. De Groot zelf gaf inleidingen
over ‘de Hollandse kunst in het algemeen’. Onder de titel ‘Nederlandse muziekpropaganda
te Parijs’ verscheen in Caecilia en Het Muziekcollege van 10 juni 1922 een verslag van dit
concert van de hand van ene Van S., waarschijnlijk Rient van Santen, de uitvoerder van Van
den Sigtenhorst Meyers liederen.
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geven onder de causerende auspiciën van de heer H. de Groot, muziekreferent van
De Avondpost,159 en onder het beschermende oor van de Nederlandse gezant, zou op
zichzelf de moeite waard geweest kunnen zijn om daar een klein artikeltje lang
kritisch op te letten. Maar de koe is wel zeer oud en mager en de sloot waarin ze,
een verreljaars terug, viel, ligt zo prettig vlak langs de weg, dat men mag verwachten
dat daar binnenkort nog wel andere (hopen we: vettere) exemplaren uit het stamboek
in zullen duiken. Mocht de heer H. de Groot, aangemoedigd door het applaus der
omstanders, een nieuwe poging wagen, dan zal het me een feest zijn hem alsnog op
te vissen.
Maar misschien laat men het een andermaal aan anderen, en dan bevoegden, over.
Het scheen dit keer niet mee te zijn gevallen met de kosten. Want in Caecilia en Het
Muziekcollege van 10 juni laatstleden klaagt (Pieter) van S(pa) onder het motto
‘Nederlandse muziekpropaganda te Parijs’ steen en been over de duurte der grap:
Het was een prachtige avond, waar veel goed werk is gedaan. Een vraag
hierbij: is het nu eigenlijk niet schandelijk dat de opzetters van dit concert,
die alles zelf moesten dragen, 45 francs aan rechten moesten betalen voor
de propaganda van de werken van een gestorven componist en van de
levende heer Dresden? Het is een vreemde wereld waarin we leven. Dit
auteursrecht schijnt me een der vreemde uitwassen ervan.
De heer De Groot krijgt ook nog een lyrisch douceurtje:
De hulp die hij bij Nederland-Frankrijk, Nederland in den vreemde, vond,
was niet alleen gering... neen, ze bestond helemaal niet en als niet uit de
kern van het troepje dat hij voor dit concert om medewerking vroeg, door
allerlei financiële concessies hulp was gekomen, had het zo schitterend
geslaagd concert niet kunnen doorgaan...
Wij zullen over het concertante deel van Pieter Spa's reis geen tranen meer plegen.
De hele vaderlandse pers heeft indertijd de over deze nonsens gelanceerde berichtjes
‘Men-schrijft-ons-uit-Parijs’ goedmoediglijk geplaatst en, slecht georiënteerd als ze
ook hier natuurlijk weer was, zonder commentaren. Alleen De Telegraaf van 22 april
was beter ingelicht - en dan ook journalistiek verontwaardigd.160 Ik voor mijn deel
kan De Telegraaf echter verzekeren dat ik gaarne 99 percent van alle
verantwoordelijkheid voor niet-uitvoering van composities van mij op mijn eigen
hals laad! En wat de componist Matthijs Vermeulen betreft: hij kan er wel juist zo
159

160

De organisator van het concert, Henry de Groot (*1882), was in Den Haag muziekciriticus
van De Avondpost en schreef regelmatig bijdragen over het Nederlandse muziekleven voor
La Revue Musicale. Zie Caecilia en De Muziek, jrg. 99, nr. 11, 15 november 1942, 145-147:
‘Henry de Groot 60 jaar’.
In De Telegraaf van 22 april 1922 schreef F.S. (?) naar aanleiding van de Parijse gebeurtenis
onder andere: ‘Welnu, uit naam van alle Hollanders die zich werkelijk interesseren voor onze
muziek, verwijt ik de organisator, de heer De Groot, 1o dat hij groot onrecht heeft aangedaan
aan onze geniale Diepenbrock, door diens onbelangrijkste Wagneriaanse liederen [uitgevoerd
zijn: Mignon (1884) en Der König in Thule (1886)] te laten doorgaan voor zijn beste
voortbrengselen op het gebied van kamermuziek; 2o dat hij het niet nodig geoordeeld heeft
om, met opoffering van Van Anrooy en B. van den Sigtenhorst Meyer, op zijn programma
een plaats te gunnen aan mannen als bijvoorbeeld Willem Pijper of Matthijs Vermeulen.’
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het genie Diepenbrock te brengen in de plaats van diens meesterwerken, relatief
onbelangrijke liederen van Sem Dresden in plaats van zijn voortreffelijke sonates dat het een bothoofdige kwaadaardigheid is notoire nulliteiten als een pianokwintet
van Van Anrooy (!), pianomopjes van B. van den Sigtenhorst Meyer, benevens nog
liederen van ditzelfde licht in Parijs te introduceren in de plaats van werken van
Zagwijn, Vermeulen, Voormolen, Van Domselaer, Ruyneman, Pothast desnoods...
akkoord!
Als hier uit Holland iemand aangewezen zou moeten worden om in Frankrijk
conferences te houden over onze actuele compositiepraktijk, dan zou dat natuurlijk
Sem Dresden geweest moeten zijn, iemand die in Parijs georiënteerd is zo goed als
in Amsterdam en die als componist boven lokale haegse belangetjes en pietluttige
waardeschattingen staat. Maar juist daarom zullen ze hem wel niet uitnodigen. Als
er geen obscuriteiten achter zitten, gaat dat zo grif niet. En ook: misschien zou het
hele concert te duur worden: nu kostten een paar liederen van ‘een gestorven
componist’ (zou hij Diepenbrock bedoelen?) ‘en van de levende heer Dresden’ al
vijfenveertig franken aan auteursrecht... Als Dresden, confererende in Parijs, het nu
eens in zijn hoofd ging krijgen om een paar grote werken van Diepenbrock uit te
voeren, of de lange Cellosonate van Vermeulen, of de Hiëroglyphen van Ruyneman,
of een sextet van zichzelf, of een kwartet van mij..., het zou immers niet meer te
betalen wezen!...
Ach, weet u, ‘het is een vreemde wereld waarin we leven’. De 45 francs, die deze
zonderlinge kostganger heeft moeten helpen bijspijkeren, bewezen dat immers? Toch
vreemd dat Pieter van Spa nog steeds niet schijnt te weten dat men, om muziek uit
te voeren of te propageren - nu, ja - of te verknoeien; enfin: om de mensen in een
concertzaal te mogen vervelen, zoiets als een garantiefonds moet hebben. Voor zaal,
vuur en licht, reiskosten, auteursrecht, stedelijke belasting, het hotelletje en de
souvenirs om mee te brengen. Pieter Spa (wiens stijl in het griezelige stukje,
bovengenoemd, een verbijsterende overeenkomst vertoont met de guitige schrijfwijze
van de artistieke heer Rient van Santen, schilder-dichter-tenor uit Den Haag; welke
heer immers met ‘het troepje’ mee is geweest om de liederen van zijn vriend Van
den Sigtenhorst Meyer te introduceren...) - onze Pieter Spa moet bij een volgende
gelegenheid alvorens te klagen in de krant eens denken over dat garantiefonds, met
de duiten van rijkgeworden spekslagers, melomane Schieber en naneven van Heines
Gumpelino.161 Dit hier leek nu juist precies op de conversatie van de gedupeerde
garant, die zo stom was geweest om voor 45 francs op het reservefondsje te tekenen...
En er natuurlijk met 45 francs in was blijven steken; ongerekend de reis en het
hotelletje...

Orgelconcert Nicolaïkerk - H.G. v.d. Hoek, organist Utrechtsch
mannenkoor Euterpe
27 juli 1922 (UD)
H.G. van de Hoek (orgel) en mannenkoor Euterpe o.l.v. Lieven Duvosel
161

‘Seine Exzellenz der Marchese Christophoro di Gumpelino’ is een figuur uit deel 3 van
Heines Reisebilder (Die Bäder von Lucca): het prototype van de mooiprater en oplichter; hij
heet natuurlijk gewoon Christian Gumpel.
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Aan de orgelbespeling (in de Nicolaïkerk) ter gelegenheid van de jaarvergadering
der Nederlandsche Organistenvereeniging werkte het mannenkoor Euterpe mee,
onder leiding van de heer Lieven Duvosel. Het is, als ik mij niet bedrieg, de eerste
maal dat dit koor optrad onder leiding van de heer Duvosel - het is in ieder geval de
eerste keer dat het koor mij onder deze directie onder de oren kwam - en het lijkt dus
geraden te kritiseren ditmaal onder een zeker voorbehoud. Bovendien is het zomer,
en het grootste deel der kritische inkt van het afgelopen seizoen zit opgedroogd in
de inktpot - terwijl de voorraad voor het seizoen '22-'23 nog niet aangekomen is.
Volstaan wij dus met de vermelding van drie wel zeer trage tempi in de drie
koornummertjes, die alle drie wel heel erg zonder blikken of blozen verkozen te
zakken - plusminus driekwart toon. Het ergste was, wat dit aangaat, Wagners
Pilgerchor, waar ieder der talrijke alteraties voor steen des afstoots fungeerde.
Mijnentwege mag men hierop antwoorden dat Wagner dus slecht voor mannenkoor
kon schrijven. Het zou nóg zo'n grote tekortkoming niet geweest zijn, doch ik geloof
er bovendien niets van...
De heer H.G. v.d. Hoek speelde Bachs Passacaglia, een fantaisie zonder kop of
staart van Camille Saint-Saëns (opus honderd en één...) en een inleiding plus
dubbelfuga van J.B. Litzau. Men zou noch aan de naam, noch aan het muziekje
zeggen dat de auteur rond honderd jaar geleden te Rotterdam geboren werd. Bruikbare
orgelmuziek in d-klein, in de toonaard waarin Joh. Seb. Bach nóg een honderd jaren
vroeger eeuwentrotserende meesterwerken geschreven had. Enfin, de toonaard is
letterlijk en notelijk dezelfde; misschien zou dat nog een monumentje kunnen zijn
op het graf van de Nederlandse organist Johan Barend Litzau...162 Hoe dan ook: het
is billijk dat men ter gelegenheid van de jaarvergadering der Nederlandse organisten
enkele minuten aandacht besteedt aan het werk van een der collega's, juist honderd
jaar geleden geboren. De violisten, pianisten en zangers zijn zo pieus niet, in de regel;
en dat is soms jammer.

Tuinconcert - Strauss-orkest
1 augustus 1922 (UD)
Laat ons vaststellen dat deze ehem: K. und K. Hofball-Kapellmeister tenminste zijn
naam mee had... Wel, Johann Strauss te heten,163 uit Wenen komen met een eigen
orkestje, een repertoire met onsterfelijke Johann-Strauss-walsen welhaast kunnen
vullen - het kon minder.
Het had beter gekund ook. Ik vraag mij af waar (onder andere!) de coda van An
der schönen blauen Donau gebleven is. Maar zouden we wel kritiseren, ditmaal? Er
was immers zoveel meer reden om een hoffelijke Kratzfuss te maken! Hoe lang

162
163

In het Geïllustreerd Muzieklexicon van Kruseman & Keller (1932) staat Litzau te boek als
Jean Baptiste, mogelijk omdat hij onder die naam werken heeft laten drukken.
Het gaat hier om de laatste telg van het Strauss-geslacht, Johann Strauss, zoon van Eduard
Strauss, die met zijn Weens orkest concertreizen door Europa maakte. Blijkbaar was hij vóór
de Eerste Wereldoorlog in dienst van het Weense hof. ‘K. und K.’ staat voor kaiserlich und
königlich en verwijst naar de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie.
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konden we meesterwerken als deze Schöne blaue Donau, Wiener Blut, Wein, Weib
und Gesang slechts betrekken van een pover geoutilleerd strijkje, dat nog nooit in
Wenen afgeluisterd had hoe men in een Wiener Walzer behoort na te slaan (de vraag,
bovendien, of ze het als goede en ronde Hollanders geleerd zouden hebben...). En
gisteravond was daar een zeer voldoende getraind orkestje, dat op de kwetsbare
plekken, eerste strijkers en blazers, heel goed verzekerd was. Was daar bovendien
de leiding van een zo klassieke, zo onwaarschijnlijk historische naam als die van
Johann Strauss. Dat nu dat dirigeren, en dat Vorgeigen, nogal dunnetjes was, doet
er achteraf minder toe, nietwaar?
Zoals gezegd: men speelde een aantal van de ‘onsterfelijke’ walsen van Johann
Strauss. Bovendien nog een paar potpourri's en ouvertures in onvervalst Wener dialect
(Von Suppé, Komzák). Nog een paar wel zeer zoete actualiteiten: Wien, du Stadt
meiner Träume en Benatzky's Wiener Lied. En men eindigde met een
Schrammelmarsje.164 En nu wenste ik wel dat ik, in deze paar regels, bij benadering
aan kon duiden, hoe hoog het gehalte aan muziek in die twaalf, veertien simpele
mopjes wel was! Ach, we hebben onze epitheta zó afgeslepen op de ernstige
symfonieën, de hemelbestormende ouvertures en de hemeltergende opera's ‘van het
repertoire’, dat ze een zo directe uiting als die walsen, polka's en marsen niet meer
versieren kunnen... Jammer voor de symfonieën, et cetera.
Het geheel heette ‘een avond in Wener Prater’ (het lidwoord was blijkbaar, als
contrabande, aan de grens opgehouden). Toch wat lichtvaardig gekozen, meen ik.
De maan en de kastanjebomen waren even willig als internationaal. Maar er werd
verder nogal wat veel aan onze fantasie overgelaten: het Riesenrad, de schiettenten,
de rodelbaan (neen, ik vergeet de poffertjeskraam niet!) - en, misschien, de mentaliteit
van de bezoekers van het Wurstelprater? Ik weet wel, men moet niet te veeleisend
willen zijn. En, als plaatsvervangers voor de kermissfeer die het Wiener Wurstelprater
zijn allereigenaardigst cachet geeft, op zondagavonden en dergelijke, past het wel
thans in de krant de bellen onzer goede trams, de autohoorns en claxons en het
ijscogongetje te herdenken. Zij, met hun allen, riepen waarschijnlijk meer
Prater-reminiscensen op (kop van Jut, carrousel en toeters à een Krone) dan de
Strauss-walsen van Johann Strauss... Een Wiener, ‘qui se respecte’, gáát ook
eenvoudig op zondagavond niet ins Prater! Veel te veel kans op zakkenrollerij en
zo. Wat alweer leert dat alle zaken betrekkelijk zijn. Ik meen overigens dat wij,
Hollanders, gemotiveerde vertoorndheden uitslingeren aan het adres der rijke
Amerikanen, wier begrip Holland culmineert in Marken and Broek in Waterland. Ik
zou me, van mijn Weense vrienden, analoge verstoordheden kunnen denken naar
aanleiding van dit provisorische pratertje-langs-de-kant.
Wie weet, komt de een of andere impresario niet met een quasi authentieke
Schrammelabend of wasechte Tiroler Schuhplättler. Ik wenste wel dat de arme kerels
hier wat fabuleuze Hollandse guldens verdienden! Knappe musici waren dit tenminste
allemaal.

164

Het Schrammel Kwartet, genoemd naar de oprichter Johann Schrammel en bestaande uit
twee violen, klarinet en gitaar, werd beroemd vanwege de bijzondere stijl waarmee het
populaire Weense muziek speelde.
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Muziekbrief uit Salzburg I165
13 augustus 1922 (UD)
Onze muziekredacteur, die door het comité werd uitgenodigd als vertegenwoordiger
der moderne Hollandse componisten een werkzaam aandeel aan de uitvoeringen te
nemen, zendt ons deze muziekbrief als de eerste van twee of drie. We hopen de
volgende met een paar dagen te kunnen plaatsen. (Redactie)
Tempora mutantur...; toen Hector Berlioz indertijd een Rijns of Overrijns muziekfeest
meemaakte, schijnt het gebeurd te zijn dat hij, romantisch en heethoofdig als steeds,
na afloop van een der concerten het stadje is uitgedwaald, de naam Beethoven
kreunende, snikkende over het droevig lot der destijdse Parijse componisten - als
Berlioz niet gejokt heeft in zijn memoires (maar Boschot beweert: Berlioz jokte wél)
dan moet hij, Berlioz, zijn romantische nacht besloten hebben met het tatoeëren van
de bomen uit de buurt, waarin hij met zijn zakmes twee B-tjes kerfde: BB,166 Berlioz
en Beethoven. Ja, de tijden veranderen wel; ik kan me niet voorstellen dat Egon
Wellesz op het ogenblik, een uur na het slot van het eerste concert van dit
Internationale Moderne Kamermuziekfeest, lettertjes staat te snijden in de dikke
kastanjebomen van de Franz-Jozefskai; of dat Felix Petyrek in een buitengewoon
gehobene Stimmung op de wandeling is. De elementen zijn daarvoor ook niet gunstig
gestemd - het regent natuurlijk, gelijk in Salzburg altoos; bovendien beginnen de
concerten reeds om zeven uur - vóór zeven uur kunt ge in geen rechtgeaard Oostenrijks
restaurant avondeten krijgen - zodat vrijwel iedereen te tafelen zit. Voor de bescheiden
opmerker is ook dit een teken des muterenden tijds, nietwaar?
Ach, lezer, ook in deze reisbrieven is de zomer, de Vakantie doorgedrongen! Ware
het december, ik zou u een vergelijkende studie leveren over de componisten van
dit buitengemeen interessante eerste programma: Béla Bartók, wiens nieuwe
vioolsonate een storm van toejuichingen en gesis ontketende, Darius Milhaud, van
wie de allervoortreffelijkste blazers der Parijse Société moderne d'instruments à vent,
onder leiding van Louis Fleury een Sonate voor fluit, hobo, klarinet en piano
introduceren (effect zie boven); Arthur Bliss, de Londenaar met zijn Rout voor klein
orkest en sopraan (Dorothy Moulton). Ik zou de nieuwe, afschuwelijk zwakke liedjes
van

165

166

Van 7 tot en met 11 augustus 1922 werden in Salzburg, in het kader van de Salzburger
Festspiele, de eerste Internationale Kammermusikaufführungen gehouden. Op 11 augustus
werd in Café Bazar de International Society for Contemporary Music opgericht. Deze eerste
concertserie in 1922 werd later beschouwd als het ‘nulde’ muziekfeest van de ISCM. Onder
de meer dan twintig aanwezige componisten waren behalve de beide initiatiefnemers van
het muziekfeest in Salzburg, Egon Wellesz en Rudolf Réti, ook Webern, Bartók, Hindemith,
Honegger, Kodâly, Milhaud, Petyrek, Poulenc, Bliss en Willem Pijper aanwezig. Het
kamermuziekfeest werd ondersteund door de Weense uitgeverij Universal Edition. In het
februarinummer van 1922 van Musikblätter des Anbruch, uitgegeven door U.E., wordt het
feest aangekondigd en wordt gemeld dat o.a. ook Nederland vertegenwoordigd zal zijn. In
datzelfde nummer staat ook het artikel ‘Holländische Musik’ van Pijper afgedrukt (HPG 1,
623-625).
De eerste B staat in het UD in spiegelbeeld. Is dat een zetfout of heeft Berlioz ze zo in
spiegelbeeld in het hout gekerfd? Het is onduidelijk waar Pijper de anekdote vandaan heeft.
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Richard Strauss moeten gedenken; een sinistere Passacaglia voor piano van Felix
Petyrek, ongeveer het zwaarste stuk dat ik nog hoorde. En, ten slotte, een stuk van
de nieuwbenoemde directeur van het Weense Conservatorium, Joseph Marx, de
liederencomponist; romantisch en goedklinkend als steeds; succes fenomenaal, als
steeds.167
Maar het is geen december, en het is pas het eerste concert geweest! Morgenochtend
om half elf het tweede, morgenavond om zeven uur het derde - u ziet: we laten geen
tijd verloren gaan. Zo hebben we in vier dagen de cyclus van zeven concerten
afgewerkt - vraag me niet of alles en allen er heelhoofdhuids afkomen...
Zoiets is alleen maar bestaanbaar in Oostenrijk, en dan nog maar incidenteel;
gemiddeld veertien onbekende, merendeels hypermoderne werken per dag is niet
mis. Het was dan ook vandaag in het Mozarteum (concertzaal en conservatorium)
waar gerepeteerd en geconcerteerd wordt, een ware heksenketel. In de kelder zat
Louis Fleury met Arthur Honegger (van de Groupe des Six) een rapsodie voor blazers
en piano te repeteren. Naastaan studeerde een tenor Siegfrieds Schmiedelieder - de
bedoeling van dit laatste ligt in het duister, want Wagner is hier deze maand taboe;
wat geen moderne kamermuziek is, is opera: van: Mozart. Op de eerste verdieping
zwoegde het Hindemith-kwartet (een uitnemend ensemble, dat we zeker eens moeten
horen in Holland) op een stuk van Anton Webern, Schönbergs famulus. Arthur Bliss
danste in de Probesaal als een elastieken pop om het ritme van zijn Rout (die ook
vanavond nog wel wat zwaar uitviel) lenig te krijgen. Boven op zolder, in een vergeten
achterkamertje, ontdekte men plots Bartók... En dan waren er de tientallen
Onmisbaren, de Komiteemitglieder, die allemaal zulke klinkende namen hebben, dat
gij, lezer, zoudt verbleken als ik ze u hier allemaal afschreef.
Ik geloof, lezer, dat ik mij hier in Salzburg voornamelijk zal bepalen tot opnemen
en dus u van de actuele gebeurtenissen slechts een paar actuele verslagjes zal zenden.
Het is alles namelijk te zeer de moeite waard en een voorlopige notitie is nuttiger
dan een oppervlakkige kritiek. De internationale tendens van de onderneming schijnt
me zeer wel gerealiseerd te worden: dat is voor de Oostenrijker een grote voldoening,
maar het geeft ook nog wel eens aanleiding tot grappige toneeltjes. Gelukkig maar!
Bij de muziek alleen kan zelfs de musicus op den duur niet leven. Tenminste in
augustus niet.
Het andere aangezicht dat Oostenrijk vertoont, ziet er veel slechter uit. Verleden
jaar was het hier al een koortslijdersatmosfeer.168 Stel dat het toen 38,5 was, dan is
het nu zeker 39,5 en niemand weet hoe dit eindigen zal. Men begrijpt niet dat het
lichaam van het Oostenrijkse gemenebest dit alles verduren kan. De angst voor
morgen, de groezeligste zorg zit iedereen in het hart. En dit is de sinistere nationale
achtergrond van dit internationale muziekfeest, dat zich richt tot heel Europa en
Amerika; dat naar de geest royaal is en vrij. Maar de vraag die wij ons vandaag in
de eerste plaats
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Joseph Marx (1882-1964), Pan trauert um Syrinx voor fluit, klarinet en zang.
Pijper was ook in 1921 in Oostenrijk, waar hij o.a. een bezoek bracht aan Universal Edition
in Wenen. Na het uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie in 1918
verkeerde het land in grote economische moeilijkheden.
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stelden, is: waar gaat het met dit stuk centraal-Europa naar toe? Dan pas interesseert
me de ontwikkeling, s.v.v., van Oostenrijks muziekcultuur.
Op deze secundaire vraag zal allicht de Wiener Matinee (ze noemen die hier
kwaadaardiglijk de Wiener Melange) van overmorgen antwoord geven.

Tweede muziekbrief uit Salzburg
17 augustus 1922 (UD)
We hebben vandaag (8 augustus) ons eerste schandaaltje gehad; het gesis waarop
gisteren onder andere Milhauds sonate169 en Bliss' Rout werden onthaald, kon men
hoogstens een beetje demonstratief anti-modern-Frans of anti-modern-Engels noemen
- een schandaaltje was het, hier in Oostenrijk, nog lang niet. Ik weet wel dat wij daar
thuis in Utrecht enigszins anders over denken en na het meest melodieuze
sleutel-fluittoontje onmiddellijk een overvol hart hebben uit te storten in onze altijd
gastvrije Dagblad-kolommen - maar in trouwe: het is bij ons en hier in Oostenrijk
wat anders. Een strijkkwartet van Mozart, gespeeld door eenzelfde ensemble, spreekt
in Oostenrijk óók anders tot ons dan in Holland! Een misnoegde meneer die hier in
Salzburg met weinig virtuositeit een klein sleuteltje bespeelt, is iemand die volmaakt
au sérieux genomen behoort te worden (en dat ook wordt); een sleutelblazer in ons
goede land behoort al bij voorbaat tot die partij waarom met enig spoor van recht
gelachen wordt.
Om tot het robbertje concertvechten van heden te komen: het Hindemith-kwartet
had een werkje gespeeld van Anton von Webern,170 een van Schönbergs oudste
leerlingen, plus atonal que son maître. Zonder de minste twijfel is dit een zeer
persoonlijke, zeer ernstige, volkomen verantwoorde uiting van een merkwaardig
talent (hopen we voor van de winter op een aanleiding om over zijn werk te schrijven;
het is meer dan de moeite waard). Ons Salzburger publiek kan heel wat aan, meer
dan het vaderlandse of vaderstadse, ik verzeker het u. Maar dit werd toch te machtig;
en het gesis overstemde ditmaal het applaus. Tot de demonstrerend misnoegden
behoorde ook een jeugdig Weens componist (‘ein Tonaliker’- ja, de hemel sta ons
bij: de ‘tonalen’ en de ‘atonalen’ bestrijden elkaar met eenzelfde hartstochtelijkheid
als eertijds de Hoeksen en Kabeljauwsen; het maakt misschien nóg meer lawaai...).
Deze tonale broeder nu kwam adem te kort om blazende, fluitende, sissende en
orerende te demonstreren hoe verachtelijk hem dit atonale verraad toescheen. Een
in de buurt gezeten bekend Weens kunstenaar, geen musicus, vond het evenwel net
precies andersom, meende met grote stemverheffing dat een musicus zich schamen
moest om het werk van een stadgenoot in hetzelfde vak aldus aan te randen - en ziet,
de Schieringers en de Vetkopers stonden weer, gelijk thuis in Wenen, op de achterste
poten tegenover malkander. Aan tonale cadensen geen gebrek, zomin als aan atonale
aforismen (‘Wurscht’, ‘Schweinerei’, ‘Rindvieh, du ekelhaftes’ und so weiter).
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De in de vorige muziekbrief genoemde Sonate voor fluit, hobo, klarinet en piano (1918).
Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909).
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Het totaal der geschiedenis was vrij atonaal en zeker weinig verheffend... Het altijd
grijnslachende Toeval had het bovendien ditmaal zo uitgezocht dat een der meest op
de voorgrond handelende demonstranten of contrademonstranten zo doof was als
wijlen Beethoven. Toch een aardig land, hier.171
Waarom, zult gij, lezer, vragen, demonstreerde het zo tumultueus en dwaas juist
na dit werk, dat gij zo-even zeer de moeite waard hebt genoemd? Ik kan hieraan
toevoegen dat Milhauds blazerssonate dissonanter was, de pianostukjes van Fidelio
Finke,172 die op ditzelfde concert gespeeld werden, klonken harder en waren van
geesteshouding vele malen kwaadaardiger; de Sonate voor viool en piano van Béla
Bartók, Bliss' Rout speelden in voor de concertbezoekers veel onbekender en
onvertrouwder contreien. Populair uitgedrukt: al deze genoemde stukken waren veel
ongewoner.
Deze opmerking zou aanleiding kunnen zijn tot enige, misschien niet geheel
onbelangrijke bespiegelingen over Publieks appreciatie van het Onbekende (‘wat de
boer niet kent, eet hij niet!’), maar dit hier lijkt op een ander plan beter opgelost te
kunnen worden. Weberns Fünf Stücke für Streichquartett173 zijn zeer kort en bijna
uitsluitend ppp. De grote zaal van het Mozarteum heeft een gevoelige akoestiek,
maar is toch voor zo een verstild gefluister te groot. Men kreeg het gevoel van voor
de mal gehouden te worden met een ernstig gezicht (natuurlijk helemaal onjuist,
doch: wat wilt ge?); de houding der meer conservatieven was dan ook: ‘Dit is geen
muziek meer, want (!) je hoort bijna niets.’ Nogmaals populair uitgedrukt: men vond
dat er te weinig muziek geleverd werd in de paar minuten die het stuk duurde; men
kreeg geen klinkende waar voor zijn ritselende papieren kronen... men voelde zich
bekocht, wellicht!
Dit lijkt me, afgezien van de eventueel mensjewistische en bolsjewistische (in de
monarchie der muziek, s.v.p.!) tendensen, wel zowat de oplossing. De tonalen hadden
ook kunnen krijsen na Milhaud, Bartók, Poulenc, Petyrek;174 de atonalen hadden
mogen loeien na de conservatieve muziekjes van Richard Strauss (maar dat
171
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De protesterende componist was Wilhelm Grosz (1894-1939), de bijval voor Webern kwam
van de architect Adolf Loos (1870-1933). Webern verliet onmiddellijk de zaal en maakte
het niet meer mee dat beide heren met elkaar op de vuist gingen. De beschrijving van Pijper
komt vrijwel overeen met die van Webern in een brief aan Alban Berg: ‘Ich war jetzt fast
eine Woche in Salzburg. Ich wollte Dir immer von dort schreiben. Aber ununterbrochene
Verstimmung und eine ewige Hetzerei - von Proben zu Aufführungen - liess mich nicht dazu
kommen. Ich könnte Dir tagelang vorreden von dem in Salzburg Erlebten. [...] Was mein
Quartett anlangt: Aufführung (Hindemith) sehr gut. Wirklich als Musik gespielt. Doch gab
es leider wieder Skandal. Die ganze Aufführung war gestört durch Lachen. Immerfort
Gelächter. In den vorderen Reihen hat Herr GROSS (der “Komponist”) besonders dabei
mitgewirkt. So dass Loos, als der Kampf zwischen Zischen und Klatschen tobte, aufs Podium
sprang und ungefähr folgende Worte sprach: “Dieser Mensch hat die Aufführung durch
ununterbrochenes Lachen gestört, er verdient dafür öffentlich gebrandmarkt zu werden.”
Das alles weiss ich nur durch Bericht. Ich bin gleich aus dem Saal. Ich musste schliesslich
am Podium erscheinen. Das tat ich, um öffentlich Loos die Hand zu drücken für seine
prachtvolle Worte. Mein Quartett wurde am nächsten Tag in geschlossenem Kreis wiederholt.’
Haefeli (1982), 49-50.
Fidelio Finke (1891-1968) was afkomstig uit Bohemen en had aan het Praagse conservatorium
piano en compositie gestudeerd.
Moet zijn: Fünf Sätze für Streichquartett.
Maar dat waren geen Oostenrijkers! Pijper onderschat of bagatelliseert hier de hevige strijd
die in het behoudende Wenen werd uitgevochten tussen conservatieve en moderne kunstenaars.
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is ook een autoriteit) of Carl Nielsen (maar dit was een gast, vreemdeling uit het rijke
Denemarken...). De demonstraties begonnen echter pas na Webern, die zich kan
troosten met de wijsheid dat zelfs de klassieke profeten niet geëerd plachten te zijn
in hun geboorteplaatsen - hoeveel te minder dan een karaktervol atonaal Weens
musicus in het tonale Wenen. Waarom heeft hij dan ook geen An der schönen blauen
Donau geschreven...?
Laat mij u van deze nu afgelopen concerten nog enkele namen en werken ter
herinnering opgeven. Daar was een fraai blazerskwintet van Albéric Magnard,
gespeeld door de allervoortreffelijkste Franse blazers; daar was het magistrale
pianospel van de jonge componist Francis Poulenc (‘van de Groupe des Six’), daar
was een uitnemend werk van de geniale Arthur Honegger; die mij, mét Darius
Milhaud, Frankrijks meest belovende meester schijnt te zijn.
Herdenken wij nog de Parijse pianist Jean Wiéner en zijn Hannoverse collega
Walter Gieseking, kunstenaars beiden van de allereerste rang. En de zangeres Marya
Freund, Parijse eveneens, die een groot aantal zeer belangrijke liederen zong van
Ravel, Malipiero, Castelnuovo-Tedesco, Granados en Manuel de Falla.
In mijn derde brief hoop ik u de laatste ronden te kunnen vertonen; ons wachten
nog schone zaken en zeer klinkende namen...

Muziekbrief uit Salzburg III (slot)
27 augustus 1922 (UD)
De Wiener Matinee begon met liederen met strijkinstrumentenbegeleiding, ging op
hetzelfde gestreken pad verder en eindigde niet anders. Het waren, om zo te zeggen,
allemaal liederen; liederen met één viool, met twee violen, met twee violen en een
alt, met een heel strijkkwartet. Men krijgt voorgoed een weerzin in het timbre
strijkers-zangstem. Gelijk bij vele zaken op dit Salzburger muziekfeest is het aardiger
en leerzamer om over de originen van dit gebruik (als het zo genoemd mag worden)
even na te denken dan over de producties zelf. Ik kan het niet gebeteren, doch deze
ganse Weense matineuze muziekmakerij bleek mij een bloedeloos, houdingloos
soortje van componeren en de maten die enige verademing boden, waren uitermate
schaars.
Waarom eisen zij, in plaats van de volgzame en handige piano, voor hun
liedaccompagnementen (want anders zijn de instrumentale partijen dezer composities
niet) de aanwezigheid en dergelijke van een compleet, een half, een verdubbeld
strijkkwartet? Het klinkt niet immateriëler, in de regel; het is niet bescheidener en
niet grootser - het is alleen maar onpraktischer. Het antwoord op deze vraag is een
naam: Schönberg. Vroeger moest men dood zijn, of tenminste zo goed als, om ‘school
te maken’, om navolgers te kweken in het groot, om voor martelaar en heilige
uitgescholden te worden; tegenwoordig is het voldoende (tenminste in Duitsland en
Oostenrijk) dat een of ander niet al te onbespraakt journalist een zeer bescheiden
(doch in de regel niet onlucratieve) aandacht komt opeisen voor het werk van zijn
‘groot’ meester. Het is in dit procédé nodig dat de grootmeester in kwestie inderdaad
is aangevallen en
Niet voor niets waren de initiatiefnemers van het kamermuziekfeest uitgeweken naar Salzburg.
Haefeli (1982), 39-40.
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uitgescholden door een ander deel der publieke opinie; het is wenselijk dat de meester
enige werken heeft geschreven die niet al te zeer in het doordeweekse gehoor liggen
van Jan en alleman. Is de kunstenaar bovendien nog een ietwat bijzonder mens die
óf teruggetrokken leeft óf wat zeer opzichtig - heeft hij bovendien het geluk te bestaan
in een tijdsgewricht waarin veel en velerlei ontevredenheid heerst, dan is de carrière
gemaakt. Het is niet anders gegaan met Schreker, met Busoni, met Schönberg. De
journalisten, bovengenoemd, zijn in de regel wel zowat spijkervast overtuigd van de
wereldhervormende betekenis van hun halfgod en ze plegen er ook wel in te slagen
een deel van het goedwillende publiek mee te krijgen in hun waardering. Maar de
historie mat tot dusverre met andere maten...
... (Ik zeg niet dat ze betrouwbaarder waren, of onpersoonlijker, of zelfs maar
minder journalistiek! - alleen wat langer.)
Op het ogenblik heet in Oostenrijk Schönberg: de grote Voorzanger; de Martelaar,
die tien jaren lang operettes heeft moeten instrumenteren; et cetera. Zijn invloed, die
buiten Oostenrijk vrijwel nihil is - of tenminste goddank: negatief - is in Wenen niet
gering. Zijn Tweede strijkkwartet, in fis-Moll, is ook zo een tussending: twee
kwartetdelen, het derde en vierde deel met sopraansolo (teksten van Stefan George).
Dat heeft ingeslagen: half Wenen componeert Streichquartette mit Gesang175 - gelijk
het vroeger, na Beethoven, was: Symphonien mit Chor, en na Wagner: muziekdrama's
met Leitmotive.
Dat Tweede strijkkwartet van Schönberg werd, als slot der feestweek, voortreffelijk
uitgevoerd door het Hindemith-kwartet.176 Ditzelfde ensemble speelde ook nog een
lang kwartet van hun eigen altist: Paul Hindemith.177 Wat draufgängerisch, wat lang
- goedklinkend en goed uitgebalanceerd. Dit is reeds veel.
Vermelding verdient voorts nog de reproductie van Blochs nieuwe vioolsonate
door Carl Friedberg en Joseph Szigeti, twee kunstenaars bij ons in Utrecht zo goed
bekend als overal elders. En een Trio voor twee violen en alt van Zoltán Kodály,
traditioneler Hongaars dan het werk van Béla Bartók, doch bepaald een verademing
door het gehalte aan werkelijke muziek.
De feestweek is niet ten einde gelopen zonder dat men in principe had besloten deze
instelling ter bevordering der nieuwe muziek definitief te laten voortbestaan. Het
volgend jaar komen we weer bijeen in Salzburg en men mag nu reeds benieuwd zijn
naar het aangezicht dat het jonge Europa dan zal vertonen. Hopen we op een wat
minder kinderachtige en oppervlakkige antithese tussen tonaal en atonaal dan die
van thans. Een atonale muziek kan (zie Salzburg) gruwelijk reactionair zijn. Dit sluit
echter niet in, zoals gij, lezer, misschien haastelijk en onjuist zoudt willen opmerken:
dat een tonale muziek nog ooit van deze tijd zou kunnen wezen! Het verschil zit
dieper, zit tenminste elders, dan op het plan der harmonische fenomenen. Doch laat
ons geen

175
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Pijper overdrijft hier schromelijk; uit de kring rond Schönberg is verder geen werk voor deze
bezetting bekend. Wel schreef Zemlinsky voor sopraan en strijksextet Maiblumen blühten
überall.
De sopraan bij de uitvoering van Schönbergs Tweede strijkkwartet was Felicie Mihacsek.
Strijkkwartet nr. 3, op. 22.
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rasvragen opwerpen naar aanleiding van dit internationale muziekfeest. De tijd zal
zelf wel wieden en opbinden. Maar ik vrees dat Kronos veel te wieden zal hebben
in dit Europese klankentuintje. Meer te wieden en te schoffelen dan te gieten, te
steunen en te bemesten - om in het landelijke beeld te blijven.

Salzbourgeoisieën178
24 augustus 1922 (De Nieuwe Kroniek)
Van 7 tot 10 augustus laatstleden werden in Salzburg zeven concerten afgestoken,
uitsluitend gewijd aan moderne composities voor kamermuziek uit Oostenrijk, Wenen,
Duitsland, Engeland, Frankrijk et cetera.
De vraag lijkt op het ogenblik wat hieruit in de loop der seizoenen wil groeien.
Het is de bedoeling namelijk om dit internationaal-moderne feest ieder jaar te vertonen
en dat wel in Salzburg, uit terdege begrepen valutair eigenbelang: Mehammed, de
preiswerte buitenlander, kan heel wel naar de berg komen, doch de berg Oostenrijkers
vooralsnog niet naar Mehammed; laat staan naar diens Mekka-Amsterdam of -Parijs
of -Londen of zelfs maar -Berlijn. Geen, die dit niet gaarne zou willen begrijpen en
billijken. Maar nogmaals: wat moet eruit groeien?
Het komma-punt van uitgang onzer scepsis is het volgende: wat betekent Salzburg
(lees: Oostenrijk) voor de Europese muziek vanaf zeg zeventienhonderd tot en met
heden (het punt) en: wat leerde dit muziekfeest inzake de muziek van vandaag (de
komma). Kritische beschouwing levert het volgende op:
Bij I: Oostenrijk, meer speciaal Wenen, was het centrum der muzikale beschaving
tot en met Mahler. Bijna alle klassieke en romantische klinkende namen stonden
korter of langer tijd boven deze resonansbodem gespannen: Haydn, Beethoven,
Brahms, Mahler e tutti quanti. Wenen ziet ook vandaag in de persoon van Arnold
Schönberg het begin der Nieuwe Muziek; een mening die ons weliswaar allesbehalve
gerechtvaardigd lijkt, doch die begrijpelijk is in de hersencellen van de volken der
Germaanse beschavingssfeer. Een mening dus die ze nog wel enige generaties lang
zullen blijven houden, bij gebrek aan helderder. Resumerend: Wenen was voor de
muziek tot en met Mahler om beurten de bakermat, het woonhuis, de easy-chair,
fiaker, tempel en café. Nog op dit ogenblik is Wenen de spiegel van ten minste een
der aangezichten onzer actuele muziek.
Bij II: Dit muziekfeest bracht werk van 57 componisten, van 14 à 15 verschillende,
vrij duidelijk onderscheidbare nationaliteiten. Oostenrijk was uitvoerig, men mag
hopen: vrijwel compleet, vertegenwoordigd; Duitsland betrekkelijk goed. Alle andere
landen, noodgedwongen, tamelijk tot uiterst oppervlakkig. Maar de conclusies konden
met dit materiaal toch getrokken worden, heel gemakkelijk zelfs.

178

Zie voetnoot 165 bij 13 augustus 1922; om de continuïteit van de drie in het UD verschenen
muziekbrieven niet te doorbreken, is deze bijdrage aan De Nieuwe Kroniek van 24 augustus
1922 ná de ‘Utrechtse’ brief van 27 augustus 1922 geplaatst.
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Aan de oppervlakte dreef, nogal dik op, de tegenstelling tonale en atonale muziek.
De Tonaliker lieten niet na te sissen, te brullen en hun huissleutels op een bijzondere
manier te gebruiken na de opmerkelijkste atonale producties (Strijkkwartet van Von
Webern, Vioolsonate van Béla Bartók). De Atonaliker staken hun minachting voor
de passeïstische, de tonale composities van een Richard Strauss, een Wilhelm Grosz179
niet onder hun klapstoelen. Er scheen, aan de oppervlakte, en voor de niet al te grondig
onderlegde feestgenoten slechts een zekere onenigheid te bestaan over de mate van
moderniteit, van ongewoonheid, s.v.v.
De tweespalt zat dieper. Zit zo diep dat men mag vrezen deze vreedzame
Oostenrijkse onderneming met een jaar of wat vaneen te zien scheuren, met veel
misbaar en te midden van dichte stofwolken. Het ging om deze vraag, in wezen: zal
de hegemonie der Duitse muziek zich nog handhaven of zal de aloude Duitse muziek
binnenkort te gronde gaan aan een andere, anders gerichte - laat ons gemakshalve
zeggen: aan een zuiverder algemeen Europese?
Matthijs Vermeulen titelde een bloemlezing uit zijn kritieken niet zonder goede
grond De twee muzieken.180 Het boekje werd indertijd hevig bekeven, doch de kern
zijner beweringen, die kortweg luiden kon: Finis Germaniae!, lokte niet één enkele
bevoegde tegenspraak uit. Een juist inzicht kan ook niet weerlegd worden: men kan
in het huidige Europa slechts twee soorten van muziek ontdekken: de Duitse, en
volgens Duits Empfindungsrezept geconcipieerde; en de niet-Duitse, de
niet-gesteriliseerde, die ouderwets getimbreerd kan zijn - zeg de niet-extremistische
Italianen na Verdi - en die nieuwerwetser, actueler allure kan hebben. Het lijkt
sommigen wellicht dat er een dieper ravijn gaapt tussen de muziek van Debussy en
die van Stravinsky dan tussen Ravels Rapsodie espagnole en een operafragment van
Franz Schreker, doch dit is maar schijn. Men zou kunnen vinden dat deze bewering
gemakkelijker neergeschreven dan bewezen kan worden. Haar te bewijzen was echter
opgave der praktijk en aan die opgave heeft dit Salzburger muziekfeest heel wel
voldaan.
Duitsland en Oostenrijk hebben generaties lang het privilege der
alleenzaligmakende muziek bezeten (en in de randstaten: Duits-Bohemen, Holland,
Polen, België, Zwitserland, Denemarken componeerde het niet anders). Dat wil
zeggen, men schreef een gereglementeerde muziek, geconcipieerd naar de ‘vaste’
vormen der klassieke meesters, en men gunde zich langzamerhand wat vrijheid naar
de letter, doch niet naar de geest. Daar was geen behoefte om de roerselen dezer
zielen anders te uiten dan met de vaste tekens, volgens de beproefde recepten. De
geest groeide geen zier en het inzicht evolueerde dus evenmin. In deze knusse
huiskamer werd op een kwade dag de atonaliteit uitgevonden; dat wil zeggen het
principe ‘los van de toonaarden’. Dit nu was een ietwat plompe reactie op ‘vier
eeuwen Dur en Moll’. Marxistische musici werken in dit verband graag met
Umwertung aller Werte und Aufstellung
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Wilhelm Grosz was de componist die de uitvoering van Weberns Fünf Sätze für Streichquartett
had verstoord (zie voetnoot 171 bij het UD van 17 augustus 1922).
Vermeulens De twee muzieken verscheen in twee deeltjes in 1918 bij A.W. Sijthoff's
Uitgevers-maatschappij in Leiden.
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neuer Werte.181 Zo bijster nieuw zien die op hun kop staande Werte der atonaliteit er
nu niet uit, op de keper beschouwd. Nogal Jadassohns.182 De Duitse reactionaire
muzikanten die hun atonale collega's verwijten dat ze zo'n godsgruwelijk vervelend
muziekje schrijven, hebben au fond gelijk. Er is tussen een symfonie van Brahms en
een orkeststuk van Schönberg slechts een gering verschil van gradatie. Beide muzieken
zijn analoge uitingen van gelijke partiële bewustheden, beide soorten van werk geven
ons hetzelfde soort sensatie, een sensatie die met schoonheidsgewaarwording niets
hoegenaamd te maken heeft. Er is in Schönbergs muziek en in die zijner apostelen
niets positief nieuws; alleen ontbreekt daar iets ouds, de ‘vormgevende elementen’,
zoals die bij onze oosterburen zo helder genoemd worden: harmonie, uitgebalanceerde
structuur, toonaardenrelaties en nog een half arsenaal vol meer. Er bleef niet veel
meer over dan ‘het laboratorium van het ledig’, zoals Debussy zoiets eens, in een
ander verband overigens, noemde.183 Tien jaren later, op dit ogenblik reeds, ziet men
al wel overal in dat het op deze manier ternauwernood nog verder gaan zal: criticus
A. kraait ‘terug naar het Volkslied’; B. wil terug naar Mozart (net als Richard Strauss);
C. naar Bach (gelijk Reger); D. naar Wagner; E. naar Palestrina; F. naar Brahms maar allemaal willen ze terug. De actuele Oostenrijkse en Duitse componisten gaan
ook in geen andere richting: de Weners schrijven een bloedrood-romantische
verminderde-septiemakkoordmuziek ten koste van veel teksten uit Schopenhauer,
Stefan George, Mombert, Nietzsche, Christian Morgenstern, Dehmel of desnoods
Heine...; de noordelijker Duitsers metselen met het stevige vulstemmencement hun
sonates, ‘sinfonien’, opera's, doorvoeringen en coda's. Als voor honderd, of als voor
vijftig jaren - alleen klinkt dit alles in de regel wat minder plezierig.
Maar onafhankelijk van de overal gedoceerde Duitse componeerpraktijk (in Rome,
in Brussel, in Parijs, in Amsterdam, in Bologna...) schiep een Claude Debussy
omstreeks 1900 zijn eigen stijl, en die van zijn volgelingen: Ravel, Roussel, Florent
Schmitt. Onafhankelijk van alle overgeleverde muzikale retorica smeedde een
Stravinsky zijn logische en verbijsterende klankconstructies. Onafhankelijk van de
Germaanse leerstellingen, die verkondigen welke klankopvolgingen wat uitdrukken,
begonnen Bliss, Goossens in Engeland, Poulenc, Honegger, Milhaud in Frankrijk,
De Falla in Spanje, Malipiero, Castelnuovo in Italië hun eigen muziek te ontdekken
en te noteren. Ook deze evolutie leidt uit de ban der tonaliteiten; ook deze muziek
van heden ontkent de hegemonie van majeur en mineur; de conservatoriumclichés
die Schönberg c.s. zo verfoeien, treft ge ook in deze muzieken niet meer aan. Maar
dit geschiedde niet via
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Het Nietzscheaanse begrip ‘Umwertung aller Werte’ wordt door Pijper ook gebruikt in zijn
essay over Stravinsky voor De Vrije Bladen van januari 1925; zie ook voetnoot 40 aldaar.
Jadassohn schreef in het laatste kwart der negentiende eeuw een aantal veelgebruikte
theorieboeken, waaronder een Musikalische Kompositionslehre.
Debussy schreef dit naar aanleiding van een symfonie van Witkowski: ‘La symphonie de
M. Witkowski est construite sur un choral breton. La première partie, c'est la présentation
habituelle du “thème” sur lequel l'auteur va travailler; puis commence l'obligatoire
dislocation...; la deuxième partie, c'est quelque chose comme le laboratoire du vide...’ Debussy,
‘Une symphonie de Witkowski’. La Revue Blanche, 1 april 1901. Debussy (1971), 26. In de
uitgave van 1921 (Monsieur Croche antidilettante) was deze karakterisering losgekoppeld
van de symfonie van Witkowski en gold zij de symfonie in het algemeen.
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de frisch-fröhlichen Krieg,184 doch wat beschaafder en definitiever. De muziek der
niet-Duitsers is niet nieuwbakkener, niet ‘hedendaagser’ dan die der bezeten
Atonaliker. Ze klinkt niet onverwachter, niet ‘harder’ - meestal integendeel. Doch
ze is de uiting van een nieuw bewust leven, het klankbeeld ener nieuwe schoonheid.
Dit demonstreerde het totaal der Salzburger concerten van moderne muziek.
Nimmer was er zoveel talent in Oostenrijk en Duitsland als juist nu en nimmer deed
zich het gebrek aan een sprankje genialiteit pijnlijker voelen. Hierom vraag ik mij
af wat eruit zal groeien. Die concertenreeksen zullen wel voortgezet worden en de
gastheren zullen zich nog wel een jaar of wat blind kunnen stellen tegenover de
feiten. Maar wat dan? Eens zullen ook de Oostenrijkers inzien dat de mate van
moderniteit er verduiveld weinig toe doet; en dat een atonale muziek precies even
reactionair kan zijn als een quatre-mains van Carl Reinecke...
Wenen, Oostenrijks centrum, hoopt nog, en poogt, en strijdt nog. Maar de provincie,
Salzburg zelf, is al aan de struisvogelpolitiek toe. In de Salzburger pers heet het nog
en al ‘die Franzosen und Engländer und andere unmusikalische Völker’. En de
reactionaire, al-Duitse politieke partij dreigt schandaal te zullen maken na de
voordracht van Tsjechische volksliederen - ach ja, die vroegere Duitsershaat in Praha
ook! Schold men de zaak in sommige kringen dezer salzbourgeois satisfaits al geen
Weense-joden-onderneming, met toespelingen op een hardnodig muzikaal
pogrommetje? Het was voor de buitenlandse christenen en heidenen nogal eens
vermakelijk.
Men kan zich immers het Oostenrijkse muziekleven ternauwernood voorstellen
van joodse smetten vrij - zomin als het Hollandse bijvoorbeeld, of het Berlijnse, of
het Poolse. En een Weens muziekleven zich voorstellen zonder de invloeden van
Tsjechen, Hongaren, Italianen en andere halfvijanden is finaal onmogelijk. Van
oudsher gold juist deze rasmenging voor de grootste charme van de Oostenrijkse
muziek; het kosmopolitisch accent maakte dat Wenen het centrum was, het al-Duitse
Berlijn de provincie. Tegenwoordig is het een aanleiding om herrie te maken. Noem
dit geen tijdelijke inzinking, geen na-oorlogsjammer of valutapsychose. Het is
Verwandlung.
Alles in alles mag men benieuwd zijn naar het aangezicht dat het Salzburger
Kammermusikfest het volgend jaar zal vertonen. Ze zullen het voorlopig wel in de
tegenstelling tonaal en atonaal blijven zoeken (met de muildieren pluritonaal,
polytonaal, multitonaal - voor de kenners). Een volk met een zo glorieus muzikaal
verleden als het Oostenrijkse zal er niet zo spoedig toe komen zijn eigen actuele
betekenis in ernstige twijfel te trekken. Gelijk wij Hollanders dat doen - en met enig
recht.

Orgelconcert - Nicolaïkerk
14 september 1922 (UD)
C.J. de Lange (orgel) m.m.v. H. Gerstenhauer Zimmerman (alt)
en Bram van der Stap (bas)
Werken van Mendelssohn, Wolf, Von Mojsisovics, L.F. Brandts Buys en
Bach
184

Zo werd bij het begin van de strijd de Eerste Wereldoorlog nog genoemd door keizer Wilhelm
II.
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De heer De Lange speelde een min bekende compositie van Roderich von Mojsisovics,
een slecht uitgebalanceerd, rammelend en stijlloos capriccio. Van dit soort gaan er
dertien in een dozijn en wij mogen ons gelukkig prijzen dat de theorieleer van
Thuille185 sinds een jaar of wat een overwonnen standpunt beduidt. (Bedrieg ik mij
niet, dan heeft de componist Mojsisovics zelfs korte tijd onder Thuille in München
gewerkt.) Dit soort muziek is vooral interessant, tussen aanhalingstekens. Er zit geen
modulatie in of ze beweegt zich op het onverwachtst juist in de andere richting als
de situatie logischerwijze zou laten vermoeden. Men zou dit soort muziek, van
geesteshouding vooral niet minder dan romantisch: overbodig grillig willen noemen.
De muziek beweegt zich niet langs nog ongekende banen, zoals voor het merendeel
der concertbezoekers bijvoorbeeld de composities van een Stravinsky, een Milhaud,
nog ‘ongewoon’ zijn. Ze wandelt en draaft integendeel langs de oude, goed bekende
paadjes en wegelingen van het Park der Tonale Functie. Maar ze doet, al wandelend,
zo raar. Ze balanceert op hekken en mijlpaaltjes, ze ‘trapt er de kantjes af’. Het schijnt
alsof de componist zich, coûte que coûte, uit het formele dwangjak wilde wringen.
Maar toch maar liever weer niet. Zulk soort muziek speelt in het grensgebied. Niet:
op de grenzen van vrij en formalistisch (populair uitgedrukt: ‘modern en klassiek’),
doch: op de grenzen van muziek en infantiele knoeierij. Laat ik vaststellen dat het
geval psychisch volkomen verantwoord is...
Verder was daar een Bach-nummer (Toccata) en de Eerste orgelsonate van
Mendelssohn, met het populaire suikerzoete Adagio. Het lag misschien, neen,
waarschijnlijk aan het weer - doch de stemming van het orgel liet vrij wat te wensen
over. Er was een es - ik geloof in een zacht tongwerk - die bepaald erg ongedisponeerd
was.
De solisten (de heer De Lange had geen instrumentalisten geëngageerd en dit is
een wijs besluit) waren de heer Van der Stap en mejuffrouw Gerstenhauer
Zimmerman, een debuterende plaatsgenote. Liederen van Wolf gáán altijd slecht
met orgel; een Elias-aria ook. Een symfonie van Beethoven is, voor harmonieorkest
gezet, een raar ding. Een nocturne van Chopin voor viool en piano eveneens. Een
symfonie van Bruckner voor piano à quatre mains evenzeer. Walthers Preislied voor
Flügelhorn in hoch B mit Klavier, ook al. De zangers en organisten storen zich weinig,
te weinig!, aan overwegingen van muziekesthetische aard. Men laat het vrijwel
uitsluitend afhangen van het tempo der passages. Dit is fout. In een fuga van Bach
komen meer snelle noten voor dan in een lied van Wolf. De incompatibilité schuilt
dus elders! Een kunstenaar behoorde toch onmiddellijk te voelen welk soort
(piano)muziek een reproductie door de steriele orgelpijpen niet verdraagt! Men zou,
ietwat primitief, kunnen zeggen: gebroken-akkoordfiguren, batteries ternauwernood.
Maar er is te veel kans op onduidelijkheid in deze definitie. De tientallen goede
organisten die zich op dit punt vergissen, en blijven vergissen, zijn in autoritair
gezelschap: Mendelssohn, die in zijn befaamde en lieftallige Adagio bovengenoemd
óók vele arpeggio's schrijft
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Pijper doelt op de Harmonielehre uit 1907 van Ludwig Thuille en Rudolf Louis. Zie voetnoot
153 bij het essay ‘Arnold Schönberg en zijn Harmonielehre’ in Het Getij van 15 januari
1920.
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die hoogstens smaken naar suikerwater. Het begint, op dit plan, wat te veel op een
smaakkwestie te lijken, nietwaar? Toch is dit, in wezen, niet zo; althans tegenwoordig
niet. Doch laten wij het er voor ditmaal maar voor houden; over smaak, heet het
immers, valt niet te twisten. Welnu.
Er werd nogal slecht gesproken, door de zangers van gisteravond. De heer Van
der Stap laboreert daar reeds langer (te lang!) aan; mejuffrouw Gerstenhauer
Zimmerman moet al haar consonanten en vocalen nog eens herzien. Vooral haar
sisklanken zijn nog buitengewoon ontoereikend. Aanleiding om veel over haar stem
of (eventuele) muzikaliteit te schrijven, vind ik in dit orgelconcert niet.
Waarom de heer Bram van der Stap de reprise van Mendelssohns aria Es ist genug
plusminus zes metronoomgraden (in een adagio!) langzamer nam dan de expositie
van hetzelfde fragment, is een vraag waarop ik gisteravond het antwoord niet vinden
kon. Misschien heb ik er nog niet lang genoeg over nagedacht.

Helden der toonkunst I - Constant van Wessem186
21 september 1922 (De Nieuwe Kroniek)
De kritiek erop werd beter dan het boekje zelf. Met het boekje bedoel ik: Constant
van Wessem: Inleiding tot de moderne muziek187 en een kritiekje schreef de heer Joan
C. Hol in de groene Amsterdammer van 26 augustus laatstleden.188 Deze laatste
concludeert: ‘(na deze opmerkingen...) verdient echter Van Wessems eerlijke poging
om op bezadigde wijze het publiek dichter bij de moderne muziek te brengen onze
volle waardering.’ Ik vraag een ogenblik aandacht voor de portee der vier
adjectieven...
Men kan 's heren Hols slagen om de beide armen met gemengde gevoelens
gadeslaan - edoch, zonder nader in te gaan op zijn resumerende volle waardering,
moet men toch wel vaststellen dat hij, als hij meer van het vak muziek verstaan had,
vele beurse plekken uit Van Wessems pennepippeling had kunnen snijden. De
kritische opmerkingen die hij in het verloop van zijn feuilleton maakte, zijn aardig
en klemmend, vooral daar waar ze met de muziek slechts zijdelings een heel klein
beetje te maken hadden (de goochelarijen met de zielsmoter van het kunstscheppen,
het abstractum der verouderde psychologie!). Doch de meer speciaal
muziekesthetische en theoretische bedenkingen lijken me minder geslaagd: de heer
Hol verwijt de criticus van De Telegraaf allerlei: dat hij van de lectuur van Ribots
Essai sur l'imagination créative geen naspeurbaar gebruik gemaakt had, dat hij niet
citeerde uit Stumpfs Anfänge der Musik, et cetera. Ik vraag me af: wanneer men zich
bezig gaat hou-
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Zie voetnoot 334 bij de recensie van 30 november 1921.
Constant van Wessems Inleiding tot de moderne muziek verscheen in eerste druk in 1921
(82 pagina's) en werd voor de tweede druk in 1924 ingrijpend gewijzigd en uitgebreid (148
pagina's). Vooral de laatste paragraaf van het tweede deel werd herschreven. In de eerste
druk heette deze paragraaf ‘De futuristen’, in de tweede druk ‘De musici der laatste jaren’,
met een onderverdeling in Igor Stravinsky, De ‘Six’ en Oostenrijk en Duitsland.
Joan C. Hol, ‘Over moderne muziek’. De Amsterdammer, 26 augustus 1922. Het blad heette
in de volksmond de groene Amsterdammer vanwege de kleur van de inkt op de voorpagina.
Pas in 1925 werd dit de officiële naam.
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den met iemands boekenkast als men het over iemands werk wil hebben, is dat een
hachelijk symptoom of niet? Zo en soortgelijk zijn er nog een half dozijntje bezwaren
meer. Het compliment, het verguldsel dezer ietwat pilvormige sinterklaaskoek, werd
de mededeling dat ‘(Van Wessem) tegenover Jean Cocteau, de pleitbezorger der
jong-Franse componisten, het grote voordeel heeft dat hij in niet te nauw contact
staat met de jonge musici, zich dus niet laat meeslepen’, en ook ‘het muzikaal
impressionisme nog laat gelden’. De heer Hol schijnt ijselijk het land aan Jean Cocteau
te hebben, waarom begrijp ik niet recht; en deze wordt er hier dan ook wel heel
ostentatief aan de haren bijgesleept. Een vergelijking tussen de criticus van De
Telegraaf, die enige jaargangetjes muziekkritiek schreef zonder nauwkeurig
omschreven opdracht - ietwat esthetiserend, ietwat modernachtig - en de originele
Parijse prozateur, die slechts superlatieven schrijft, in de superlatief op zijn kop staat,
Satie aanbidt en Stravinsky, om van een halfhonderd andere kenmerkende
eigenschappen nu maar te zwijgen - zo een vergelijking moet toch waarlijk al te
erbarmelijk hinken.
Als dit hele feuilleton van de heer Hol niet te veel eer is, wat is het dan? Ik meen:
het is te veel eer. De heer Joan C. Hol voor zijn deel weet drommels goed waar de
vaderlandse Abraham zijn mosterd haalde (onder andere in Leipzig en Keulen), en
hij heeft zijn aangeboren smaak189 bovendien wel zo ontwikkeld dat hij het artistieke
mouvement van een Debussy zeer wel heeft leren schatten. Maar wát hij zich ook
getoond heeft: geen overschouwend beoordelaar, geen scherp-vlijmend criticus.
Tenminste niet in dit geval. Hij nam dat pippelingetje onder de loep als een productie
die an sich het beschouwen waard zou zijn, terwijl hij het slechts dán op het passende
plan gewaardeerd zou hebben als hij het gekritiseerd had als een symptoom van de
wijze waarop in dit vriendelijke tijdsgewricht de muziek (neen, niet de ‘moderne
muziek’!) beschouwd, bemediteerd, beleuterd en verpest wordt door het halfhonderd
in middelmatig Hollands over muziek schrijvende amateurs en ignoranten.
Het is niet over de dagbladcriticus Van Wessem dat ik het in dit artikeltje hebben
wou - doch over de muziekestheticus, wiens gecomprimeerde wetenschap, vertoond
in het 82 bladzijden lange relaas (‘Inleiding tot’ de moderne muziek!) voor de heer
Hol aanleiding werd om een feuilleton in de Amsterdammer te schrijven; voor mij:
om aan een evolutie van de publieke smaak onder zulk soort voorlichting eens te
meer te wanhopen.
Men behoeft Van Wessem niet te verwijten dat hij niet bevoegd is om over de
muziek te schrijven - dat zou tot niets dienen; doch men kan het feit nuchter
constateren. Constant van Wessem is onschuldig aan de min plezierige omstandigheid
dat de schikgodinnen, die hem de muziekkritiekpraktijk hebben ingejaagd, hem niet
de oren en het hart van de musicus, het brein van de essayist en de ziel van de
kunstenaar hebben meegegeven. Zijn gebreken zullen aan hém, in zijn praktijk van
alle-avond, meer bittere uren hebben bezorgd dan aan zijn lezers of patiënten waarmee hij, noodgedwongen, op de meest komische wijze rondsolt. Men zou zich
hoogstens wil-
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De musicoloog Joan (Johannes) Hol (1874-1953) was zoon van de componist en dirigent
Richard Hol (1825-1904).
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len ergeren aan een situatie die, bij een Turftrappersbode frequent, zich nu ook al
schijnt te mogen fixeren aan de grote dagbladen: de rubriek Gemengd Nieuws is van
het meeste belang; dan volgt rubriek Voetbal, en helemaal aan het eind, zo in de
buurt van het Weerbericht: de Muziekkritiek.
Constant van Wessem heeft, ijverig, het een en ander gelezen (dr. Hol vindt: nog
niet genoeg - doch daar begeef ik me liever niet in). Van de woordeloze redelijkheden
der muziek, ouder- of nieuwerwets, verstaat hij geen jota (Rameaus ‘discours
musical’!). Ik neem aan dat hij evenveel verstaat van de taal der Azteken - waarom
schrijft hij niet over de Azteken? Hij schrijft over muziek, over moderne (!) muziek:
‘Wat een compositie zoekt uit te drukken’? Niets, geëerde scribent! ‘Korte psychologie
van een muziekstuk’? Daarover zou, in het gunstigste en zeer zeldzame geval, een
met de techniek der psychoanalyse vertrouwd scheppend kunstenaar wellicht iets
niet helemaal zots kunnen vertellen. Maar wat gaat dit het publiek, de concerthoorders
aan? ‘Das Beste was Du wissen kannst’...190 Men zou de heer Van Wessem misschien
de lectuur van Otto Ranks Traum und Dichtung willen aanraden, op conditie dat hij
er geen boekje over schrijft. ‘Hoe een muziekstuk wordt’?191 Dat wéét niemand, zelfs
geen componist. Ieder muziekstuk ‘wordt’ anders. Als we dit wisten, zouden we niet
meer componeren (hier niet in Van Wessems simplistische zin - ‘klassiek
componeren...: volgens zekere als vorm aangenomen systematische verhoudingen
ontwikkelen, organiseren...’ - bedoeld). Men had hier indertijd Diepenbrock eens
over moeten horen! ‘De impressionisten, Arnold Schönberg, de futuristen’.192
Tevergeefs zoeken wij een hoofdstuk over de fumisten - dat zou, in deze bewerking,
interessant geworden zijn, misschien. ‘Voorbeelden van moderne compositie bij
Claude Debussy’ - met notenvoorbeelden, o, o.
Men kan, tenslotte, raaskallen over alles. De schrijver van dit erge-lekenboek over
M.M. stottert wat over harmonische centra; universalia ante rem, over Het
Dynamisch-Psychische, over ‘diepe samenhangen tussen een magiër en een
componist’193 (dus toch weer: componist); hij maakt van een wijs en geestig bonmot
van Debussy quasi-wijsgerige zotteklap. En dit alles is van geesteshouding niet anders
dan het gedaas der (nu uitstervende) Overrijnse Bayreuth-apostelen; het is de
mentaliteit onzer buren, die een spiernakende Beethoven op een ongemakkelijke
stenen leunstoel standbeeldden, onder het motto
Alle-Menschen-werden-Brüder-wo-dein-sanfter-Flügel...
Op elk der 67 eerste bladzijden van zijn boekje (bladzijden 68-82 bevatten de
ijsbaarlijk provisorische Aantekeningen) staan alinea's, regels, gedachtescheringen,
zelfkanten en rijgdraadjes die het misschien waard zouden zijn opgepikt en
geanalyseerd te worden. Doch het zou wederom: te veel eer zijn. Eén steekproef is
al vol190
191
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‘Das Beste, was Du wissen kannst, darfst Du den Buben doch nicht sagen.’ Goethe, Faust
I, vs. 1840-41.
Het tweede hoofdstuk van Van Wessems boekje, ‘Korte psychologie van een muziekstuk’,
bestaat uit drie delen: Wat een compositie zoekt uit te drukken, Hoe een muziekstuk wordt
en Klassiek en modern componeren.
In zijn Inleiding tot de moderne muziek (eerste druk) behandelt Van Wessem ‘de
vertegenwoordigers der moderne muziek’ onder de kopjes ‘De impressionisten’, ‘Arnold
Schönberg’ en ‘De futuristen’.
Van Wessem spreekt op p. 22 van ‘een diepe samenhang tussen de magiër en de componist’.
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doende. Ik kies de ‘Dialoog tot besluit’ (een Samenspraak blijkt toch altijd weer de
plezierigste vorm om de andere partij snuggerheden te laten zeggen die men eerst
zelf gedacht heeft...). Ik stuit op de volgende gedachtesnipper, die in zekere zin
samenvattend is: ‘de moderne muziek, die alleen psychologische en geen theoretische
benadering toelaat’. Zoiets noemden we vroeger op het gymnasium een beurt. De
heer Van Wessem wou zeggen dat hij haar in ieder geval niet theoretisch benaderen
kon. Dat klopt - maar dat behoefde hijzelf daarom nu nog niet zo hardop te zeggen,
waar het toch zeker helemaal niet geschikt is om zijn poids als criticus te
vermeerderen.
Wanneer de muziek, genaamd klassieke, theoretische behandeling ‘toestaat’, dan
is de ‘moderne’ muziek ook wel zo goedgezind. Ik ken mensen, ze zijn zelfs talrijk,
die ‘de theorie’ van een sonatine van Clementi óók niet zouden snappen als ze die
niet konden naslaan in hun Jadassohn of Riemann. In dit verband zou de vraag mogen
luiden: is de techniek van Debussy's muziek een andere dan die van Wagner of
Rameau? De heer Van Wessem beweert met enig recht van niet. Welaan dan: wanneer
een kunst die slechts bestaat in het rangschikken van toonhoogten en -duur ooit een
theoretische behandeling permitteert, dan doet ze dat ook altoos.
Maar hoogstwaarschijnlijk onderwerpt ze zich slechts aan een jong en levend
inzicht en liever niet aan de experimenten van het seniel en anemisch intellect. Daar
zijn enkele voorbeelden van, in de geschiedenis.

Vioolavond - Bronislaw Huberman
23 september 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Bronislaw Huberman (viool) en Paul Frenkel (piano)
Werken van Mozart, Bach en Goetz
Het repeterende koor in een der bovenzalen was ijverig. De gesteldheid der lucht op
deze zoele avond vochtig; de hardstenen vloeren waren zwart uitgeslagen en de
snaren piepten natuurlijk. Buitendien verstoort niets de goedwillende concentratie
van een publiek zozeer als het afleidende wachten tussen twee sonatedelen. Bovendien
wekt de mededeling van een solist: dat het vochtig is, dat zijn snaren dus wel zullen
gaan piepen en dat zoiets slecht is voor de inspiratie (de inspiratie van Huberman,
niet van Bach, R.I.P.), vele en velerlei stemmingen in de zaal, doch niet het
noodzakelijke fluïdum tussen het kunstwerk (het kunstwerk, niet de reproductor) en
de harten der toehoorders. Vervolgens was deze vioolavond het eerste concert van
het seizoen; in de ietwat gemetamorfoseerde zaal van het Gebouw, die met de
geblindeerde ramen, lamploze elektrische kroontjes en de onvermijdelijke verflucht
nog lichtelijk ongastvrij aandeed. Ten slotte is de heer Paul Frenkel gewis een
vingervaardig pianist, doch bij een vioolsonate van Mozart gelden andere criteria.
Dit waren wel zowat de storende invloeden bij het hoofddeel van het concert van
gisteravond. Het waren er niet weinig; het waren er zelfs veel te veel voor vier concer-
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ten, laat staan voor één. Maar toch wijt ik niet hieraan de indrukken die Hubermans
interpretatie van Mozarts verrukkelijke Sonate in A194 op mij maakte. Huberman weet
zeer goed hoe hij het werk wenst te realiseren en ik kan slechts schrijven dat ik mij
de reproductie van Mozarts muziek anders droom. Minder zenuwachtig, minder
gejaagd, minder broeierig. Eenvoudiger vooral.
Hubermans wezen dicteert hem in zijn spel accenten waarnaar de meesten onzer
met hun dagbewustzijn maar liever niet zouden luisteren (overdrachtelijk, s.v.p.).
Dit is de reden waarom zijn spel zo sterk een invloed heeft op een eenmaal
‘ingespeelde’ zaal publiek. Men behoort dan ook de psyche van zijn spel niet
wezenlijk te kritiseren; men moet hem niet meten met de maten die gelden voor een
Kreisler, een Capet. Objectieve waardering levert in zijn geval slechts de subjectieve
appreciatie op: dat men zich tot en met morgen van een solosonate van Bach, van
een duosonate van Mozart een ander begrip gevormd heeft. Natuurlijk valt dat alles
volmaakt buiten de mening omtrent Hubermans vioolspel. Dit voortreffelijke
handwerk vraagt slechts bewondering, die wij Huberman gaarne schenken.
Het eendelige vioolconcert van Hermann Goetz, het derde programmanummer,
vraagt, hoewel het een betrekkelijk onbekend stuk is, geen gedetailleerde
beschouwing. Men heeft het gisteravond kunnen horen:
dominantseptiemakkoordmuziek; veel haast in de solostem; melodisch, ritmisch,
constructief een locus communis. Wat langdradig, schoon niet langdurig. Als geheel:
nogal provinciaal-Zwitsers. Men kan deze mentaliteit getypeerd vinden in Wagners
Mein Leben en ook in zijn Meistersinger...

Helden der Toonkunst II - Dirk van der Stam
5 oktober 1922 (De Nieuwe Kroniek)
Muziekvoordrachten! Ter bevordering van muzikale ontwikkeling. Men
late zich niet van inschrijving weerhouden door de vrees dat op de
voordrachten omtrent het behandelde vragen zullen worden gesteld! De
Muziekvoordrachten worden gegeven in rustig, intiem milieu. Aan het
einde der meeste voordrachten serie A en C, welke uitsluitend Beethoven
behandelen, zal een toegiftje van een andere componist worden ten gehore
gebracht. Op een der voordrachten zal een levensschets van de betreffende
componist worden gegeven. Gelegenheid voor fietsstalling. Het zij mij
vergund deze gelegenheid te benutten om de aandacht tevens te vestigen
op mijn club- en privaatlessen in harmonieleer volgens een bijzondere,
vereenvoudigde methode!...
Bovenstaand tandentrekkersproza werd niet gestenografeerd op het Amstelveld,195
doch overgenomen uit een keurig gedrukt circulairetje dat de toonbanken onzer
Amsterdamse muziekwinkels onveilig maakte, de laatste tijd...196
194
195
196

Er zijn twee vioolsonates in A; het is onduidelijk of het hier gaat om KV 305 of KV 526.
Op het Amstelveld was indertijd een markt waar veel standwerkers optraden.
In het Stadsarchief Amsterdam (collectie Concertgebouw 1089 nr. 388) is een prospectus
van Dirk van der Stam (Prinsengracht 397) voor het seizoen 1920-21 bewaard gebleven. De
muziekliefhebber kon intekenen voor 32 verschillende voordrachten die alle vier maal
gehouden werden.
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Johannes Messchaert
5 oktober 1922 (De Nieuwe Kroniek)
De groten van gisteren, van de overrijpe tijd tot 1914 (of 1918 - doch zijn vier jaren
niet minder soms dan een seconde?), overleven het prille heden niet ver. Reger,
Diepenbrock, Saint-Saëns; tientallen, twintigtallen niet slechts lexicale ‘grote
figuren’... Een tijdperk sluit zijn boeken af.
Men zou soms willen weten of het Kronos' opzet was de gevallen gapingen open
te laten. Tot dusverre ziet men geen persoonlijkheden die gepredestineerd schijnen
de plaats van een Messchaert in te nemen; het is geen kwestie van stem of van
zangtechniek, in deze instantie. Het is redelijk dat 1922 niet hunkert naar een nieuwe
verkondiger van de Winterreise of zelfs van de Kindertotenlieder; maar het is evenzeer
de vraag of wat dit nieuwe tijdperk zijn zonen zal te geven hebben, een gelijkwaardige
psychische spankracht zal blij ken te bezitten... Soms, al te vaak, sterft iets uit. Deze
beschaving kent de minstreels niet meer; zomin als de contrapuntisten - of zoudt ge
Reger een contrapuntist willen noemen en Speenhoff ménéstrel? Het lijkt, een
ogenblik na Messchaerts dood, of het liederen zingen een bij uitstek damesachtige
bezigheid staat te worden.
En zo betreuren wij het verdwijnen der argeloze schöne Müllerin - onredelijk
overmatig misschien. Het is soms aanvaardbaarder om te verhuizen, te landverhuizen
zelfs, dan afstand te doen van een oud pennenhoudertje. Liederen van Schubert, van
Schumann zijn a priori Kleine Gevallen. Doch hoe overmatig klein lijken ze, gehoord
door het temperament van een of andere niet zeer grote! Het gaat, na het verdwijnen
van Henschel, niet anders met de balladen van Loewe; niemand haast kent ze meer.
Messchaerts dood is wellicht het Ende vom Lied. Voorlopig lijken Schönbergs
Pierrot lunaire of Milhauds Soirées de Pétrograde nog geen volmaakt gelijkwaardige
plaatsvervangers voor een Böse Farbe197 of een Dichterliebe, zoals Messchaert ons
die kon doen ondergaan.

Tivoli-concert
5 oktober 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Beethoven: Eerste symfonie
Charpentier: Cinq impressions d'Italie
Schäfer: Javaansche rapsodie
Wolf: Italienische Serenade
Charpentiers Cinq impressions d'Italie vallen tien jaren vroeger dan zijn bekendste
wwerk, de opera Louise. He orkestwerk is van 1890 ongeveer, de opera ontstond in

197

Die böse Farbe is nr. 17 van Schuberts liederencyclus Die schöne Müllerin.
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de buurt van 1900. In 1890 beschikte Charpentier reeds over al zijn vakkennis, kon
hij rekenen op al zijn invallen; his was reeds maître, in de goede zin van het woord.
Men kan sceptisch gestemd blijven ten opzichte van de tendens van zijn Louise;198
men kan zelfs gegronde bedenkingen hebben tegen de componeertrant en het soort
invallen dat men bij Charpentier altoos ontmoet - niemand zal beweren dat het niet
af, niet volkomen verantwoord is. Ik voor mij, ik prefereer de Impressions boven
Louise - maar dat zegt wellicht niet veel: zijn Trois sorcières zijn mij óók liever...
Charpentier is een figuur die men - zonderling fatum, maar hij heeft het zelf gewild
- op een bepaald plan altijd blijft waarderen als bohémien. Het begrip gekoppeld aan
een Mode, veroudert met de mode mee; u zult eens zien hoe gauw het begrip
ongewassen bolsjewiek ‘uit de mode’ is...
De reacties van een beschaafd Fransman (zelfs van een romantische) op het begrip
Italia blijven altijd de moeite waard. Zelfs wanneer ze vanuit de Villa Medici199 (het
filiaal van het Parijse conservatoire, schold Berlioz al) geconcipieerd werden. Het
is zo helemaal niet patriottisch; het is stamverwant, alleen minder traag; het is bijna
altijd voortreffelijk afgewerkt - de jonge componisten, Prix de Rome, hadden de tijd
in de Villa Medici. Zie Berlioz, Bizet, Debussy.
De reacties op Italië van de componisten van Germaanse bloede plegen opvallend
anders uit te vallen. Zie Mendelssohn, Richard Strauss.200 Zie ook Hugo Wolf, de
gisteravond gespeelde Italienische Serenade. Het soort gevoel is anders; de verhouding
tegenover land en volk is anders; maar al te vaak is die in overeenstemming met de
zogenaamde bescheidenheid van een Johannes Brahms, die, zelf goed calvinist, geen
Italiaanse kapel zou bezoeken zonder wijwater te nemen - om de katholieke landslui
niet te kwetsen, veronderstellen zijn biografen.
Uit de aard dezer zaak resulteert uit deze bescheiden instelling ook een bescheidener
kunstwerk. Wolfs Italienische Serenade is echter het sterkste op Italië afgestemde
Duitse orkestwerk dat ik mij herinneren kan. Het is tenminste een geniaal stuk, en
men kan het slechts bejammeren dat Wolfs naam nog altijd vereenzelvigd wordt met
een tiental, op zichzelf voortreffelijke, halfdood gezongen liederen. Ik hoop dat
Cornelis het werkje dit seizoen nogmaals zal opleggen; een klein meesterwerk is
meer waard dan een lange symfonie.
Tussen deze beide italianismen stond Schäfers Javaansche rapsodie en het was
dus niet ongegrond dat de gedachtegangen: Frankrijk-Italië, Oostenrijk-Italië zich
ook voortsponnen tot: Holland-Insulinde. Het was ook logisch dat Schäfers werk
daar niet bij won. Dirk Schäfer is een eminent herschepper en een door meerdere
muzen uitverkoren artiest, maar zijn Javaansche rapsodie is, beschouwd als zuiver
West-Europees en twintigste-eeuws muziekstuk, ongetwijfeld geen sterk werk. Als
westerse reactie op een oosters gegeven werd ze even bedroevend als alle westerse
reacties op alle oosterse gegevens. Schäfer zal ook wel niet bedoeld hebben een
versmelting te beproeven tussen zo verschillende wezenlijkheden; hij heeft het
gamelanwijsje eenvoudig gekozen als punt van uitgang voor een zuiver West-Europees
(meer

198
199
200

Zie de recensie van 28 januari 1922.
Zie voetnoot 109 bij de recensie van 7 januari 1920.
Mendelssohn: Italiaanse symfonie (de Vierde) en Richard Strauss: Aus Italien.
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speciaal: na-Straussiaans) muziekstuk; het harmonische gewaad werd Europese
confectie (majeur en mineur), de constructie, het ritme, het contrapunt - dit alles
werd: normaal Europees van deze jaren. Dopper neemt als punt van uitgang voor het
tweede deel van zijn Zevende symfonie: Twee violen en een bas, bas, bas. Johan
Wagenaar een Harderwijkse studentenmars, anderen weer Het patertje langs de kant;
het is waarschijnlijk ongemotiveerde schroom van mij dat ik deze handelingen
aanvaardbaarder vind dan het kiezen en bewerken van een Javaans wijsje.
Waarschijnlijk is het dit: in de pan-Hollandse gevallen weten we wat de melodie van
uitgang waard is (meestal niet erg veel); in dit Javaans-Hollandse verband werken
we met een onbekende. Stel u voor dat een componist per abuis een melodie ging
‘bewerken’ die in Zambezië gebruikt werd om regen te maken!; de lokale Jupiter
Pluvius zou het hem immers nooit vergeven en stellig al zijn vrije dagen bederven
door slecht weer te sturen... Ik geef maar een voorbeeld.
De uitvoering van deze drie werken wordt zonder voorbehoud geprezen. De
reproductie van Beethovens Eerste symfonie, waarmee het programma begon, was
wél zeer geacheveerd, doch misschien wat voorzichtig (eerste deel) en dus matter
dan Cornelis haar bedoeld zal hebben. Doch: hoe stonden alle tempi, alle dynamische
schakeringen juist op pootjes!
De grootste kunst is, voor een dirigent, alles vanzelfsprekend te laten klinken; het
is vrijwel de hoogste eis die men redelijkerwijze kan stellen. Dit gemiddelde werd
gisteravond niet: vaak bereikt, doch: geen ogenblik verlaten. Het kan een ensemble
dat natuurlijk muziek maakt, nimmer slecht gaan. Het U.S.O. maakt, onder leiding
van Evert Cornelis, thans natuurlijk muziek. Ik heb, onder ons gezegd, een helder
vermoeden dat uw criticus een gemakkelijk seizoen voor de boeg heeft: aan de
primaire, de verst strekkende eis werd reeds door het eerste concert voldaan.
Zo blijve het.

Opera - Tannhäuser201
7 oktober 1922 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Rudolf Tissor
Wagner: Tannhäuser
Dit begin van het nieuwe seizoen Nationale Opera bewees geen nieuwe koers. Daar
waren, gelijk vaker in de maanden september, oktober, enkele veranderingen.
Belangrijker details bleven zichzelf gelijk.
Geen spoor van vooruitgang viel er te bespeuren in de algemene operaopvatting,
om het maar eens zo te noemen: men zong niet zangeriger dan anders; het orkest
speelde geenszins muzikaler; de actie van solisten en koristen was geen haar waar-

201

Annalen 2625.
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schijnlijker. Wat ridicuul placht te zijn, bleef dit ook thans; de talrijke langdradigheden
duurden geen seconde korter.
De mutaties? Men zong de Tannhäuser in de oorspronkelijke taal; een gebruik
wat mij vooral niet minder dan gerechtvaardigd lijkt, wanneer men mét Wagner de
opera, het Gesamtkunstwerk, als een ietwat polygame mariage tussen een aantal
muzische kunsten en halfkunsten (dichtkunst, declamatie, muziek, danskunst en
toneelspel, bijvoorbeeld) wenst te beschouwen. Zolang de Nationale Opera zich tot
Duitse werken bepaalt, komt het mij voor dat er niet veel tegen is, bovendien. Het
zou wellicht hachelijker uitvallen wanneer meesterwerken als Boris Godoenov,
Pelléas et Mélisande, L'heure espagnole, El sombrero de tres picos, Orfeo202 aan de
beurt kwamen - of een Mozart-opera in de originele vorm... Maar zover zal het met
de Nationale Opera niet komen; tenminste in Utrecht niet.
Tenslotte is zelfs Wagners Duits aanvaardbaarder dan het Hollands dat ons in de
opera naar het hoofd gezongen placht te worden.
De voorstelling werd, nog iets nieuws, gedirigeerd door Rudolf Tissor. Het dirigeren
van deze heer behoort tot het orkestleiden in de meest onaannemelijke vorm, dat zijn
bewegingen schijnt te hebben geleend van verschillende sportbeoefeningen, als daar
zijn mastklimmen, tennissen, verstoppertje spelen, hengelen, boksen en paardrijden.
We hebben waarlijk in Albert van Raalte toch een kapelmeester die zichzelf andere
eisen stelt en het zou een raadsel kunnen schijnen waarom het overgrote deel der in
Utrecht gegeven voorstellingen aangevoerd moet worden door de dei minores,
vriendelijk gezegd.
De toneelleiding, de heer Hermann Flohr, als het programma niet jokte, had
uitgevonden om van het halve eerste bedrijf een soort aquariumscène te maken;
achter gaasjes en zo. Ik wil niet zeggen dat de halfweg Egyptische duisternis waarin
het ballet, Venus en Tannhäuser ageerden, ongenietbaarder was dan de
waarzegsterstentromantiek van andere jaren. Tenslotte: de consequentie van dit zou
zijn die hele eerste scène met gesloten voordoek te geven. En dat zou wellicht het
gunstigste blijken, operaminnaars ten spijt...
Verdere opmerkenswaardigheden: Venus, Hanna Schutz a.g. (beduidt hier
ongetwijfeld: als gast). Stimmlich vrij schraal - doch het is geen dankbaar rolletje.
Een paar debuten: Tannhäuser van Otto Lindhorst. Nogal grof, acteren ietwat stijf;
goed materiaal, dat hij in de operapraktijk in één seizoen verknoeid kan hebben. En
Evert Miedema (Walther von der Vogelweid'), die veel belooft, en dus schuld maakt.
Ten slotte Dodie van Rhijn-Stellwagen, Elisabeth. Haar stem leek in de loop der
voorstelling ternauwernood bestand tegen de extravagances van haar partij. Haar
acteren verkeert nog in het eerste stadium. Intoneert gemeenlijk te laag.
De pelgrimmetjes zagen er een kleinigheid imponerender uit; de edellui niet, en
de vechtlustige zangers met de beroemde namen allerminst.

202

Pijper doelt hier naar alle waarschijnlijkheid op de Orfeo van Monteverdi en niet op die van
Gluck. Monteverdi's opera komt later nog tweemaal ter sprake: in beschouwingen in De
Gemeenschap van april 1926 (derde alinea) en in De Muziek van februari 1928 (voorlaatste
alinea); zie HPG 2, 81 en 396.
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Tivoli-concert - Concertgebouworkest
12 oktober 1922 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Ravel: La valse
Mahler: Eerste symfonie
Ravels La valse werd onze concertbezoekers geboden zonder enig commentaar,
zonder jaartal, zonder iets - zodat men slechts hopen kon dat een deel van de
toehoorders zich uit courantenkritieken na vroegere (Amsterdamse) uitvoeringen
enige oriëntatie verschaft had. Wanneer ooit een inleiding tot een gespeelde muziek
in een behoefte voorzien kon, dan zou ze dat gisteravond gedaan hebben.
La valse is een van Ravels laatste werken en het is ongetwijfeld een meesterstuk
van - laten we zeggen: neo-impressionistische - orkestratie. Het werk is,203 gelijk het
oudere Daphnis et Chloë, een poème chorégraphique; doch het speelt op een ietwat
reëler plan (‘la scène représente une cour impériale, vers 1855’, noteert Ravel in de
partituur). De metafysica van het scenario: de vermenging van momenten uit een
waaktoestand en uit een halfslaap (‘brisé de fatigue après le bal, on s'est endormi et
voilà que les rhythmes entendus vous obsèdent’, introduceert de musicoloog Henri
Prunières). Sommigen willen ónder deze onderbewuste bedoelingen nog aantreffen:
een reactie van de kunstenaar Ravel op de stervende stad der walsen: Wenen na 1918.
Het is mogelijk. Vooraanstaande Oostenrijkse critici laten zich in deze geest
buitengemeen lyrisch uit; Ravel zelf doet niet of hij erg veel voor de interpretatie
voelt - doch wie zal beslissen? Tenslotte ontstaat en vervluchtigt een muzikale
compositie op die ogenblikken gedurende welke zij klinkt. Mengelberg speelt het
werk zeer nadrukkelijk in het bovengeschetste clair-obscur en het is zeker dat La
valse in deze interpretatie bijna een meesterwerk lijkt. De vraag zou kunnen zijn of
O schöner Mai, opus 375, van de walskoning Johann Strauss - waaruit Ravel het
gehele materiaal van dit poème chorégraphique putte (en niet uit operetten van
Offenbach, zoals Prunières meende) - niet meer muzikale tovermacht bezit...
Ik ben wat zeer sceptisch gestemd ten opzichte van de toekomst van Ravels muziek.
Ongetwijfeld is Ravel een markant musicus en een buitengemeen talentvol componist.
In 1895 schreef Ravel, twintig jaren oud, de Habanera, die nog tegenwoordig het
meest geslaagde deel van zijn Rapsodie espagnole mag heten. Is La valse een
vooruitgang na deze Habanera? O, zeker, Ravels orkest klinkt verrukkelijk, maar

203

De tekst vanaf hier: ‘Het werk is, gelijk het oudere Daphnis et Chloë [...]’ tot halverwege de
volgende alinea: ‘[...] van het apparaat nodig bleek’, heeft Pijper later verwerkt in zijn artikel
‘Franse muziek in het Amsterdamse Concertgebouw’ (Groot Nederland, november 1922).
De opmerking tussen haakjes ‘en niet uit operetten van Offenbach, zoals Prunières meende’
en de passage ‘O, zeker, Ravels orkest klinkt verrukkelijk, maar wat baat ons dat, in hoogste
instantie? Vier, vijf jaren geleden schreef Henri van Goudoever al soortgelijke orkestrale
raffinementen, zonder nog partituren van Ravel gehoord te hebben...’ heeft Pijper in zijn
artikel in Groot Nederland weggelaten.
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wat baat ons dat, in hoogste instantie? Vier, vijf jaren geleden schreef Henri van
Goudoever al soortgelijke orkestrale raffinementen, zonder nog partituren van Ravel
gehoord te hebben... De helderste muzikale waarheden werden nog steeds gezegd
zonder zulk een overvloed van trucs, zonder dat een zo pretentieuze behandeling van
het apparaat nodig bleek. Men kan het desgewenst aan het programma van gisteren
demonstreren: het derde deel van Mahlers Eerste, die na de pauze ging, bevat
ongetwijfeld een hoger gehalte aan woordeloze redelijkheden, die wij - qualitate qua
- nog altoos Muziek noemen. Echter is de inzet van dit derde deel esthetisch gewis
minder bevredigend. Die solobas - als altijd bewonderenswaardig door Blazer
gespeeld204 - is geen schone vondst: dat klinkt vaal, perfide. Een maat of twaalf verder
zet de tuba datzelfde canonthema in; wederom: geen esthetisch schoon moment. Het
is een stem die anders slechts in de massaalste tutti's spreekt; hier zelfstandig
geworden - losgebroken, als het ware. Dat hele derde deel is als een kooi, vanaf de
eerste acht paukslagen tot aan de sluitstreep, bevolkt met onze meest kwaadaardige
geestesdieren. Doch is dat stuk niet een genialer treffer, een groter kunstwerk dan
Ravels Walsgedicht?
Debussy zelf, de meester van de richting waarin Ravel verder is gegaan, blijft ook
altijd evenveel simpeler als machtiger dan zijn volgeling. De Prélude à l'après-midi
d'un faune is een oud werk van hem; doch zijn orkestrale schrijfwijze heeft hij niet
één keer behoeven te herzien; hier, en in Ibéria, in de Nocturnes zowel als in La mer
of Pelléas et Mélisande - altoos hetzelfde heldere, concieze noteren van zijn
bedoelingen. Ik houd het ervoor dat de herinnering aan Ravel tegenover die aan
Debussy mettertijd verbleken zal. Misschien zal dit niet zo vlug gaan - het tempo
van Kronos is steeds een ander dan dat van de enkeling, doch we hebben geen haast.
In Frankrijk is men gans andere meningen toegedaan, doch dit behoeft voor ons
Hollanders geen reden te zijn om ons, in een aangenaam gezelschap, te vergissen
mét dat gezelschap mee...
Mahlers Eerste symfonie werd door het Concertgebouworkest wel eens volmaakter
afgespeeld: alle soli, alle gewraakte punten waren natuurlijk op de proverbiale honderd
procent; doch de zuiverheid van sommige langliggende stemmen (begin eerste deel)
liet iets te wensen over. Het is, met al die flageoletten, helaas maar al te gemakkelijk
om met één onreine snaar - van de paar honderd...! - een klinkende stilte te verbreken.
La valse werd, daarentegen, nog briljanter, virtuozer gereproduceerd dan onlangs,
op het Franse muziekfeest.205 Zij die dat feest hebben meegemaakt, weten dat dit geen
geringe loftuiting beduidt!

204

205

Samuel Blazer (1870-1926) was de aanvoerder van de contrabassen in het
Concertgebouworkest. Zijn uitzonderlijke kwaliteiten worden later door Pijper belicht in een
recensie in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 26 april 1926. Kort nadien sterft Blazer
onverwacht. Pijper herdenkt hem in het RN van 12 juni 1926. (HPG 2, 89 en 95.)
Pijper schreef over dit muziekfeest een essay: ‘Franse muziek in het Concertgebouw’ (Groot
Nederland, november 1922).
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Abonnementsconcert - Harold Bauer
18 oktober 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Harold Bauer (piano)
Werken van Bach, Brahms (Pianosonate in f, op. 5),
Chopin en Moesorgski (De schilderijententoonstelling)
Vastgesteld dient te worden dat Bauer, na zoveel jaar wederom te Utrecht
concerterende, een veel voller zaal verdiende te hebben. Deze pianist is nog altoos
een der betrekkelijk weinigen die onze vaders Uitverkorenen plachten te noemen en
het deed pijnlijk aan zich in de halfgevulde Gebouw-zaal de publieke belangstelling
voor de geest te roepen, betoond aan een Ernaatje Rubinstein, bijvoorbeeld.
Indertijd speelden Flesch en Schmuller voor de stoelen, Stephan Pártos - de mortuis
nil nisi bene206 - voor tot in de gangen bezette zalen. Dat was toch eigenlijk ook geen
portuur! Men zou, om op het concert van gisteravond terug te komen, verwacht
hebben dat Bauer voor een uitverkochte zaal gespeeld zou hebben. In de plaats
daarvan: het best georiënteerde publiek, dat zich, waarschijnlijk, Bauer nog herinnerde,
maar dat natuurlijk geen drie stoelen per mens bezetten kon. Ik wenste wel dat de
impresario Bauer kon bewegen een tweede concert te geven in dit seizoen. Zulk een
bericht zou ons groter vreugde verschaffen dan de mededeling: Tweede avond
Groot-Russisch balalaikaorkest...
Het spel van Harold Bauer is iets volstrekt bijzonders. Het is merkwaardig, en
tekenend, dat wij simpel, volmaakt af, men zou willen zeggen: artistiek-zakelijk
pianospel iets volstrekt bijzonders moeten noemen. Het demonstreert hoeveel vals
gevoel, hoeveel theater, hoeveel charlatanerie, hoeveel grog-van-metafysica ons als
Grote Kunst wordt te genieten gegeven...
Het belangrijkste van dit programma was Bauers voluit voortreffelijke reproductie
van de Tableaux d'une exposition van Modest Moesorgski. Het leek mij alleen niet
juist om de Promenade tussen Goldenberg et Schmuyle en Limoges, le marché, te
elimineren. Muzikaal niet: want het ‘subjectieve’ promenadethema verschijnt nu
tussen het vierde en tiende tableau niet meer; psychologisch niet: want de
stemmingsmodulatie tussen het ironische jodenportretje en het realistische
markttableau kan mijns inziens niet gemist worden...
Grote hemel - ik schrijf daar over Moesorgski's Schilderijententoonstelling alsof
het een bekend repertoirestuk was, terwijl ik me niet eens met absolute zekerheid
weet te herinneren of het werk ooit in zijn geheel in Utrecht uitgevoerd werd, vóór
gisteravond!
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Het wonderkind Stephan Pártos, waarover Pijper op 24 januari 1919 schreef, was namelijk
in 1920 overleden.
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Ter oriëntering dus: Moesorgski verbeeldt in dit werk zijn bezoek aan de
schilderijententoonstelling van zijn vriend Hartmann. De Promenade, het eerste stuk
(‘allegro giusto, nel modo russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto’) is als het
ware een psychologisch zelfportret van de componist, uitgegaan om zich te verheugen
in de kunst van de vriend, van de schilder. Het fragment geeft aanleiding tot duizend
fijnzinnige trekjes: de componist der Promenade, de ideale Beschouwer, blijkt steeds
beïnvloed door het geziene (de overgang tussen Il vecchio castello en nr. 3: Tuileries,
dispute d'enfants après jeux!); ten slotte, in het solostuk La grande porte de Kiev
wordt de Beschouwer medelever: ook hij is zoon van het grote Rusland!
Zo zou er meer op te merken zijn - ik zou kans zien om over dit ene werk van het
genie Moesorgski een heel middagblad te vullen; doch dat zou inderdaad wat te ver
voeren. Eén detail is te aardig om niet even op te merken: het achtste tableau,
Catacombes, con mortuis in lingua mortua, is een interpretatie van het schilderij van
Hartmann dat de schilder geïnspireerd werd door Victor Hugo's Misérables. Oef zijn dat omwegen! Tot welke complicaties geeft een literair-picturaal geïnspireerde
muziek aanleiding... Het vreemde daarbij is: als men het neergeschreven ziet, dan
lijkt dit zo ingewikkeld als de befaamde knoop van Gordium; hóórt men de muziek,
terwijl men weet hoe de diverse kunstwerken met elkaar in verband staan, dan is het
alles zo eenvoudig als een logaritmentafel. Niet bijster diep komen wij met onze
redelijkheid in het mycelium der kunstwerken!
Het lijkt ongelooflijk dat deze Russische componist een tijdgenoot is van Brahms;
dat hij vijf jaren ouder was dan Tsjaikovski,207 de gezant van het abstractum Russische
muziek aan de hoven der Europese muziekcentra. Tsjaikovski lijkt een ijdel causeur
naast hem; Brahms schijnt een tijdgenoot van Ditters von Dittersdorf. En dan
bovendien nog te weten dat hij, Moesorgski, door zijn tijd- en bentgenoten niet voor
vol werd aangezien, zó zelfs dat zijn grootste werk, de opera Boris Godoenov,
volmaakt onbekend is in de oorspronkelijke vorm (in Moesorgski's eigen lezing) iedereen zingt en speelt de opera in de bewerking van de conservatorium-Rus
Rimski-Korsakov. Hoe dat gaat, met die ‘verbeterde’ edities, behoef ik u niet te
zeggen! Denk slechts aan Peter Cornelius' Barbier von Bagdad en aan de ‘bewerking’
van Mottl.208 En nu schijnt Mottls Barbier nog meer van Cornelius te hebben dan
Rimski's Boris van Moesorgski. Enfin, Rusland is een groot land...
De Sonate opus 5 van Brahms, die het eerste programmadeel besloot, stelde wel
zeer hoge eisen aan ons uithoudingsvermogen. De sonate was omstreeks 1853
ongetwijfeld een talentvol werk en ook tegenwoordig zijn er nog niet veel Duitsers
die op hun twintigste jaar zo ver zijn als Brahms toen, op zijn twintigste. Maar dit
alles zegt nog zo weinig. Waarom speelde Bauer tussen Bach en Chopin geen Mozart,
of

207
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Moesorgski was slechts één jaar ouder dan Tsjaikovski. Vroeger werd vaak abusievelijk
1835 als Moesorgski's geboortejaar opgegeven.
Felix Mottl (1856-1911) was een van de meeste briljante dirigenten van zijn tijd en een groot
vertolker van Wagner, Berlioz en Chabrier. Hij componeerde verscheidene opera's en
toneelmuziek, en orkestreerde Wagners Wesendoncklieder.
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geen Beethoven, geen Schubert desnoods, of geen Haydn, maar juist deze mijlenlange
Brahms? Ach, er zou lang over te divageren zijn, doch laat ons voor heden over
Brahms zwijgen. Het is zeker dat dit programma van Bauer reeds een stijlvol
monument vormt naast de meeste pianorecital-plattegronden.
Hopen we op een tweede Bauer-avond. Zij die er gisteravond waren, komen stellig
weer!

Tivoli-concert
19 oktober 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Bruch: Vioolconcert (solist: Francis Koene)
Bruckner: Vierde symfonie
Het heet: Bruckner was een onhandig klankenbouwmeester; zijn symfonieën zijn
eindeloos, zijn droog, saai gekleurd, bont, zwaar-op-de-hands, triviaal, veel te nuchter,
dwaas-fantastisch; zijn melodiek heet langdradig en kortademig; zijn harmoniek is
ouderwets en modern; zijn ritmen zijn monotoon en grillig. Enfin - in ieder geval,
hij was een componist van het zevende of achtste plan. Zó vindt de concertbezoekende
men het tenminste; en ge moogt mij gerust geloven, lezer: al deze elkaar opheffende
epitheta ornantia werden ook gisteravond weer geplakt op het meesterwerk dat
Bruckners Vierde symfonie is...
Vraagt men waarom het werk van Bruckner zo bekeven wordt, als een dirigent
het al eens een enkele maal speelt? De vraag is gemakkelijk te beantwoorden:
Bruckners symfonieën zijn zeer lang. En Bruckners constructies zijn, door de lengte
der onderdelen, schijnbaar minder overzichtelijk dan die van Haydn of Johannes
Brahms. Bovendien stierf Bruckner in 1896, tweeënzeventig jaar oud; zodat men
hem niet tot de modernen durft te rekenen, tot die modernen van wie we alles maar
aanvaarden uit vrees voor achterlijk aangezien te worden... Men meent, men behoeft
aan de dode Bruckner geen enkele concessie te doen - de levende Bruckner bewees
men immers óók geen spoor van achting.
Dat men het muurvast in zijn begrip hamere: Bruckners symfonieën zijn grote
stukken; de Vierde speelt zowat vijf kwartier. Wie zich wil verrijken met de
zielsuitingen van deze grote, moet zich voorbereiden op één à anderhalf uur stilzitten.
Symfonieën zonder verrassingen als loslopende contrabassen of bromvlieg-imiterende
klarinetten; zonder zevenklappers uit het slagwerk en vooral: zonder literair aperçu.
Wanneer een deel bij Haydn of Stamitz al uit zou zijn, dan is men bij Bruckner nog
lang niet halfweg - ook hierop moet men verdacht blijven. Bruckner heeft de tijd hij heeft altijd alle tijd gehad; hij heeft kans gezien om tweeënzeventig jaren te worden
en - in de laatste dertig jaar van zijn leven! - negen symfonieën te voltooien. Wij,
hedendaagse concertbezoekers, hebben géén tijd; doch kon Bruckner dat soms helpen?
Ik zou eerder zeggen dat het een fout van ons was...
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Het staat vast dat de symfonieën van Bruckner meesterwerken zijn209 en ik heb
meermalen kunnen opmerken dat zelfe de nerveuze, gehaaste muziekhoorders van
onze dagen de juiste instelling tot deze meesterwerken kunnen vinden. Men behoeft
slechts tijd mee te brengen van huis, geen hunkeren naar koffiekamer, solist of
vestiaire - en voor de rust zorgt de muziek zelve wel. Gij ziet: het voorschrift is
eenvoudig. Dat het resultaten oplevert, garandeer ik u!
Want ik hoop op veel Bruckner in de toekomst. Cornelis speelt deze muziek voluit
voortreffelijk; hij blijkt een de zeer weinigen die die immense geluidkoepels weten
te bevolken met Bruckner-geest: een geest die soms kinderlijk is en dikwerf titanisch;
soms katholiek, soms alleen maar Oostenrijks. Cornelis moet in de gelegenheid
gesteld worden ook de andere acht symfonieën voor ons te belichten (vooral ook de
grandioze Derde! - dat is, tussen deze haakjes, de meest bevattelijke der negen). En
daarvoor moet hij van ons niet slechts waardering oogsten, doch ook kunnen rekenen
op een aasje inzicht in de geest dezer muziek. Het is nodig, voor onze huidige
concertgangers, om zich vertrouwd te maken met het wezen van Bruckners kunst.
Wij hebben meer behoefte aan het Brood dezer symfonieën dan aan de pasteien van
een Tsjaikovski of Schreker, meen ik.
Bruckner was een merkwaardige, bezijden de tijd staande figuur. Hij had geen
zier gevoel voor buitenmuzikale zaken, literatuur en zo, die wij zo graag en vaak zo
te onpas met de muziek in verband brengen. Hij noemde deze symfonie: Romantische,
ofschoon voor laat ons zeggen iedereen het begrip romantiek uitermate slecht
verenigbaar is met dit soort massieve constructie, ofschoon ‘de romantiek’ met
Bruckners plein-air nogal een morganatisch huwelijk210 sluiten moet, zou men denken.
De literatuur van het geval is ook zo aanbiddelijk kinderlijk: het trio van het Scherzo
(ja juist, Des Antonius von Padua Fischpredigt uit Mahlers Tweede) heet in Bruckners
handschrift: ‘Tanzweise während der Mahlzeit zur Jagd’. Het begin van het eerste
deel: die verre hoorn boven het tremolo van de strijkers, kreeg van de componist het
volgende commentaar mee: ‘Mittelalterliche Stadt - Morgendämmerung - von den
Stadtthürmen ertönen Weckrufe - auf stolzen Rossen sprengen die Ritter hinaus ins
Freie - Vogelgesang - und so entwickelt sich das alles weiter...’ De muziek is goddank
machtiger dan dit centsprentje.
Dat Bruckner Evert Cornelis uitermate goed ligt, kon ik reeds noteren. Daar was
geen intentie, al betrof het slechts één noot, die ik mij anders droom: ik kan dit voluit
bewonderen. Bewonderenswaardig was ook wat ons orkest presteerde, gisteravond.
Er bleven nog zwakke punten: de alten forceerden bijvoorbeeld onophoudelijk en
waren slechts in het pp voldoende van toon. Er kleefden ook nog onzekerheden in
de
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Pijper heeft zich altijd positief uitgelaten over de symfonieën van Bruckner. Mogelijk hebben
Hugo Wolfs Musikalische Kritiken (die Pijper in zijn bezit had - zie voetnoot 253 bij de
recensie van 5 februari 1919) aan dat enthousiasme bijgedragen. Vergelijk bijvoorbeeld deze
recensie van Pijper met Hugo Wolf, ‘Brucknerabend, 28 oktober 1884’, Wolf (1911), 125-127.
Oorspronkelijk: een wettig huwelijk waarbij een man uit aanzienlijke stand met een vrouw
uit geringere stand een echtverbintenis sluit onder beperkende voorwaarden, waardoor zijzelf
en haar uit dit huwelijk geboren kinderen uitgesloten zijn van de voorrechten die aan de stand
van de man verbonden zijn. Hier in overdrachtelijke zin gebruikt: een ongelijkwaardig
huwelijk.
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Finale, doch laat ons niet onredelijk zijn: óók voor de executanten is dit vermoeiende
muziek en het is begrijpelijk dat in het laatste kwartier de spanning minder is dan
het eerste half uur. De kiemen voor een absoluut volmaakte uitvoering zijn echter
bij het orkest eveneens aanwezig.
Francis Koene zal, na het bovenstaande, begrijpen, dat niet 50 procent mijner
kritische aandacht bij zijn reproductie van Bruchs concert was. Ik ben gelukkig te
kunnen opmerken dat hij zich het laatste halfjaar geducht ontwikkeld heeft: zijn pp
is vele malen beter geworden dan ik het nog van hem hoorde. En zo was er meer.
Hij blijkt een onzer meest talentvolle jonge violisten.

Pianoavond - Myra Hess
20 oktober 1922 (UD)
Myra Hess (piano)
Werken van Debussy, Schumann, Bach, Scarlatti e.a.
Haar programma was beter dan vroeger ooit (beter in dezin van stijlvoller en
interessanter). Het scheen te demonstreren dat ook deze concertgeefster omzichtiglijk
iets naar links koerst. Er was een heel nummer Debussy (drie Préludes uit de eerste
band en het oudere Jardins sous la pluie). En ook het laatste programmapunt bevatte
levende namen. Echter schijnt mij dit niet een van binnenuit gedicteerde evolutie.
Haar Schumann, bijvoorbeeld, en haar Debussy bestaan wel uit onderling
verschillende noten, doch het zijn dezelfde accenten, dezelfde trouwens die ook uit
haar Bach, haar Scarlatti tot ons komen. Dit is zonder uitzondering voordelig voor
de afgerondheid van het gehele recital, doch Scarlatti, Bach en Debussy winnen daar
niet veel bij. Myra Hess' spel is pianistisch volkomen verantwoord; het is muzikaal
in de gewone, zondagse zin van het woord; doch, lacie, er staan tussen de noten van
de vele muziekstukken die zij zo letterlijk, en notelijk, en smaakvol speelt nog
miljoenen waarheden die voor sommigen - ook voor deze pianiste - geheimen blijken
te zijn. Er valt redelijk vrij weinig op dit muziek maken te zeggen: het is ongetwijfeld
zoet, doch is dat in het algemeen een fout? Het is ongetwijfeld meer salonkunst dan
ongebreideld muzikantschap, doch is het in dit redeloze en handenwringende tijdperk
niet veelal verkwikkender een ietwat alleen maar welopgevoede conversatie aan te
horen dan een protestmeeting? Ik persoonlijk voel geen zier voor deze clean-shaven
Bach en nog iets minder voor een zó zangerig Debussy'tje (‘melodie met
begeleiding’...). Maar wat wilt ge? Dit hier is, in Myra Hess' instantie, geen kwestie
van smaak, doch van muzikaal atavisme. Fritz Kreisler, die ik voor een der
allergrootste violisten houd, zou van de Tweede vioolsonate van Darius Milhaud
ongetwijfeld een mooi stuk maken, doch één dat nogal verbijsterend ver van Milhauds
intenties af zou liggen, stel ik me voor. In dit geval echter werden de Préludes van
Debussy geen fraaie stukken, doch: wat grillige salonmuziekjes. Helena van
Lunteren-Hansen speelt diezelfde Préludes tienmaal meer in de geest: zij behoeft,
Debussy spelende, niet zoveel weg te zetten, overboord te gooien.
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Het zou bovendien de vraag zijn of wat Myra Hess zou moeten overboord gooien
om Debussy's muziek passabel te kunnen spelen, niet te zeer met haar wezen van
optredend pianiste vergroeid is dan dat ze het, in haar praktijk, zou kunnen missen.
Haar rubato, haar voordrachtsmanier is zo weinig geschikt voor een simpele en
limpide muziek als die van Scarlatti of Debussy. In Voiles: ‘comme un très léger
glissando’, dat twaalf snelle, rikketikkende nootjes werd; die octaventoonladders in
La cathédrale engloutie: zó weggelopen uit Mendelssohns concerto; het tempo van
het middendeel uit Jardins sous la pluie: virtuozenprestootje. Al deze dingen zijn
‘muzikaal’ uitermate goed te verantwoorden, doch de musicien Debussy kende andere
criteria. Aan deze details (plus driehonderdvijfenzestig andere, even futiele) merkt
men dat haar Debussy-gaan-spelen geen evolutie was, doch eenvoudig dat wat men
met zijn tijd meegaan noemt. Ware zij niet Debussy ‘gaan studeren’, doch was
Debussy's kunst in haar muziekbegrip gedrongen als de stralen van een nieuw, tot
dan toe ongekend licht - haar techniek zou zichzelf gewijzigd hebben; haar inzicht
zou zich aangepast hebben aan de muziek van vandaag. Nu bleef het eergisteren: het
werden noten van Debussy (en: Bach, en: Scarlatti), doch muziek van Myra Hess.
Mij dunkt: het is geenszins onvriendelijk om vast te stellen dat Myra Hess' Debussy
ons oneindig minder interesseert (want: te zeggen heeft) dan Debussy's of Bachs
Myra Hess stellig zou doen!
Dit alles is ongetwijfeld verlangen naar het mannetje uit de maan en dus
ternauwernood een kritiek op de pianiste van gisteravond. Schijnbaar. Want na alles
is het nuttiger te streven naar het misschien onbereikbaar hoge en subtiele dan zich
te verliezen in ijdele tevredenheidsbetuiginkjes die de muziek zomin verder brengen
als de eenlinge. Dat is immers juist het verschil tussen salon- en zaalappreciatie...

Opera - Vrolijke vrouwtjes van Windsor211
21 oktober 1922 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Rudolf Tissor
Nicolai: De vrolijke vrouwtjes van Windsor
Het libretto (opstelling van de componist Otto Nicolai zelf; uitwerking van Salomon
Mosenthal) heeft voldoende weinig met The Merry Wives of Windsor te maken.
Shakespeares komedie werd, later, nog eens genomen als punt van uitgang voor een
opera: door Arrigo Boito, wiens libretto Falstaff door Giuseppe Verdi werd
gecomponeerd. De Falstaff staat overigens nog verder van Shakespeare af dan deze
Vrolijke vrouwtjes. Het werk van Nicolai is meer dan zeventig jaren oud (eerste
uitvoering Berlijn, 1849, 's componisten sterfjaar), en het loont de moeite de
wordingsgeschiedenis van een zo pretentieloos komisch operaatje eens na te speuren.
Dat volkskind
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Annalen 2626.
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heeft een bewogener jeugd gehad dan menig deftige baron Symfonie of kardinaal
Oratorium... In 1845 begon Nicolai met het uitwerken van zijn plannen. De Lustige
Weiber waren toen nog vrijwel merry wives: Nicolai schreef in die dagen aan zijn
toenmalige librettist, Jakob Hoffmeister, ‘dass er entschlossen war im wesentlichen
den Shakespeare nicht zu verlassen’. Hij bleef er niet bij: heel wat bijfiguren werden
geschrapt onder het motto ‘Jede Person die erspart werden kann, ist ein Risiko
weniger’ - levenswijsheidje dat de operadirecties in het tegenwoordige
bezuinigingstijdperk212 wel tot hun lijfspreuk mochten kiezen... Nicolai kortte het
geheel in, maakte het artikel liefde wat opvallender en het sujet Falstaff wat
afstotender - in de geest van zijn tijd. Het werd een heel amusant en opmerkelijk
weinig insipide libretto - och, Shakespeare schreef zo voortreffelijk voor het toneel
dat men zijn stukken zelfs als opera's niet helemaal verhanselen kan.
De muziek. Ik ben het met de Italianen eens die het meer Duits vinden dan Italiaans.
(Nicolai leefde van zijn tweeëntwintigste tot zijn dertigste jaar in Rome en slaagde
erin - door zijn italianiserend-klinkende naam, menen sommigen - als operacomponist
in het operaland niet totaal onbekend te blijven.) De Duitsers menen: Die lustigen
Weiber verenigen deutsche Innigkeit met italienische Leichtigkeit. Het is me, onder
dit licht, niet duidelijk wat te beginnen met de waarlijk nogal trompetterende laatste
scène van het derde bedrijf. Enfin, dat is dan zeker ook Duitse innigheid.
De muziek wordt niet beter in de loop der taferelen. De eerste zijn de beste. Zodra
Sir John op het toneel is, zijn wij van het bijna Mozarteske plan af, en dat voor de
hele verdere avond. De Falstaff-figuur, Shakespeares ‘damned Flemish drunkard’,
mist het after all ontroerende dat een Verdi om hem wist te toveren. Doch hij is vele
malen menselijker, Nicolai's Falstaff, dan zijn kleinzoon Ochs, Baron auf Lerchenau.213
Ik heb vaak minder geslaagde opvoeringen van de Nationale Opera moeten
signaleren dan die van gisteravond was. De mannenrollen waren beter bezet dan de
vrouwenrollen: Nora Giesen-Hoos' Mrs. Fluth sprak onduidelijk en Gusta
Scheepmakers Mrs. Reich zong wat laag voor een alt. Jo Sollevelds Anchen Reich
had goede eigenschappen. Iseke, als de fabuleuze Jonker Jan,214 was bepaald een
verrassing en Bronsgeest, Besselink en Ravelli bewogen zich de gehele avond zo
vrij, zongen met zoveel animo, alsof zij het uitsluitend voor hun plezier deden. De
beste herinnering heb ik aan Kubbinga en Evert Miedema (Fenton).
Het orkest klonk slecht.

Orgelconcert Nicolaïkerk
25 oktober 1922 (UD)
H.F. Bos (orgel) m.m.v. Riek Frank (zang)
Werken van Franck, Stradella e.a.

212
213
214

In het UD staat Be-Zuinigingstijdperk. Waarschijnlijk een zetfout.
Een van de hoofdrollen uit Strauss' Der Rosenkavalier (1911).
Sir John Falstaff.
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Van het goede programma dat de heer Bos215 en de sopraanzangeres, mejuffrouw
Frank,216 hadden samengesteld, hoorde ik slechts Francks Prélude, fugue et variation,
het eerste nummer; en de befaamde kerkaria Pietà Signore van Alessandro Stradella
(zegt men...). De musicoloog A. Catalani beweert in zijn boek Delle opere di
Alessandro Stradella esistenti nell' archivo musicale della Regia Bibliotheca Palatina
di Modena met een grote schijn van recht dat de aria Pietà Signore, die iedereen
zingt, helemáál niet van de mysterieuze Napolitaan is. Laten we in 's hemelsnaam
geen moeite doen die kwestie uit te maken; aan één Shakespeare-Bacon-dilemma
heeft de wereld genoeg, dacht ik.217 Als evenwel de muziek van Pietà Signore niet
van Stradella is, dan is ze in ieder geval toch van een groot meester, anoniem of niet.
De hartstochtelijkheid der melodische bewegingen, het gehele accent dezer muziek
duiden op een wel zeer exuberant temperament - religieus of minder. En het enige
bezwaar dat ik vanuit deze ietwat Italiaanse gezichtshoek tegen mejuffrouw Franks
reproductie der aria zou hebben, is: dat het voor een zeventiende-eeuwse Italiaanse
kerkcompositie wat te weinig opera werd! Wat voor een protestants kerkconcert
welhaast te waerelds klinkt, is voor Italiaanse en katholieke oren iets doodgewoons,
iets minder dan sobers... Wat weer eens wijst op de betrekkelijkheid aller dingen...

Bach-koor
25 oktober 1922 (UD)
J.S. Bach-koor o.l.v. Jacques Caro
m.m.v. A.W. van den Berg, Theodora Versteegh, Th. Güppertz
Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106
Bach: Mis in A, BWV 234
Dit Utrechtse koor, van Caro, heeft zich ten doel gesteld de vocale werken van meester
Joh. Seb. Bach te bestuderen en uit te voeren. De liefde voor het onderwerp schijnt
daar wel te zijn. Ik citeer uit de programma-inleiding van de directeur Caro: ‘Mogen
de toehoorders er even veel genot van hebben’ (van de Messe in A) ‘als wij er bij
het instuderen van ondervonden.’ Ja, dat ligt nu juist aan het instuderen. Overigens
was de uitvoering van de Messe gedecideerd minder onfortuinlijk dan, vóór de pauze,
die van de cantate Gottes Zeit ist die beste Zeit. Het koor klonk de hele avond onvast:
de intonaties stonden wankel, de attaques schommelden; alle intervallen die groter
waren dan een secunde, werden te klein genomen. Fouten die ik bij dit koortje nog
niet in deze, waarlijk te ruime mate, moest signaleren. Het geïmproviseerde orkestje
leek ook allesbehalve zeker van zijn taak te zijn; een omstandigheid die ten dele
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Zie voetnoot 12 bij de recensie van 23 november 1917.
Uit een recensie in het Utrechtsch Nieuwsblad van 25 oktober 1922 blijkt dat het hier gaat
om de sopraan Riek Frank.
Er werd ook in die tijd door sommigen beweerd dat de werken van Shakespeare geschreven
zouden zijn door de filosoof, staatsman, wetenschapper, jurist en schrijver Francis Bacon
(1561-1626).
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aan het ensembletje (weinig gerepeteerd?) geweten moet worden, ten dele aan het
niet zeer geroutineerde dirigeren van de zanger Caro, dat, speciaal in een langzaam
tempo, aan overzichtelijkheid nogal erg veel te wensen overlaat. Er waren te veel
momenten waarop niemand horen kon of men nu eigenlijk in majeur of in mineur
musiceerde, een neologisme dat men bij Bach niet tegen behoort te komen, heb ik
altijd gemeend. Enfin, het scheelt maar één noot...
De solisten van deze Bach-avond: de altzangeres, mejuffrouw Versteegh,218 is
ongetwijfeld de meest geroutineerde musicienne der drie. Ook zij leed onder het
kwaaltje van dit concert: te laag intoneren. Het was ook niet bepaald ontroerend of
betoverend, maar het was tenminste voldoende zingen. Primaire eis waaraan overigens
noch de sopraansoliste, mejuffrouw Van den Berg, noch de bassolist Güppertz, uit
Zaltbommel, voldeden. Ik heb in maanden niet een zo onbruikbare uitspraak gehoord
als gisteravond van de heer Güppertz. Daar deugt letterlijk geen letter van. Domine
fili unigenite: Domminnee Fiji oenedzjaangneta. Over een jaar of wat, als de heer
Güppertz aan de muziek blijft doen, kan men misschien eens over zijn zingen beginnen
te schrijven. Gisteravond bleek nog geen noot op zijn plaats te zitten.
Alles wel beschouwd geloof ik dat de talenten van de heer Caro toch werkelijk
meer op zijn eigen terrein liggen. Suum cuique.

Tivoli-concert
26 oktober 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Beethoven: twee delen van Die Geschöpfe des Prometheus
Haydn: Symfonie nr. 95 in c
Moesorgski: Une nuit sur le mont chauve
Wagner: Ouverture Tannhäuser
Na het concert van Harold Bauer, waarop deze Moesorgski's Tableaux d'une
exposition had gespeeld, mocht ik zo schrijven dat de componist Moesorgski, het
enige waarlijk grote genie van de Russische muziek, door zijn confrères allesbehalve
voor vol werd aangezien.219 Une nuit sur le mont chauve, dat Cornelis gisteravond
introduceerde, bestaat ook slechts bij de gratie van Rimski-Korsakov, die het werk
instrumenteerde, omwerkte, vijlde, beklopte - en misschien mag ik wel zeggen:
verboog. Tegen bewerkingen heb ik niet zoveel; het is maar de vraag in welke geest
het geschiedt. Wanneer Sem Dresden vier pianostukjes van Rameau voor
blaasinstrumenten arrangeert, dan gebeurt dat in de geest van Rameaus tijdperk, dan
wordt zo een sextetje een archaïsme. Wanneer Bach een vioolconcert van Antonio
Vivaldi voor orgel zet, dan is dat allerminst iets om het hoofd over te schudden.
Wanneer
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Pijper schrijft Versteeg, maar het gaat hier om de alt Theodora Versteegh (1888-1970).
Zie de recensie van 18 oktober 1922.
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een Mottl evenwel antieke Franse muziekjes instrumenteert met een belangrijke partij
voor het instrument triangel, dan is dat een evidente smakeloosheid: onvermogen
om zich in te leven in de sfeer van vroegere eeuwen. De tijdgenoten van Moesorgski
misten het gevoel voor zijn kunst. Voor een Tsjaikovski, een César Cui was
Moesorgski een talentvol knoeier. Hoe willen dus deze tijdgenoten de uitverkoren
middelaars zijn tussen Moesorgski en Het Publiek? Ach - we kunnen nu wel
vaststellen dat hij waarlijk geen Dolmetscher220 nodig gehad blijkt te hebben...
Peter Tsjaikovski schrijft in een van zijn brieven aan mevrouw [von] Meck:
‘Moesorgski aime ce qui est grossier, primitif, laid’ - ‘des malpropretés à la
Moesorgski’... César Cui, een der ‘trouwste vrienden’ van Moesorgski meent: ‘Hij
moduleert veel te vrij, men zou zeggen dat het allemaal maar toevalligheden waren’...
‘il ne sait pas mettre la continuité voulue dans le tracé des parties d'une mélodie
harmonisée.’221 Ja, wisten ze dan zo precies hoe Moesorgski die continuïteit gewild
had? Blijkbaar niet!
Het is de steeds weer opnieuw geschoten Bok - helaas geen Zondenbok; de best
willenden zien van een nieuw werk, een nieuw oeuvre, slechts de onderkanten. Men,
de niet universeel-kritisch gedisponeerde men, weet in het gunstigste geval wél te
zeggen wat een nieuw werk niet is, doch nimmer wat het wél is.
Wanneer echter deze Russen in het algemeen beter georiënteerd waren geweest,
dan hadden ze met dit stuk van Moesorgski tenminste geen moeite behoeven te
hebben. Het is in wezen een transformatie van de Finale uit Berlioz' Symphonie
fantastique. Minder subjectief, zou men willen zeggen, ietwat
onpersoonlijk-diabolischer en minder masochistisch getimbreerd. Als compositie
staat het oudere stuk van Berlioz ongetwijfeld hoger (de Symphonie fantastique is
van 1830; Une nuit sur le mont chauve van 1867-1875). Doch het is een suggestieve
compositie en het was me een feest het voor de eerste maal van ons orkest te horen.
De uitvoering voldeed reeds aan zeer hoge eisen.
Het laatste nummer van het programma was de Tannhäuser-ouverture, vóór de
pauze gingen nog twee Prometheus-fragmenten van Beethoven en een symfonie (in
c) van Haydn. De Finale van Haydn en de ouverture van Beethoven slaagden het
gelukkigst. Het solistische en veelbeminde Adagiootje leek nog niet volmaakt
afgewogen; het kwam mij voor dat de heer Ferree niet zijn gelukkigste avond had.
Enfin, het is nog vroeg in het seizoen. De stemming van mevrouw Hutschenruyters
harp blijft nog steeds een der achillespezen van ons orkest, om met een ietwat
gewaagde beeldspraak te besluiten.222
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Dolmetscher: vertaler. In het Duits is er een nuanceverschil tussen dolmetschen en übersetzen,
waarbij het laatste staat voor: letterlijk, woordelijk vertalen.
In zijn recensie van 29 november 1922 verwijst Pijper naar Moesorgski-literatuur, waaruit
ook deze citaten wel afkomstig zullen zijn.
Gertrud Hutschenruyter-Winzer was de echtgenote van Willem Hutschenruyter, een van de
hoornisten van het U.S.O. Beiden waren door dirigent Wouter Hutschenruyter, de oudere
broer van Willem, naar het U.S.O. gehaald en hebben in de problemen rond Van Gilse een
belangrijke rol gespeeld. Jan van Gilse schrijft in zijn memoires over de harpiste: ‘Zij kon
wel harp spelen, maar zij was onmuzikaal en volslagen onberekenbaar en had daarbij de
eigenschap steeds van haar gelijk overtuigd te zijn.’ Van Gilse (2003), 42.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

720

Beethoven-cyclus I - Hongaarsch Kwartet223
31 oktober 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Beethoven: Strijkkwartetten op. 133 (Grosse Fuge) in Bes, op. 135 in F,
op. 59.3 in C
Het kaartsysteem volgens hetwelk onze twintigste-eeuwse artistieke Olympos
gerangschikt is, brengt mee dat we in iedere tak van dienst slechts één
veldmaarschalk-Zeus of -Wotan hebben, omringd van een aantal hoplieden: een
Baldur-Mozart, een Loge-Vincent van Gogh, een Mercurius-Meyerbeer, een
Herakles-Wagner, een Paris-Gounod... De Jupiter onzer zo overzichtelijke muzikale
Olympos schijnt de laatste zestig jaren Beethoven te heten: hém brengt men allerhande
offeranden: concerten van kamermuziek, orkestconcerten, halve en hele cyclussen,
driekwart concertseizoenen. Ik heb enkele bezwaren tegen de praktijk, doch ijselijk
veel tegen het principe. Wij, concertgevers, doen als kinderen: we gooien net zo lang
met het mooiste speelgoed tot het kapot is; we cultiveren onszelf een indigestie aan
de beste componist uit een bepaalde periode. We maken kleine Beethoventjes van
onze schoolknapen, we suggereren onszelf halve zenuwziekten in verband met het
Heilige Negen zijner symfonieën;224 en het funeste blijkt: dat, in deze tijd, dit alles
geen particuliere melomane liefhebberij meer is, doch een goed ingevoerd,
doorgefourneerd Algemeen Gebruik. Ik laat de negatieve nadelen van het systeem
in het midden (waar slechts aandacht voor Beethoven is, is geen interesse voor iemand
anders: Mozart, of Debussy, of Bach, of Rameau, of Haydn...), doch ik vestig de
aandacht op één zeer positieve tegenheid onzer nog steeds actuele Beethoven-cultus:
we raken overvoerd van Beethoven, we genieten zijn muziek niet, doch verslinden
ze. Het voedsel voor de geest, dat zijn werk gewis bleef, kreeg de betekenis van de
aardappel op de dis onzer muzikale spijzigingen. Het is nonsens dat men niet
overvoerd zou kunnen raken; het is maar de vraag wie het het langste volhoudt.
Waarbij komt dat ik de instandhouders der Beethoven-manie niet meer uitsluitend
zuivere beweegredenen kan toeschrijven, doch: gemakzucht die gemakzucht in de
hand (of in de beurs) werkt; traagheid, geruggensteund door hang naar succes. Een
Beethoven-program, -cyclus, -seizoen, trekt publiek - volkomen juist. Maar wie
leerden de mensen als eerste gebod: Beethoven zult gij eren, al verstaat ge geen jota
van zijn geestesleven, al verveelt zijn muziek u, al zijt ge in muzikale zaken slechts
geporteerd voor de nieuwste foxtrots...? Ik meen: de solisten. De meesters van ‘hun’
Beethoven, de ‘profeten’ van zijn ondoorgrondelijkheid, onaantastbaarheid. Men
moet het noodlot niet al te zeer tarten. De muziek van Beethoven behoort tot het
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Het Hongaarsch Strijkkwartet heette ook wel het Waldbauer-Kerpely-kwartet, genoemd naar
de primarius Imre Waldbauer en de violoncellist Jenő Kerpely. De andere twee spelers waren
János Temesváry (tweede viool) en Egon Kornstein (altviool). Bartók droeg aan hen zijn
Tweede strijkkwartet op.
Pijper refereert aan Mahlers bijgelovigheid: er waren zoveel componisten gestorven na het
schrijven van negen symfonieën dat Mahler, na voltooiing van zijn Achtste, niet aan een
nieuwe symfonie begon, maar aan Das Lied von der Erde. Waarna hij overigens toch nog
stierf na zijn ‘echte’ Negende.
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allervoortreffelijkste wat onze beschaving en onze nieuwetijdse twijfelzucht heeft
opgeleverd. Maar daarom juist. Laat ons maat weten te houden. Laat ons het
‘prolongeren wegens overweldigend succes’ overlaten aan bioscopen en revues. Laat
ons een weinig bescheidenheid, en afstand, in acht trachten te nemen. Het zou fraai
zijn wanneer de utopie der heldersten en toegewijdsten onder ons ooit werkelijkheid
zou worden: de uitvoeringen der meesterwerken ook te maken tot feesten die slechts
op gezette tijden plaatsvinden. Maar ik zie geen spoor van kans op verwezenlijking.
De huidige tentatie van Beethovens erfenis is de smakeloze en rammelende versiering
met snorkende journalistieke bombast. Wellicht verdraagt de muziek dit; misschien
ook niet. De tijd zal het uitmaken, doch ik wenste wel dat die muziek onze
concertgevers nóg iets nader aan het hart lag dan het succes.
Niemand die van deze boutade enig heil zou durven verwachten. We krijgen onze
zoveel Beethoven-concerten van deze kwartetavonden in abonnement, plus nog
kwartetten van Beethoven op andere kwartetavonden in of buiten abonnement, plus
nog sonates van Beethoven en liederen van Beethoven, en symfonieën van Beethoven,
en ouvertures, kamermuziek, concerten van Beethoven. En dit alles zijn stuk voor
stuk voortreffelijke composities en zij worden over het algemeen veel beter gespeeld
dan muzieken van Mozart, of Bach, of Debussy, of Chopin. Doch genieten we niet
meer van het Met Mate dan van het In Overvloed?
Van Beethovens laatste kwartetten herinner ik mij uitvoeringen die aan hoger, ik
zou willen schrijven: Beethovenser, eisen voldeden dan die van het
kwartet-Waldbauer, gisteravond. Het begin van de Grote fuga was wat zanderig van
toon; het Vivace uit opus 135 leek ritmisch niet al te vast; Waldbauers
g-snaar-cantilene (het derde deel) was herhaaldelijk opvallend onzuiver; het begin
van het Finale-allegro bleek ook te ruw. Goed was het slot van het hele kwartet, goed
ook de tweede helft van het eerste deel. De bedenkingen die ik hierboven opsomde,
spelen, natuurlijk, op een onalledaags hoog plan, doch ook dit is een gevolg van de
Beethoven-specialisering onzer publieke muziekmakerij. Naarmate een werk meer
door verschillende ensembles werd voorgedragen, neemt ook de kritische instelling
andere, scherper verhoudingen aan. De beste uitvoering, van wanneer dan ook, blijft
altoos het criterium. Een reeds vaker bereikt maximum haalden de Hongaren niet,
gisteravond.

Franse muziek in het Amsterdamse Concertgebouw (27 september
- 1 oktober 1922)225
november 1922 (Groot Nederland)
Het feest226 omvatte drie orkestconcerten en twee kamermuziekavonden. De inleiding
van het programma-feestboek concludeert: ‘dit feest [...] moge [...] documenteren
225
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Voor dit artikel voor Groot Nederland greep Pijper terug op recensies die hij eerder had
geschreven voor het UD: over Darius Milhaud (7 maart 1922) en over Ravel (12 oktober
1922).
Met het ‘Fransch Muziekfeest - Festival de musique française contemporaine’ wilde het
Concertgebouworkest in 1922 laten zien dat Mengelberg en het orkest niet eenzijdig Duits
georiënteerd waren, zoals vaak beweerd werd, zeker na het Mahler-feest uit 1920,
georganiseerd om het 25-jarig jubileum van Mengelberg te vieren. De inleiding uit het
programmaboekje wijst expliciet op de vanzelfsprekendheid van de dubbele gerichtheid van
het Concertgebouworkest: ‘Reeds sedert geruime tijd lag het in de bedoeling van het
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het werk van vele jaren en het streven van het Concertgebouw, dat gericht is op een
universele muzikale opvoeding’. Hierbij dient aangetekend te worden dat het
Concertgebouw eerst sinds 1920 kamermuziekconcerten arrangeert,227 zodat het ietwat
overdreven zou kunnen schijnen ook in deze branche te spreken van het werk van
vele jaren. De kamermuziek was ook juist het zwakke punt van dit vijfdaagse
muziekfeest. Men speelde het kwintet van Pierné, kwartetten van Saint-Saëns,
Debussy en Ravel, een violoncelsonate van Guy Ropartz, er waren liederen van Ravel
en Lili Boulanger; en dat was alles. De Franse kamermuziek heeft evenwel in de
laatste twintig jaren rijker gebloeid dan de orkestmuziek in de laatste vijftig, en men
zou uit de actuele Franse kamermuziek een keuze kunnen doen die de grootheid der
Franse componisten onomstotelijker bewees dan drie, of zes, of tien orkestconcerten.
Het schijnt mij toe dat de onvoldaanheid waaraan ik hierboven uiting gaf, een
gunstig teken is. Ongetwijfeld: het Kwartet van Debussy is een meesterwerk, het
Kwartet van Ravel is een voortreffelijk stuk; het was belangwekkend en leerzaam
om te horen hoe Maurice Ravel, schepper van tientallen uitnemend voor het instrument
geschreven pianostukken, zelf piano speelde (kurkdroog namelijk, houterig en nuchter
als een proces-verbaal). Maar wij misten toch te veel belangrijke composities: is
Ravels Trio niet zijn meest geslaagde stuk, is zijn nieuwe Sonate voor viool en
violoncello niet nog interessant van de eerste noot tot de laatste? (Wat zijn Kwartet
niet meer is!) Zou dit geen gelegenheid geweest zijn om Debussy's laatste sonates
(viool en piano; cello en piano; fluit, alt en harp) eens te herhalen? Of het bijna
volmaakt onbekende En blanc et noir, of de Épigraphes antiques, of de Douze études?
(Zes, desnoods...) Milhaud heeft vijf of zes strijkkwartetten voltooid;228 zijn Tweede
vioolsonate is een chef d'oeuvre dat hier in Holland nog pas te... Utrecht werd
uitgevoerd.229 Zijn Sonate voor twee violen230 is: onbekend; de kamermuziek van
Dukas is: onbekend; van Roussel, van Honegger: onbekend. Was dit geen gelegenheid
geweest
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Concertgebouw een Frans Muziekfeest te organiseren. - Toen Willem Mengelberg in december
1919 te Parijs dirigeerde, werd dit plan nader uitgewerkt aan de hand van uitvoerige
besprekingen met componisten, uitgevers en muziekcritici nopens de opzet der programma's
in het algemeen en de uit te voeren werken in het bijzonder. Deze besprekingen en de daaraan
verbonden voorbereiding hebben thans geleid tot het Muziekfeest, dat vijf concerten omvat
en waarvan de opzet en de leidende gedachte in dit boekje zijn neergelegd. - Dit Franse
Muziekfeest is evenmin als het grote Mahler-feest een van die tegenwoordig zo talrijke
muziekfeesten die meer of minder ongemotiveerd ergens worden georganiseerd; het is
organisch uit het Nederlandse muziekleven en in het bijzonder uit de systematische
muziekbeoefening in het Concertgebouw gegroeid. - In tegenstelling tot de moderne Duitse
muziek, waarin verschillende geniale scherp omlijnde figuren van opmerkelijke
tegenstrijdigheid naar de geest en de stijl uitblinken (Mahler, Strauss, Reger, Schönberg)
vormt de moderne Franse muziek in haar gesloten geheel een geestelijke eenheid, een eenheid
die in dit Franse Muziekfeest tot uiting kome. Door talrijke afzonderlijke uitvoeringen van
werken van hedendaagse Franse componisten is het begrip van deze muziek en van haar
strekking in Nederland systematisch ontwikkeld; dientengevolge moge dit feest, aan de
Franse muziek gewijd - evenals het Mahler-feest - documenteren het werk van vele jaren en
het streven van het Concertgebouw, dat gericht is op een universele muzikale opvoeding.’
De serie Concertgebouw-Kamermuziek.
Het Zesde strijkkwartet van Milhaud is van 1922.
Pijper doelt op de ‘Moderne sonatenavond’ in februari 1920, in Utrecht, met werken van
Debussy, Pijper en Milhaud, gespeeld door Hendrik Rijnbergen (viool) en hemzelf (piano).
Zie voetnoot 113 bij de recensie van 7 maart 1922.
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om de legendaire Erik Satie eens te belichten? Er wordt zoveel over hem geschreven
dat men hoognodig eens wat van hem uit moet voeren, wil men geen miskend genie
van hem maken - een toga die Satie opvallend slecht kleedt...
Neen, de kamermuziek was niet bepaald bij, op dit feest. De programma's der
orkestconcerten, ofschoon ieder voor zich te bont, bevatten meer; en meer goeds.
Het Franse gisteren, mét de richting der Schola, was vertegenwoordigd door
Saint-Saëns, d'Indy zelf, Pierné, Fauré, Rabaud, Widor, Duparc en Caplet - men ziet:
zeer voldoende. De tijdgenoten en bekeerlingen van Claude Debussy: Ravel, met
drie werken; Dukas, Roger-Ducasse, Roussel, Florent Schmitt. Debussy zelf met de
Fantaisie voor piano en orkest (prix-de-Rome-werk); de Prélude à l'après-midi d'un
faune, zijn eerste volstrekt oorspronkelijke compositie, en Ibéria, van 1909. Van de
actuele jonge meesters: Darius Milhaud, met een paar fragmenten uit zijn
Protée-muziek (van 1912)...
Ik geloof: wij moeten het Franse muziekfeest, in en van het Concertgebouw, niet
zien als een afsluiting, als een balans opmaken, zoals het Mahler-feest voor twee
jaren. Dit was een wapenschouwing. Nu verder! Die vooruit willen, mogen zich niet
veroorloven tevreden te zijn; hoewel het feit dat wij in Amsterdam veel hebben
gedaan voor de Franse muziek, stemt tot tevredenheid. Holland ligt precies gunstig
voor de Europese golfstromen der cultuur: er is branding. Blijkbaar gunstiger dan
Zwitserland, dat, blootgesteld aan de meest directe invloeden uit de vier windstreken
(Frankrijk, Italië, Wenen en Duitsland), nog steeds voor wierzee in onze ontastbare
golfstroom schijnt te blijven fungeren.
Het komt mij thans niet in de zin om hier een kritische beschouwing van (een deel
van) de uitgevoerde werken op te zetten. Maar het feest kan ook aanleiding zijn om
een drietal figuren - de meest belangrijke, meen ik - uit de actuele Parijse muziek
enkele alinea's lang kritisch te waarderen. Wat men vast kan stellen is hun
stimulerende invloed op het aspect der muziek van vandaag. Wat Kronos vast mag
stellen, als hij er zin in heeft, is: hun betekenis voor de West-Europese muziek na de
Renaissance. Die figuren zijn: Debussy, Ravel en Milhaud. Debussy: omdat men na
zijn dood (1917)231 reeds zijn historische betekenis, de ene kant op, vaststellen kan.
Ravel: omdat zijn kunst op dit Amsterdamse feest zo nadrukkelijk naar voren werd
gebracht. Milhaud, dat is eigenlijk een persoonlijke liefhebberij van mezelf; ik ken
vrij veel van zijn werken en ik sla zijn invloed op de nieuwste muziek (o, lang niet
altijd een gunstige invloed!) vrij hoog aan. Omdat hij, met Arthur Honegger, de enige
‘jongste’ is die het vak muziek in de grond verstaat. We kunnen, in het geval Milhaud,
mediteren over Milhaud en niet over min of meer gelukkig met noten bedekte vellen
muziekpapier. Bij hem ontdekken wij: een nieuw punt van uitgang.
Eens zal blijken dat de grootste meester van de periode 1895-1915 is geweest Claude
Achille Debussy. De Europese muziek tot en met Mahler deed niet veel anders dan
haar harmonische gewaad steeds ingewikkelder plooien; de sentimenten bleven die
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Debussy is gestorven in 1918; in de recensie van 27 december 1922 maakt Pijper dezelfde
fout.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

724
van Beethoven en diens navolgers, dus: dramatisch, of adieu-absence-retour,232 of
‘Seid umschlungen Millionen’.233 Wie Beethoven doorleefd had met de eigen ziel,
bezat de sleutels die op de schatkamertjes van alle ná hem geschreven West-Europese
muziek pasten. Dit moest noodzakelijk doodlopen. Het cis-Moll-kwartet voert, langs
de wegen die de muziek sinds honderd jaren bewandelde, tot een Lied von der Erde.
Het Wohltemperierte Klavier degenereerde tot Reger; Beethovens Wut über den
verlorenen Groschen234 werd tot Till Eulenspiegel. Claude Debussy begon op een
ander plan. Men wil hem graag de grootste vertegenwoordiger van het impressionisme
noemen en dat is een betiteling waartegen men niet te veel bezwaren behoeft te
hebben, als men het van tevoren maar eens is over de betekenis. André Suarès heeft
het zeer helder geformuleerd: ‘On dit de lui qu'il est impressioniste en musique et
on le vante comme peintre de paysages. Que de tels jugements sont peu musiciens...
En musique, le paysage est un sentiment. Debussy est trop musicien pour être
réaliste.’235
Debussy ging zonder omwegen terug naar het inspiratieve moment aller muzieken:
naar het sentiment. En toen hij, sinds de Prélude à l'après-midi d'un faune, zijn wezen
had ontdekt - toen was ook zijn uitdrukkingswijze zijn eigendom geworden. In een
brief uit de laatste periode van zijn leven heet het, na enkele fascinerende divagaties
over de geestesarbeid van het componeren: ‘Excusez-moi! J'ai l'air de découvrir la
musique, mais, très humblement: c'est un peu mon cas.’236
Het Amsterdamse muziekfeest accentueerde de betekenis van Maurice Ravel zeer
nadrukkelijk. Wellicht ietwat overmatig. Het glanspunt van het orkestspel werd
Ravels La valse - een van de laatste werken van de componist - en dit stuk is
ongetwijfeld een meesterproeve van hedendaagse orkestschrijftechniek.237 Het werk
is, gelijk het oudere Daphnis et Chloë, een poème choréographique, doch het speelt
op een ietwat reëler plan (‘la scène représente une cour impériale, vers 1855’, noteert
Ravel in de partituur). De metafysica van het scenario: de vermenging van momenten
uit een waaktoestand en uit een halfslaap (‘brisé de fatigue après le bal, on s'est
endormi et voilà que les rythmes entendus vous obsèdent’, introduceert de musicoloog
Henry Prunières).238 Sommigen willen onder deze onderbewuste bedoelingen nog
232
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Zie voetnoot 177 bij de recensie van 15 april 1918.
Tekst uit de Finale van Beethovens Negende symfonie.
Die Wut über den verlorenen Groschen is de ondertitel van het Rondo a capriccio, een
pianowerkje uit 1795 dat postuum is uitgegeven in 1828 als op. 129. In zijn recensie van 14
mei 1917 noemt Pijper het stuk ‘een van Beethovens meest karakteristieke kleinere
composities’.
André Suarès, ‘Debussy’. La Revue Musicale, jrg. 1, nr. 2, december 1920, 98-120. De drie
zinnen die Pijper hier citeert, staan in een andere volgorde (1-3-2) op de pagina's 105 en 106.
Brief van 30 september 1915 aan de dirigent Désiré Émile Inghelbrecht (1880-1965). Claude
Debussy, Correspondance 1884-1918, 354-355.
De tekst vanaf ‘Het werk is [...]’ tot ‘[...] nodig bleek’ verscheen eerder in het UD van 12
oktober 1922. Er is een klein verschil in formulering in de voorafgaande zin over La valse.
In het UD: ‘een meesterstuk van - laten we zeggen: neo-impressionistische - orkestratie’. In
Groot Nederland: ‘een meesterproeve van hedendaagse orkestschrijftechniek’.
In het programmaboekje van het Franse muziekfeest verscheen (in het Frans!) een inleiding
van zeven pagina's onder de titel ‘La musique française contemporaine’, geschreven door
de musicoloog Henry Prunières.
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1918. Het is mogelijk. Vooraanstaande Oostenrijkse critici laten zich in deze geest
buitengemeen lyrisch uit; Ravel zelf doet niet of hij erg veel voor de interpretatie
voelt - doch wie zal beslissen? Tenslotte ontstaat en vervluchtigt een muzikale
compositie op die ogenblikken gedurende welke zij klinkt. Mengelberg speelt het
werk zeer nadrukkelijk in het bovengeschetste clair-obscur en het is zeker dat La
valse in deze interpretatie bijna een meesterwerk lijkt. De vraag zou kunnen zijn of
O schöner Mai, opus 375, van de walskoning Johann Strauss, waaruit Ravel het
gehele materiaal van dit poème chorégraphique putte, niet meer muzikale tovermacht
bezit...
Ik ben wat zeer sceptisch gestemd ten opzichte van de toekomst van Ravels muziek.
Ongetwijfeld is Ravel een markant musicus en een buitengemeen talentvol componist.
In 1895 schreef Ravel, twintig jaren oud, de Habanera, die nog tegenwoordig het
meest geslaagde deel van zijn Rapsodie espagnole mag heten. Is La valse een
vooruitgang na deze Habanera?
De helderste muzikale waarheden werden nog steeds gezegd zonder zulk een
overvloed van trucs, zonder dat een zo pretentieuze behandeling van het apparaat
nodig bleek.
Het jongste Frankrijk was vertegenwoordigd door een paar fragmenten uit Milhauds
scènemuziek bij Claudels Protée.239 Darius Milhaud is een der zes jonge componisten
die te Parijs het genootschapje, bondgenootschap wel, ‘Groupe des Six’ gesticht
hebben: Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, de Zwitser, Milhaud, Francis
Poulenc en Germaine Tailleferre. Onafhankelijk (al dan niet tussen aanhalingstekens),
een beetje branieachtig gekant tegen alles en nog wat: tegen het purisme der Schola,
tegen het classicisme van Saint-Saëns, tegen het ‘luminisme’ ofwel ‘pointillisme’
van Debussy en zijn directe epigonen Ravel, Roland-Manuel; woedende opposanten
tegen de donderwolken van Bayreuth (lees: tegen de invloed van Wagner op de
Franse mentaliteit). Dit laatste was ad rem, doch het komt wat laat... De Groupe des
Six erkende indertijd, een paar jaar geleden, twee halfgoden: Erik Satie en Igor
Stravinsky. Het is hier nu niet de plaats om langdradiger uit te weiden over de
merkwaardige en zeer grote invloed van de oude heer Satie, die er tot dusverre in
bleef slagen iedere nieuwe generatie twee neuslengten vooruit te blijven (Satie werd
geboren in 1866!)240 - en ook: een divagatie over het gevolg en de gevolgen van Igor
Stravinsky zou wel heel ver van Darius Milhaud naar zeer hoog spuitende geisers
der barbaarsheid voeren.
De Groupe des Six dus. (Louis Durey heeft zich teruggetrokken uit het welluidende
bondgenootschap: ‘nu bleven er nog vijf’, zoals dat in Scholanders liedje van de
Zwölf kleine Negerlein heet. En, moeten we M. Ém. Vuillermoz, in de Temps van
april 1922, geloven, dan is ook het uittreden van Arthur Honegger maar een kwestie
van tijd. ‘Honegger heeft te veel talent’, zei M. Vuillermoz. Wel, dan blijven er nog
vier. Duidelijkheidshalve zal ik echter hier maar over de Six blijven spreken. What's
239
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De tekst vanaf ‘Darius Milhaud is een der zes jonge componisten’ verscheen eerder in het
UD van 7 maart 1922.
Zowel hier als eerder in de recensie in het UD schrijft Pijper incorrect: ‘Satie werd geboren
in 1855!’
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in a name? De Groupe des Six vond haar idealen tamelijk concreet uitgesproken door
Jean Cocteau onder andere in zijn Le coq et l'arlequin - notes autour de la musique.241
Daarin - het is een buitengewoon lezenswaardig boekje heet het telkens: ‘We moeten
eenvoudiger leren schrijven. We hebben muziek genoeg om daarnaar te luisteren
met het gelaat in de handen verborgen, wat een andere vorm is voor: om erbij in te
slapen. We hebben een muziek nodig die in een behoefte voorziet: een muziek waarin
ik kan zitten als in mijn stoel. Er is meer wezenlijke muziek overgebleven in de
music-halls dan in de plechtige concertzalen - gelijk ook de meeste clowns beter
acteurs zijn dan de gerenommeerde toneelspelers.’
Zó gaat Jean Cocteau een dun boekje lang door. En, inderdaad, in veel van zijn
alinea's maakt de waarheid wel bijster rare grimassen, maar ze is er tenminste in
aanwezig. Wat inzake veel lyriek, veel panegyrische retorica niet gezegd kan worden...
O, de rampzalige verheugenis der bewonderende biografieën...
Die music-hall-kunst, dat was een tijdlang een maalpunt van onze Parijzenaars. Jean
Cocteau ontwierp het scenario van een ballet Le boeuf sur le toit, ou le
nothingdoing-bar en Milhaud schreef er muziek bij. Het geheel heette
cinéma-symphonie242 en het werd onder de auspiciën van een
nieuwsgierig-belangstellend Parijs meer dan eenmaal opgevoerd. Het boeiende van
het stuk is dat de intelligente en voorbereide toehoorder onophoudelijk het gevoel
heeft van alleraangenaamst bij de neus genomen te worden. Milhaud schreef één
doorlopende ragtime, met meer dan onbeleefd discordante contrapunten - zodat het
amusante is: ge weet niet of gij, toehoorder, voor de mal gehouden wordt, dan wel:
of de ‘serieuze’ balletmuziek een tik krijgt (ge herinnert u wel, dat verhaal van Berlioz,
over die danser die zijn hoge sprongen niet kon maken toen het orkest per ongeluk
zijn nummer een toon te hoog inzette!)243 - ofwel: kastijdt Milhaud zijn authentieke
steps en trotts een beetje?...
Kendet ge niet anders van Darius Milhaud dan deze pantomime, zijn werk zou u
slechts raadseltjes (o heel vermakelijke!) opgeven. Maar er is meer. Milhaud heeft
veel geschreven en uitgegeven: liederen naar Paul Claudel, naar Guillaume
Apollinaire. Orkestwerk, pianostukken, onder andere een goede suite. Een stuk of
vier strijkkwartetten. Een sonate voor twee violen; ten minste twee sonates voor viool
en piano.
Milhaud is productief om bang van te worden. Doch hij schreef te veel! Daar zijn
al te weinig composities onder zijn bagage die gaaf zijn, die meer zijn dan half-affe
schetsen. Milhaud gunde zich geen tijd om lang genoeg met zijn gedachten te rade
te gaan - of misschien mangelt het hem aan wezenlijk, compositorisch,
concentratievermogen. Het is niet overdacht, het is helaas niet eens altijd geïnspireerd.
Het is soms: slordig.
Sommige componisten ontwikkelen hun persoonlijkheid door concentratie, door
in gedachten wikken en wegen van al hun uitingsmogelijkheden. Anderen schrijven
noten, noten, noten - en soms lukt dezen een meesterwerk. Sommigen hebben op
241
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Zie de bespreking van 7 maart 1922. Daarin zegt Pijper dat Vuillermoz dit heeft geschreven
in Le Temps ‘van een goede maand geleden’. Dat kan dus niet in april zijn geweest, zoals
hij hier in Groot Nederland meent.
Zie voetnoot 110 bij de recensie van 7 maart 1922.
‘On ne peut pas danser en mi.’ Berlioz (19692), 63.
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hun dertigste jaar tien werken geschreven - anderen vijfhonderd. Zie Mozart. Het is
alleen maar jammer voor de talenten, gedisponeerd als Milhaud, dat de Geest niet
met de jaren komt en dat het Verstand beter wordt ontwikkeld door bezinning dan
door proberen... Het zou jammer zijn als Milhaud zijn leven lang bleef Proberen hij heeft daarvoor te veel talent (niet kwaadaardig bedoeld...).
Moeten we vaststellen, uit Milhauds eigen uitlatingen, dat zijn persoonlijkheid
nog niet uitgegist, nog niet in evenwicht is? Er is een ongelijkwaardigheid tussen de
algemene houding tegenover het geestelijke leven en de beelden die hij ervoor vindt:
men leze wat hij schrijft naar aanleiding van de actuele Braziliaanse volksmuziek:
‘La richesse rythmique, la fantaisie indéfiniment renouvelée, la verve, l'entrain,
l'invention mélodique d'une imagination prodigieuse qui se trouvent dans chaque
oeuvre de Tupynamba ou le génial Nazareth, font de ces derniers la gloire et le joyau
de l'art Brésilien. Ces deux maîtres précèdent la musique de leur pays comme ces
deux grosses étoiles du ciel austral (Centaure et Alpha du Centaure), précèdent les
cinq diamants de la Croix du Sud.’244 Deze retorica is een tamelijk hachelijk
symptoom, meen ik.
Milhaud is het ook nog niet met zichzelf eens in de muzikale zaken. Hij meent,
schrijvende over de verhouding van Schönbergs muziek tot de nieuwst-Franse
(Milhaud voerde onlangs Schönbergs Pierrot lunaire in Parijs uit): ‘Schönberg is
tegenwoordig atonaal, wij zijn polytonaal. Onze dikwijls erg dissonante muziek’ (de
satisfactie, M. Milhaud, de satisfactie! foei, foei...!) ‘kan men nog altijd in tonale
functies herleiden’ (ik geloof er niets van!). ‘Ikzelf volg nog altijd de richting Berlioz
- Albéric Magnard’...245
Och kom. Neen. Het zou de moeite waard zijn om Milhauds artistieke antecedenten
eens op te sporen; zijn werk zal daar, hoop ik, op den duur belangrijk genoeg voor
worden. Ik kan hier natuurlijk geen definitieve heraldiek ontwerpen, maar van één
punt ben ik wel zeker: Magnard hoort niet onder zijn peetvaders. Milhaud verwerpt
ook a priori een eventuele invloed van Debussy. Dat geeft te denken!
Ten besluite: dit Franse muziekfeest zal aan zijn doel beantwoord hebben, wanneer
de belangstelling, gewekt voor de Franse muziek van vandaag, een blijvende zijn
zal. Wij mogen het wellicht hopen.
Het zal hier in Holland Milhauds roem worden dat hij de eerste uitgevoerde Franse
ultraïst is geweest. Ik wil niet zeggen dat de Hollandse muziekpraktijk een jaren oude
achterstand heeft in te halen; dit zou bezijden de waarheid zijn. Doch het is wél zaak,
voor het nationale concertleven, om op volle toeren te blijven: elk
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Darius Milhaud, ‘Brésil’. La Revue Musicale, jrg. 1, nr. 1, november 1920, 60-61.
Darius Milhaud in het Duitstalige artikel dat eerder in voetnoot 115 is geciteerd: ‘Ob ich
eine Beziehung zu dem finde, was wir selbst wollen? Nein. Vielleicht gefällt uns Schönberg
eben darum so sehr. Er ist heute atonal und wir sind polytonal; unser oft so stark “dissonanter”
Satz lässt sich doch immer irgendwie auf tonale Gestaltungen zurückführen. Ich selber gehe
immer noch den Weg eines Berlioz, eines Alberic Magnard. Debussy? Nein, der ist für uns
ein Vollendeter, ein Abschluss. Wir wünschen uns Neues und wir möchten gern wissen, wie
es bei den jungen Leuten in Wien, in Prag, in Budapest, in Warschau aussieht. Man weiss
viel zu wenig von einander. Immer noch zu wenig. Wie lange haben wir nicht zu diesem
Pierrot gebraucht!’ Darius Milhaud, ‘Paris und unser Pierrot lunaire’. Musikblätter des
Anbruch, jrg. 4, nr. 3-4, februari 1922.
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jaar gemiddeld tien noviteiten ten minste. Ieder jaar verschijnen honderden nieuwe
composities, iedere maand ontdekt men een nieuw, tenminste talentvol, componist.
En de best georganiseerde muzikale voorlichtingsdienst is voor de wereld der
klanken van minder belang dan steeds herhaalde uitvoeringen. Het is te hopen dat
het Concertgebouworkest van de winter ten minste Milhauds Protée-suite enige
malen herhaalt; en dat niet alleen in Amsterdam.
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.246

Liederenavond - Jacques Urlus
1 november 1922 (UD)
Jacques Urlus (zang) en Hans Goemans (piano)
Liederen van Mahler, Beethoven en Strauss; pianowerken van Chopin,
Debussy en Schumann
Urlus' programma was beter dan dat van ten minste tachtig procent der bezochte
liederenavonden. Veel Mahler, Beethovens Ferne Geliebte, een nummer Strauss...
Toch is een avond liederen zingen Urlus' fort niet. Er blijft te veel van de opera
in, er klinkt te veel effect dat niet aanvaardbaar gemaakt wordt door het prachtige
orgaan van deze tenor. Sommige intonaties, die in de opera wel eens ontroering
kunnen suggereren, doen het in de concertzaal allerminst (‘es ist mir auch gar nichts
daran gelegen’, uit Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen). En ook de
voordracht van het derde Lied eines fahrenden Gesellen (Ich hab' ein glühend Messer)
bleek meer buitenkants dan zielvol.
Begeleiding van Hans Goemans: accuraat en bescheiden. Speelde een paar
nummertjes solo: Aufschwung van Schumann, een stukje van Chopin, een paar stukjes
van Debussy. Dit was nogal zwak; er zou eventueel veel aan te merken zijn op zijn
manier van fraseren en op de dynamiek van zijn spel.

Tivoli-concert - Jan Dekker
2 november 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Diepenbrock: Vondel's vaart naar Agrippine (solist: Jan Dekker)
Loewe/Pijper: Nächtliche Heerschau (solist: Jan Dekker)
Weber: Ouverture Euryanthe
Bizet: Suite Jeux d'enfants
Schumann: Vierde symfonie

246

‘De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door het gestadig vallen.’ Pijper
heeft deze uitdrukking ook gebruikt in het UD van 8 maart 1923 en De Muziek van maart
1931 in het nawoord bij een ingezonden brief van L.M.G. Arntzenius.
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De kritiek op Dekkers zangers- en kunstenaarschap kan zeer kort zijn: hij zingt slechts
zaken die hij geheel en al verwerkt heeft en hij zingt die voortreffelijk. Zijn voordracht
van Loewes Nächtliche Heerschau, gisteravond, heeft mijn oud verlangen weer
wakker geroepen eens een Loewe-avond (of tenminste een halve) van hem mee te
maken;247 ná Henschel heb ik geen zanger meer op onze podiums ontmoet die zo
klaarblijkelijk gepredestineerd is voor die heel aparte kunst: het balladen zingen, als
hij. En Loewe was een genie; mocht men, gisteravond, een goede vijftig jaar na zijn
overlijden, weer eens tot die conclusie gekomen zijn, dan beduidt ook dit weer winst.
Dekker zong ook nog Diepenbrocks grote hymnische compositie Vondel's vaart
naar Agrippine, een première die ons verleden jaar reeds beloofd was, doch die door
het uitstel slechts gewonnen heeft: Cornelis heeft nu langer met het orkest gerepeteerd
en alles is daarop vooruitgegaan in die tijd. De homogeniteit werd groter, men raakte
meer ingespeeld op deze zaken, het klankvolume groeide. Dit alles maakte dat ik
deze uitvoering van Diepenbrocks werk een zeer goede kan noemen. Cornelis heeft
een bepaalde zenuw voor Diepenbrocks muziek; Diepenbrocks partituren, die
allerminst eenvoudig of overzichtelijk, of zelfs maar duidelijk zijn, bevatten voor
hem geen enkel geheim meer. En was het slechts deze (na alles: technische)
verdienste, Cornelis' Diepenbrock-interpretatie zou nog met de schriftuurlijke
klinkende bel vergeleken kunnen worden. Doch er is meer: Cornelis gelooft in
Diepenbrocks zaak; de liefde voor Diepenbrocks wezen determineert zijn opvatting.
En hierdoor overtuigt, ontroert het. Het is alweer: te laat. Alphons Diepenbrock heeft
dit niet meer kunnen beleven. Hij is gestorven, niet als het fabuleuze miskende genie,
daarvoor was meester Diepenbrock te intelligent; doch te midden ener vriendelijke,
niet begrijpende belangstelling, die fnuikender was dan een miskenning. Hij maakte
het zijn reproductoren ook niet licht: zijn indicaties zijn slechts voor de ingewijden
begrijpbaar, zijn denkwijze wil aangeleerd worden. Cornelis is vertrouwd met
Diepenbrocks denkwijzen, hij is een ingewijde en ziehier, nogmaals, het geheim van
de zo bijzonder emotionerende reproductie van thans.
Vondel's vaart naar Agrippine is niet Diepenbrocks meest extatische hymne en
het is ook niet de minst Wagnerende. Er staat vrij veel Wagner-gebaar in die partituur,
maar toch: hoe is dit werk Diepenbrock geheel. Ik kan absoluut niet voorspellen hoe
de tijd met Diepenbrocks erfenis zal handelen, er is wel zeer veel dat tot vergetelheid
drijft: het bijna uitsluitend vocaal-orkestrale; de grote omvang van al zijn werken.
Van het repertoire zullen zijn meesterstukken zo licht niet worden en tot bestudering
in de binnenkamer zijn zijn partituren ternauwernood geschikt: het is formidabel
moeilijk realiseerbaar.
Richard Wagner eiste zangers die op een bepaalde wijze geschoold waren en nog
heden... bestaat de Wagner-traditie. Er is ook zo een Diepenbrock-traditie, doch zij
is nog niet geschreven. En toch vrees ik dat zij geschreven zal moeten worden, willen
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Willem Pijper orkestreerde Loewes Die nächtliche Heerschau op verzoek van Evert Cornelis
en Jan Dekker. Het manuscript is gedateerd 18 september 1922. Zie ook de recensie van 31
maart 1922.
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wij Diepenbrocks oeuvre niet zien vervalen en vervluchtigen vóór de volheid zijner
tijden. Wij hebben hier in Utrecht thans een goede kans die speelwijze te leren kennen
- een van mijn wensen voor dit seizoen is nog een avond met mevrouw Noordewier
en een hymne van Diepenbrock248... Diepenbrock zelf miste de vaardigheid die nodig
was om zijn werken door een orkest te laten spelen zoals hij zich die gedroomd had;
het kwam niet over het podium heen. Van Mengelberg hoorde ik nimmer een stuk
van Diepenbrock; Cornelis realiseert deze muziek volmaakt in de geest van de
componist.
Dekker moet het ook niet bij deze ene uitvoering laten; hij is juist de man om zich
hoe langer hoe dieper in deze wonderlijke extasen te verliezen. Ook hij is niet voldaan
met de Schubertjes en Brahmsjes; welaan: de weg die verder voert, ligt open.
Het programma bestond verder nog uit de Ouverture Euryanthe, Bizets Suite Jeux
d'enfants en de Vierde van Schumann, waarover ik thans verder niet zal schrijven.
Niet omdat de uitvoering op een lager plan stond, doch omdat de spil van dit program,
Diepenbrock, onze volle aandacht vroeg en recht heeft op die van het publiek.

Liederenavond - Ilona Durigo
7 november 1922 (UD)
Ilona Durigo (zang) en [NN] (piano)
Liederen van Gluck, Schubert, Brahms, Wolf en Schoeck
Mevrouw Durigo begon met drie aria's van Gluck en eindigde met vijf liedjes van
Othmar Schoeck. Wat daartussen lag - ach, enkele citaten geven al een meer dan
helder overzicht: dat waren de Linden Lüftchen;249 freud-und-leidvoll;250 de nog steeds
einsame Träne;251 de schöne weisse Wolken trokken weer eens langs252 en de maan
bleef ‘so recht für verliebte Leut'’ staan.253 En ook Hugo Wolf leidde niet van het
mulle pad van alle-avond af (Die Bekehrte en Der Gärtner). Men vraagt zich
tevergeefs af waarom, waartoe. Zó ver waren we tien jaren geleden ook - neen, verder.
Want voor tien jaren had Durigo's stem nog kwaliteiten, waarvan thans zelfs de
herinnering niet meer is overgebleven. De programma's en de artistieke waarden der
concerten bleven zichzelf nog al veilig gelijk; het zingen niet. Niemand die dit ook
zou durven verwachten.

248
249
250
251
252
253

De Hymne an die Nacht (‘Gehoben ist der Stein’) op tekst van Novalis voor sopraan en
orkest.
‘Die linden Lüfte sind erwacht’ is de openingsregel van Schuberts Frühlingsglaube.
Freudvoll und leidvoll, op tekst van Goethe, is een lied van Beethoven (op. 84.2).
Was will die einsame Träne, op tekst van Heine, maakt deel uit van de cyclus Myrthen (op.
25) van Schumann.
De tweede strofe van Brahms' Feldeinsamkeit, op. 106.2 begint met de regels: ‘Die schönen
weiße Wolken ziehn dahin / Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume.’
De eerste strofe van Brahms' Ständchen, op. 106.1 luidt: ‘Der Mond steht über dem Berge,
/ So recht für verliebte Leut’; / Im Garten rieselt ein Brunnen, / Sonst Stille weit und breit.’
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Het is mij niet duidelijk geworden wat voor soort geluid mevrouw Durigo
tegenwoordig op het woord und maakt; het klonk nogal mechanisch. Ook niet waarom
het refreintje uit Wolfs Bekehrte zo fortissimo uitviel - die Gute Junge blies toch fluit
en geen cornet à pistons. Enfin.
Die liedjes van Othmar Schoeck blijken toch werkelijk de tijd van het zingen niet
meer waard (moeite kosten ze niet). Zwitserse-huisjes-inspiratie; Alpenvereinpoëzie.
Het is alles van een duffe huisbakkenheid waarvoor wij onze Hollandse
concertenpraktijk nog te goed achten. De ietwat verdrietiger stukjes (herzig heet dat)
gaan in het tempo van de huisjesslak - kostelijk is die filisteropvatting van Gekommen
ist der Maie!; de lichtzinniger nummertjes, bijvoorbeeld het Reiselied, verloochenen
hun operetteafkomst nergens. Die pianopartij, galopade, van dat Reiselied is precies
een slechte parafrase op een bekende polka uit Johann Strauss' Karneval in Rom.
Er is een spreekwoord van Mohammed en een bergje. In dit geval is het altijd
aantrekkelijker om naar Zwitserland te gaan dan die Zwitserse muziek hier te
importeren. Gelukkig dat Arthur Honegger nog Zwitser van nationaliteit is... Maar
van hem kent hier niemand een noot. Och, men heeft bij een bepaalde categorie
concertbezoekers altijd nog meer succes met die ‘herzige’ waar dan met muziek. En
daarom, nietwaar...?

Muziekvereeniging254 - Luger-Röntgen
8 november 1922 (UD)
Suze Luger (zang) en Julius Röntgen sr. (piano)
Liederen van Caldara, Carissimi en Wolf; pianowerken van Beethoven,
Brahms, Schubert en Julius Röntgen sr.
Van mevrouw Luger255 hoorde ik drie oude Italiaantjes en twee liederen van Wolf.
Te weinig om nieuwe gezichtspunten ten opzichte van haar zang te doen afdrukken;
genoeg om van haar fraaie alt genoten te hebben. Haar Italiaanse vocalen klinken
nog ietwat Noord-Hollands (de o vooral). Wolfs Der Freund begon wat laag.
Julius Röntgen sr. speelde een sonate van Beethoven (opus 53), een rapsodie van
Brahms, een Moment musical van Schubert, Aufschwung van Schumann en een
reeksje pianostukjes van zichzelf. De componist Röntgen is een eigenaardige figuur.
Begaafd met een wel zowat universele muzikaliteit, met een verbazingwekkend
gemak in het noteren en verwerken van zijn invallen - men zou kunnen vinden: zijn
componeerapparaat functioneert weergaloos. Te kritiseren zouden eventueel zijn:
zijn invallen zelf en de dogmatiek dezer componeertrant. Later, wellicht...

254
255

Voor de Utrechtsche Muziekvereeniging zie voetnoot 19 bij de recensie van 6 januari 1922.
Suze Luger (1889-1972) zong later de rol van de zuster bij de première van Pijpers Halewijn
(13 juni 1933).
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Voor heden slechts dit: Röntgens specialiteit werd, in de loop der jaren, Het
Boerenliedje. Er verschenen talrijke bundels boerenliedjes, Oudhollandsch genaamd,
door hem bewerkt. Ook deze suite Buiten werd weer boertig. Nu zou het de vraag
kunnen zijn wat we in dit verband onder ‘Hollands’ moeten verstaan. Het timbre van
al Röntgens muziek is volop classicistisch-Duits, met een Griegs zelfkantje
(kwintbasjes, verlaagde ‘Leitton’). Zo ook deze Hollandsige boertigheden. Ik meen
evenwel dat de zestiende- en zeventiende-eeuwse profane Hollandse muziek veel
meer aan Franse invloeden onderhevig was dan deze bewerkingen zouden laten
vermoeden. Zie het Wilhelmus. Ik meen, na alles: het boerenliedje kreeg bij Röntgen
de waarde van een ondertitel. Geen motto, geen index, geen marginalium. Doch
ondertitel. Ongeveer zo: ‘Sterker dan de Dood, of De schone Margaretha en de
Getrouwde Jagersman’; in dit geval: ‘Liedvorm voor piano op een hoekig motiefje
of Boerenklucht’. Zó wordt ook de metafysica der Klompenfuga - nomen est omen
- tenminste begrijpelijk. Veel verder komt de muziek door zulk soort stukjes niet en
men moet er bovendien nog van houden, wil het aanvaard worden als speelbare
pianomuziek. De stukjes uit Buiten, die in principe niet op houten schoenen
rondhossen, zijn stellig oneigener. De zeestemming bijvoorbeeld, waarin het
hoofdthema uit Mahlers Lied von der Erde boven een tamme, woelige
waterbegeleiding dobbert; of De duinvlinders.256
Het beste pianospel van de avond gaf Röntgen in het Moment musical. De Bechstein
was niet al te fraai in evenwicht (discant te mat).
Misschien zou het aanbeveling verdienen in het vervolg op de programma's voor
deze halfpopulaire concerte alle geboorte- en sterfjaren van de componisten te
vermelden. Nu waren alleen Caldara en Carissimi zo rijk. Het is bovendien een goed
gebruik, maar het doet ietwat zonderling aan als men het maar voor een deel in
praktijk brengt.

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
9 november 1922 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Cornelis Dopper
Dopper: Ciaconna Gotica
Van Goudoever: Suite voor violoncel en orkest
Beethoven: Derde symfonie
Het programma bestond uit de Eroica, na de pauze; Doppers Ciaconna Gotica en
Van Goudoever Suite voor violoncel en orkest - het werk dat Mengelberg verleden
jaar in Amerika voor het eerst uitvoerde; eerste Nederlandse opvoering vorige week
donderdag in het Concertgebouw. Gisteravond dirigeerde Cornelis Dopper.

256

Duinvlinders en Zeestemming zijn respectievelijk de deeltjes VI en IX uit de suite Buiten,
op. 65. Op 11 februari 1918 liet Pijper zich positief uit over twee andere deeltjes uit deze
suite: Boerinnetje en Marten Aapjes.
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Dr. C. Rudolf Mengelberg noemt in Die Musikwelt van 15 oktober laatstleden Cornelis
Dopper de meest Hollandse der Hollandse componisten. En hij gaat dan, typerend,
verder: ‘Holländisch in der Schlichtheit, manchmal geradezu nüchternen Derbheit
seiner Themen, holländisch in der einfachen, klaren Plastik der Stimmführung,
holländisch auch in seinem Humor und Sinn für das Malerische, [...] die Ciaconna
Gotica, ein im Grunde tragisches Werk von tiefem Ernst, edler Melodik und grossem
Farbenreichtum.’257 Mengelbergs typering van de componist Dopper is juist, doch:
zijn deze kenmerken volstrekt Hollandse? Ik weet dit zo niet. Gewis zijn preciesheid,
nuchterheid, afkeer van romantische lawaaisaus Hollandse eigenschappen - doch
zijn zij ooit determinerend voor een kunstwerk, bepalen zij het wezen van een
scheppend kunstenaar? Ik heb mij altijd verbeeld dat Wagenaars Schipbreuk als een
voorbeeld van zogenaamde Hollandse humor kon gelden, omdat deze muziek
geklonken zat aan, gevonden was naar aanleiding van typisch Hollandse rijmpjes.258
Bij een ‘absolute’ muziek gaat de classificatie altijd - en noodgedwongen! - langs
omwegen.
Deze Ciaconna Gotica bijvoorbeeld vind ik van allerlei, doch bepaald niet
Hollands. Het is een uitermate somber muziekstuk, maar ik zou geen kans zien de
gemoedstoestand die het uitdrukt geografisch te omschrijven. Persoonlijk houd ik
meer van sommige andere composities van Dopper: van het Scherzo uit zijn Zevende
symfonie, van zijn Päân nr. 1.259 Doch dit is een persoonlijke mening, die ik eventueel
graag voor beter geef! Het soort melodiek dat Dopper in dit stuk verwerkte, is mij
nog altoos niet vertrouwd, terwijl ik de instrumentatie van zijn humoristischer stukken
gedecideerd geslaagder moet noemen. De Ciaconna is constructief ook niet zeer
overzichtelijk (zo lijken mij de variaties met de soloviolen wat lang).
Van Goudoevers suite dateert van 1920-1921. Men zou derhalve kunnen vaststellen
dat zijn violoncel- en componeertalent zich tussen '16 en '21 niet volmaakt evenwijdig
ontwikkeld hebben: hij werd een der allerbeste cellisten der bent, terwijl deze suite
mij geen vooruitgang lijkt ná zijn Sphynx, zijn Impression. Men moet dit goed
begrijpen: het stuk klinkt uitnemend; het is goed uitgebalanceerd, virtuoos
georkestreerd; het bevat sentiment en zin voor humor. Dit alles is veel en als het een
debuut was, zou ik waarschijnlijk op mijn hoofd staan. Doch de Sphynx (van '19)
klinkt even goed; La fête bleue (van '17) bergt volmaakt dezelfde sentimenten; een
orkest laten klanktoveren kon Van Goudoever al toen hij één bladzij partituur had
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Dr. Rudolf Mengelberg, ‘Holländische Komponisten der Gegenwart’. Die Musikwelt, 15
oktober 1922 (Holland-Heft), 10. Pijper laat uit het citaat een zin weg die hem stellig geraakt
zal hebben: ‘Seine Orchesterbehandlung ist von charaktervoller Meisterschaft: sehr farbig,
dabei aber kernig und kraftvoll in der Linie und sich nie verlierend in vagem Experimenten’
(cursivering AvD). Over Pijper schrijft Rudolf Mengelberg in hetzelfde artikel: ‘Die stärkste
Begabung unter den Jungen ist Willem Pijper (geb. 1894), der in seinen letzten Werken nach
ganz neuen Zielen strebt.’
Wagenaars cantate De Schipbreuk was gecomponeerd op een tekst van De Schoolmeester.
Päân I in d en Päân II in f zijn twee symfonische studies voor groot orkest, die hadden
moeten leiden tot een ‘Homerische symfonie’. Aan het slot van zijn bespreking in Caecilia
en Het Muziekcollege van 16 oktober 1918 breekt Pijper al een lans voor deze composities
van Dopper.
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geschreven.260 We vragen dus verder, en meer. Stilstand is niet hetzelfde als
vooruitgang, nietwaar? En de dansende momenten uit zijn vroegere orkestwerken
waren verder (beide: directer en gesublimeerder) dan deze tempi di tango, di foxtrot.
De programma-inleiding voor de Amsterdamse uitvoering luidde: ‘Van Goudoever
heeft ernaar gestreefd [...] het contrast tussen de twee eerste delen [...] in de liedvorm
en de laatste groepen, die in de dansvorm zijn geschreven, sterk te doen uitkomen.
Als kind van deze tijd heeft [hij] de hedendaagse dans, gelijk die zich in tango of
foxtrot uit, in zijn ritme en tempo in de suite toegepast.’261 Wel, die verdeling van
een groter werk in een zingend en een dansend hoofdstuk is mij wel vertrouwd, kan
ik zeggen. Zelfs Bach bracht in zijn suiten van dansen reeds het Air. Er is ook niets
tegen om, als men dansvormen, dansgedichten schrijft, ‘de hedendaagse dans’ als
gegeven te nemen. Tsjaikovski verving het Menuet/Scherzo door een wals. Ik zie
dus niet in dat iemand zich gechoqueerd zou mogen gevoelen door het bijzijn van
een zo halvewerelds gezelschap (toch zijn er!). Maar alleen: die stukken moeten even
goed, even beheksend zijn als de beste authentieke tango of foxtrot. En dat werden
ze niet. Wanneer iemand een (min of meer) foxtrots gegeven [...],262 de schim van de
grote Johann Strauss achter dat werk. Achter Goudoevers tempo di tango, di foxtrot,
verschenen ook enkele anonieme schimmen. En zij ook leken groot. Dit komt zo:
Van Goudoever bleek die mondaine muziekjes niet te bespotten; hij wilde een (min
of meer populair) foxtrots gegeven niet geraffineerd tormenteren op zijn
procrustesorkest. Hij bedoelde, denk ik, niet: à la manière d'un foxtrot. Dat ware ook
te boosaardig. Hoe ook, het is een kwestie van individuele geaardheid of men dit
soort muziek zó geënsceneerd gouteren kan. Ikzelf verklaar mij niet ertoe in staat.
Doch dit is wellicht een atavisme waarvoor ik mij te schamen heb. Het benieuwt me
hoe Van Goudoever zelf, in zijn volgende werken, zich tegenover de zaak verhouden
zal.
Natuurlijk heeft de jazzband toekomst. Ik weet alleen niet of die in de concertzaal
ligt.

Beethoven-cyclus II - Hollandsch Kwartet
14 november 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Beethoven: Strijkkwartetten op. 18.5 in A, op. 59.1 in F, op. 127 in Es

260
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Pijpers waardeschatting van de vroege werken van Van Goudoever is te lezen in de recensie
van 25 april 1918.
Het volledige citaat luidt ‘Van Goudoever heeft ernaar gestreefd om in deze suite het contrast
tussen de beide eerste delen, andante tranquille en allegretto, twee fragmenten in de liedvorm
en de laatste groepen, die in de dansvorm zijn geschreven, sterk te doen uitkomen. Als kind
van deze tijd heeft Van Goudoever de hedendaagse moderne dans, gelijk die zich in tango
of foxtrot uit, in zijn ritme en tempo in de suite toegepast.’ Programma Concertgebouworkest,
2 november 1922, (anoniem).
In het UD staat hier: nietoècpi matisch. Deze zetfout is helaas niet gecorrigeerd in latere
edities.
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Men speelde het Vijfde kwartet, het eerste Russische en, na de pauze, opus 127. Door
bijzondere omstandigheden kon ik dit laatste niet meer horen - wat me spijten kan;
doch uit de auditie van de beide andere kwartetten resulteert gemakkelijk een kritiek
op het ietwat gemetamorfoseerde Hollandsche kwartet.263 Ik zou willen dat die
gunstiger kon uitvallen. Er is echter slechts één oordeel mogelijk: men is over de
ganse linie achteruitgegaan. Mendes, als spil, is muzikaal en artistiek een vooruitgang,
doch zijn alttimbre is niet zeer bijzonder en evenmin zeer dragend. Julius Röntgen
jr. detoneert in het ensemble. Men kan daar kort of lang over schrijven, doch zijn
manier van musiceren, zijn frasering, zijn toon, zijn dynamisch gemiddelde, zijn
tempo, zijn metrum, zijn opvatting van ritmiek - dit alles past niet in het kader: van
musiceren van Leydensdorff c.s. Inzake de ritmische fenomenen zou ik het eens
willen zijn met Röntgen jr.; ritmische raffinementen waren eertijds óók nimmer een
fort van het Hollandsch Strijkkwartet! Doch op alle andere punten legt Röntgen jr.
het af. Dit is geen oningespeeldheid, geen onwennigheid nog - het zal zich nooit
mengen, zomin als olie en zeewater.
De uitvoering van de beide kwartetten voldeed dan ook in geen enkel opzicht aan
normale eisen. Het bleef een vioolmelodie, of een alt-ostinato, of een cellocantilene.
Doch het bleef ook altijd materie en soms zelfs slecht geordende.

Tivoli - Sixtijnsche Kapel
15 november 1922 (UD)
Sixtijnsche Kapel o.l.v. Raffaele Casimiri
Palestrina: Exaltabo te; Confitebor
Josquin des Prez: Ave Maria
Palestrina: O quantus luctus
Firmin le Bel: Puer natus est
Palestrina: Stabat mater dolorosa; Exultate Deo
De zang van dit Romeinse kerkkoor was waarlijk een gebeurtenis. Nimmer klonk
een muziek van Palestrina overtuigender, in deze noordelijke streken. Hoe Italiaans
blijkt, in wezen, een muziek van Josquin ook! Er valt hier niets aan te merken - er
is zelfs niet verder over te schrijven: de zang van dit koor en de opvatting van de
leider, Raffaele Casimiri, is volmaakt af, is een geheel, is een monument. Het is vele
malen grofkorreliger, dit koorzingen, dan men dat in Holland ooit hoort. De
tegenstellingen tussen forte en piano, tussen een animando en een rallentando kennen
wij hier niet, in zulke projecties. Maar daarom juist! Het is door geen andere middelen
dat een volbloed Italiaanse opera hier de mensen tot totaal on-Hollandse
enthousiasmen
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Het Hollandsch Strijkkwartet bestond bij eerdere recensies van Pijper uit Leydensdorff,
Mendes, Kint, Canivez. Nu speelt Julius Röntgen jr. de tweede viool en is Mendes
doorgeschoven naar de altvioolplaats. De samenstelling is dus: Herman Leydensdorff, Julius
Röntgen jr., Bram Mendes, Thomas Canivez.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

736
opzweept. En deze kerkzangers hebben volmaakt hetzelfde temperament als hun
profaner broertjes en zusjes!
Er was spanning, elektriciteit in de lucht vanaf hun eerste gepsalmodieerde groet
‘Populo Ultrajectino, viva!’ Het schijnt mij toe dat dit concert een der meest complete
kunstuitingen van dit seizoen zal blijken. De belangstelling van ons publiek was er
ook: de zaal was uitverkocht.

Gebouw - Jager-van Urk
15 november 1922 (UD)
Johanna Jager-van Urk (zang) en Anne Jager (piano)
Werken van Mahler, Beethoven en Ravel
Dit was het debuut van de heer en mevrouw Jager-van Urk en het is dan ook als
zodanig dat hun concert een beoordeling vraagt. Debuterende kunstenaars van
ernstigen wille (‘o.a. Beethovens Appassionata en Mahlers Kindertotenlieder’ - en
de Sonatine van Ravel) mag iedereen meer consideratie betonen dan we over hebben
voor de internationale virtuozen van het gemakkelijke succes. Er zou hier kans hebben
kunnen bestaan op een goede koers; het zou mogelijk geweest zijn dat het zingen
van mevrouw Jager-van Urk iets beloofd had.
Het blijkt evenwel dat de heer en mevrouw Jager-van Urk hun plaats in de muziek
nog niet hebben gevonden. Daar was niet één greep die raak bleek. Zaken als
Beethovens Appassionata en Mahlers Kindertotenlieder liggen nog zeer, zeer ver
buiten hun bereik. Ik weet niet of ik er in dit korte beschouwinkje in slagen zal deze
concertgevers hun feilen voldoende duidelijk te maken, want de premisse die bij hun
musiceren voorzat, deugt al niet, om te beginnen. Zij hechten op een eigenaardige
manier waarde aan de omstandigheden waaronder zij debuteren zouden: eerst zou
dit concert, samenvallend met het Romeinse kerkkoor, worden uitgesteld tot 27
november. Toen bleek Toonkunst op die avond generale repetitie te hebben. Dan
maar weer terug op gisteravond. Nu bleek gistervond Tivoli uitverkocht te zijn,
terwijl de heer en mevrouw Jager-van Urk een zeer goed bezocht concert konden
registreren. Dit had iedereen die met de plaatselijke toestanden vertrouwd is, kunnen
voorspellen. Maar door dat stuivertje-wisselen gaven deze executanten aan hun
concert een soort accent dat mij minder gewenst lijkt: het is voor ons namelijk nimmer
de eerste vraag wie musiceren zal, noch: wanneer precies, noch: onder welke primaire
omstandigheden. Doch slechts: hoe. Want iets dat de moeite waard is, valt vanzelf
op.
Het pianospel van de heer Anne Jager vertoont de volgende kenmerken: het is
vingertechnisch zuiver, doch niet verbijsterend vlot of groot van toon. Zijn pedalisatie
is nog zeer onvoldoende, zijn dynamische schakeringen blijken nog wat onoverdacht
(ongemotiveerde sforzati).
De zang van mevrouw Johanna Jager-van Urk is technisch zeer vele malen
onvolkomener. Haar stem is bijvoorbeeld stellig geen echte alt, doch een in de hoogte
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niet ontwikkelde mezzo. De typische alttonen klinken bij haar stuk voor stuk niet
(Kindertotenlieder nr. 3!). Haar borstregister ligt, voor een alt, ook minstens een terts
te hoog. Zij heeft vier of vijf tonen, op dit ogenblik, die wel zouden kunnen gaan
klinken, als men ermee begon te werken. Maar thans staat er nog niets. Geen enkele
intonatie bleek betrouwbaar, geen enkele vocaal of consonant kon er zelfs maar mee
door (de s, de l, de ä, de r...). Ieder ogenblik vreesde men voor de volgende noot,
voor de volgende frase - het was angstig. Men moet mevrouw Jager-van Urk aanraden
enige jaren het podium nog te mijden en intussen al hare muzische vaardigheden aan
een grondige herziening te onderwerpen.
De muzikale kwaliteiten van de heer en mevrouw Jager-van Urk verdragen een
koel-kritisch onderzoek nog minder. Er is te veel blind en doof enthousiasme, te veel
schoonvinderij, die tussen de geëntameerde kunstwerken en hun bedoelde interpretatie
in staan. Zij menen, wellicht, van een stuk dat zij volop mooi vinden - laten we zeggen
de Kindertotenlieder - al een ontroerende auditie te geven door hun eigen verruktheid.
Dit is een geesteshouding, bij amateurs frequenter dan bij musici. Zij wordt
gerugsteund door gebrek aan ervaring enerzijds, door een manco in de zelfkritiek
anderzijds. Daar is bijvoorbeeld de frasering: wat maakte de heer Jager van Mahlers
Um Mitternacht? Hij moet de partituur eens lezen en met die partituur in de hand de
orkestuitvoering door een goed dirigent eens trachten te volgen... Daar is de spanning
van een heel werk: wat kwam er terecht van het tweede deel der Appassionata? Daar
is: tempo. Het vijfde der Kindertotenlieder ging ronduit acht metronoomgraden te
langzaam en in het naspel sloegen wij plotseling op hol. Wat beduidt dat? Daar is:
ritme. De heer Jager maakt het óf rechthoekig óf zo slap als een doek. Bijvoorbeeld
het hoofdthema der Appassionata. Daar zijn de duizend tekenachtige en ontroerende
accenten die, om met Mahler te spreken, ‘nicht in den Noten’ staan.264 Wat maakte
de zangeres van ‘du musst sie ins ew'ge Licht versenken’? ‘Ins’ werd een voorslagje...
Wat maakte de pianist voor een behangselpapierachtergrond van Wenn dein
Mütterlein, met die onbeschrijfelijke Engelse-hoornstemmingen? Het heeft, dunkt
mij, geen zin om nog meer vragen op te werpen. De antwoorden zouden even
onbevredigend uitvallen.
Men kan, resumerend, zijn oordeel aldus formuleren: het schijnt dat de heer en
mevrouw Jager-van Urk bezield zijn van een waarlijk heel grote liefde voor de
muziek. Dit sterke hun dan in de zware en bittere studiejaren die zij te wachten
hebben. Nu is zelfs hun muzikaliteit nog niet eens concertrijp (de muzikale
vaardigheden komen nog in het geheel niet in aanmerking; er zijn tientallen
muziekschoolleerlingen die het vak al beter beheersen). Laten we mekaar over drie,
vier jaren weer eens in een concertzaal ontmoeten; het zou verstandig zijn voor dan
alvast een handzamer, lichter, program te kiezen. Dit was dilettantenwerk. En het is
niet verheffend, zo'n avond moeizaam Proberen. Noch voor de bevoegde hoorders,
noch voor de executanten, als die zichzelf, achteraf, durven te bekennen hoe veel er
nog aan ontbrak...

264

Zie voetnoot 138 bij de recensie van 12 januari 1920.
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Het Wagenaar-feest
Het concert en de composities265
16 november 1922 (UD)
Tivoli
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Beethoven: Vierde pianoconcert (soliste: Lucie Veerman-Bekker)
Wagenaar: Saul en David; Avondfeest
Enthoven: Scherzo grotesque; Épilogue funèbre
Appeldoorn: Festival
Daar zijn gelegenheden bij welke ik een verslag zou prefereren boven een kritiek.
Vandaag bijvoorbeeld. Het verslag vermeldt; de kritiek beschouwt. Nu kan men alles
en iedereen beschouwen, en nuchter gesproken bood dit concert beschouwingsobjecten
te over: Wagenaars plaats in het Utrechtse, in het Hollandse muziekleven, het nieuwe
werk van de jubilerende componist, drie noviteiten van twee leerlingen. Ook mevrouw
Veermans pianospel zou een vakkundige beschouwing meer dan waard zijn. Maar
het verslag lokt sterk, vanavond. Want ik zou, Enthovens en mejuffrouw Appeldoorns
stukken kritiserende, een ganse reeks opmerkingen moeten noteren die hinderlijk af
zouden steken bij de feestelijke stemming. Opmerkingen dus die alleen door de
vrolijke omgeving waarin ze gemaakt werden, het karakter zouden krijgen van
venijneuze surprises. Het is van een kunstkritiek nimmer de bedoeling om verkeerde
indrukken te wekken. En ga nu op een verjaarspartijtje eens een verhandeling houden
over Het Plagiaat; of over de invloed van Mahler op het gebruikmaken van
Es-klarinetten door de jongere componisten; of over... Nu ja. O, o, de knipogende
verlokkingen van het kleurloze verslag... Ook kan ik mijn eigen verhouding tot mijn
oud-leermeester Wagenaar - verhouding waarvan al onze lezers op de hoogte zijn niet zo klakkeloos opzij zetten, op zo'n verjaardagsconcert.
Het is met zeer veel piëteit dat ik me Wagenaars raadgevingen, zijn lesuren
herinner; maar het zou wellicht een rare piëteit lijken, als ik voor deze extra
gelegenheid nu eens haarfijn ging demonstreren waarom ik het werk van zijn
leerlingen Enthoven en Appeldoorn zó vind en niet zus.
De kritische natuur is evenwel sterker dan de pieuze leer (van vanavond). En zo
volsta het dan met de vermelding dat in dit tweede concertdeel (Wagenaar: Saul en
David; Avondfeest; twee stukjes van Emile Enthoven; een ouverture genaamd Festival
van mejuffrouw Appeldoorn) het diminuendo strikt was in acht genomen. Men zou
wellicht ook kunnen zeggen dat de modulatie vanaf de serieuze muziek naar
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Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Johan Wagenaar werd in Utrecht een
Wagenaar-feest georganiseerd. Op 16 november 1922 verscheen een uitgebreid verslag van
deze gebeurtenis in het UD. Na de samenvatting van de toespraken volgde Pijpers recensie
over het concertgedeelte van de avond. Dat deel van het verslag kreeg als tussenkopje ‘Het
concert en de composities’.
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Het Strijkje dat de receptie in de foyer zou opluisteren, na elven, met veel overleg
was in scène gezet. Wagenaars Avondfeest lijkt, na enige audities, niet sterker, niet
persoonlijker of suggestiever dan zijn Saul en David. Dit symfonische gedicht is wél
een van Wagenaars meest overtuigende composities. Het is concies en het klinkt
voortreffelijk.
De componist Emile Enthoven roept associaties op aan de koopman Barend
Diamant, uit het derde bedrijf van Schürmanns onsterfelijke Violiers. Het is zo
helemaal dezelfde techniek: ‘Het was een echt koetje en een echt vijfstel!... echt
Delfts hoor je mij niet zeggen, Mark!’...266
Zoals ik boven reeds schreef: kritiseren we dit koetje en dat vijfstel niet, vandaag.
De componiste Appeldoorn roept vooralsnog geen associaties op. Over niets kan
men niet schrijven. Maar het is wel zeer de vraag of de anonieme inleider van het
programma van gisteren, die deed afdrukken: ‘Het werk van zijn leerlingen Emile
Enthoven en Dina Appeldoorn legt getuigenis af van hetgeen Wagenaar als pedagoog
betekent’ - het is zeer de vraag, zeg ik, of deze inleider de stukjes van E. en A. gehoord
had, toen hij dat artikeltje schreef. Ik hoop, onder ons, van niet. Waarlijk, de Piet
Hein-rapsodie267 lijkt er een meesterwerk naast!
Ten besluite. Het lijkt mij juist om naar aanleiding van mevrouw Veermans
reproductie van het Vierde concert van Beethoven voor de laatste maal het programma
te citeren: ‘Dat mevrouw Veerman vanavond opnieuw van haar gaven als pianiste
wil doen genieten, stempelt dit concert tot een specifiek Utrechtse gebeurtenis waarin
allen zich verheugen!’ Haar reproductie van het tweede deel behoorde tot de beste
momenten van de avond. Het tempo van het eerste deel was wat breed, vond ik.
En het concert begon met de Derde Leonore.

Pianoavond - Percy Grainger
21 november 1922 (UD)
Percy Grainger (piano)
Werken van Brahms, Chopin, Grieg, Bach/Busoni, Balfour Gardiner
Het pianospel van Percy Grainger is nog volmaakt hetzelfde als vóór de oorlog. Dat
wil zeggen: zijn vinger-, pols-, armtechniek is bewonderenswaardig; zijn pedalisatie
is zuiver als helder water. Het gebaar van zijn musiceren bleef: ingetogen, accuraat,

266
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Een vijfstel is een set van vijf vazen voor op een kast. In de door Pijper aangehaalde passage
vertelt de koopman Barend Diamant aan Mark Violier dat hij die morgen namaak Delfts
heeft verkocht. Diamant: ‘Als God je helpen wil, kan je het gauwer verdienen dan stelen.
Vanmorgen verkoop ik me zomaar een koetje en een vijfstel.’ Rosalie: ‘Écht?’ Diamant:
‘Als ik echt heb, kom ik wel hier. Het was een echt koetje en het was een echt vijfstel... Echt
Delfts hoor je mij niet zeggen...’ (Zie ook voetnoot 97 bij de recensie van 9 december 1920.)
Uit het verslag van de feestelijkheden blijkt overigens dat Wagenaar die avond Delftse vazen
cadeau heeft gekregen.
Een jeugdwerk van Peter van Anrooy, Wagenaars eerste compositieleerling. Zie voor het
ontstaan van dit werk Paap (1972), 27.
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beheerst en volstrekt overtuigend. Een pianorecital van hem is altijd nog: een treffelijk
stuk werk.
Het muzikantschap, het artiestschap van Percy Grainger evolueerde in de tien jaren
dat ik hem niet hoorde, ook geen zier. En dat is, onder ons gezegd, ietwat minder
bevredigend. Grainger bleef: de Grieg-interpretator par excellence. Het gaat niet
verder dan Grieg - en, mijn hemel, wat is de wereld der klanken daar in de laatste
tien, vijftien jaren ver voorbij geleefd. Zonder dat Percy Grainger het gemerkt heeft;
zonder dat deze pianist daarbij was! Dit is de zwakke, reeds volmaakt verouderde
kant aan Graingers wezen. Zijn spel, zijn artiestschap heeft ons niets meer te zeggen.
Hij werd een tijdgenoot van Stephen Heller of Thalberg... Het is: uit de tijd.
De hele manier van musiceren bleek die van een halfvergeten tijdperk. Dat
aanvallen met een rollend arpeggio; dat autogeen lassen met interessante
modulatietjes; hoeveel eenvoudige zielen zullen hebben zitten twijfelen of hij nog
bezig was aan Brahms' Intermezzo, of: dat we in de modulatiecadens rondzwierven,
of: of de Barcarole van Chopin al aan de gang was... En dan Graingers toetjessysteem:
Griegs Hochzeitstag (ja!) als een voetenkussen bovenop de Barcarole van Chopin en een van de eerste en indertijd beruchtste Lyrische Stücke na de Ballade opus 23.
Het was heus erg antiek.
Van Percy Graingers programma laat zich bijster weinig schrijven. Bach, sec,
blijkt onder de pianisten van Graingers slag nog altoos taboe. Hij moet onder curatele
staan van een of ander pianomeester, zeg, gelijk in dit geval van Busoni. Ik voor mij
kan de vioolchaconne van Busoni-Bach niet genieten, doch dat mag ieder voor zich
weten. Graingers Chopin-spel is zakelijker dan dat van Schäfer, bijvoorbeeld. Doch
daarom hoor ik liever Chopin van Dirk Schäfer.
Van het programmapapiertje voor Graingers concert zou zich eventueel meer laten
schrijven. Gewis zijn vele details die daarin vermeld werden: wetenswaardigheden.
Maar toch wat te primitieve, dacht ik. Tot welke categorie moeten we de mededeling
rekenen dat Griegs weduwe aan deze pianist het horloge met ketting van de Noorse
componist vereerd heeft? Wat gaat de concertbezoeker Graingers talenkennis aan?
Voor mijn part spreekt hij Eskimoos. Beethoven kon geen zes Franse woorden
schrijven zonder taalfouten, maar is dat soms van enige waarde voor de muziek van
Beethoven?
Dergelijke mededelingen horen thuis in de Haagsche Post, onder het hoofd Ditjes
en Datjes. Ze zijn overigens volmaakt onschuldig. Programma-inleiders moeten
echter juister leren beseffen tot hoever hun taak gaat. De mededeling bijvoorbeeld
dat de Engelse componist Balfour Gardiner ‘een van Engelands meest belangrijke
componisten’ is, is ontoelaatbaar.268 Omdat ze onjuist is. Muziekhistorie in een
program is voortreffelijk. Maar dan s.v.p. een haartje wetenschappelijker!

268

Pijper verwijst hier naar een monografietje, een minuscuul boekje over Percy Grainger,
waarin over de talenkennis en het gouden horloge wordt uitgewijd. Het is geschreven door
Herman Rutters, die hier dus een reprimande krijgt, en uitgegeven door Harms Tiepen in
opdracht van Graingers agent in Nederland, Hans Augustin (1855-1926).
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Musikalische Kammerspiele269
22 november 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Das Teebrett: ein Idyll mit einem Zwischenfall (tekst: Fischer; muziek:
Haydn)
Der Herr Doktor: ein kleines Biedermeierlustspiel (tekst: Fischer; muziek:
Schubert)
Das Engagement: ein Schwank (tekst: Fischer; muziek Reichardt)
Primo: Ein Idyll mit einem Zwischenfall. Vervolgens: Ein kleines Biedermeierlustspiel.
Tot slot: Ein Schwank. De idylle met het voorval heette Das Teebrett en speelde
tussen twee jonggehuwden, het deksel van een Anker-Steinbaukasten (‘het theeblad
van tante Henriette’), een flesje sneldrogende vernis en een kwastje. Der Herr Doktor
behandelt het probleem van de liefde op het eerste gezicht met medewerking van
een vader met een podagrahumeur, een voor negen tiende übergeschnappte dienstbode,
een authentieke biedermeierse pijpenbroek, een potje begonia's ‘Gloire de Lorraine’
en de mooie schouders van Emmy Griesinger. De Schwank heette Das Engagement
en culmineerde in het Dirndl-kostuum van Claire Jache. De muziek van de drie
gevalletjes was respectievelijk van Haydn, Schubert en Reichardt, de ‘onsterfelijke’
meester van Das Bild der Rose..., een soortement gotische romance die ik me herinner
op mijn vijfde, zesde jaar een tijdlang op het ouderlijke harmonium geoefend te
hebben.270 Ik herinner me ook dat dat stuk erg lastig was: het stond in vier kruizen.
Die infantiele instelling blijkt nu juist precies de geschikte verhouding op te leveren
tot deze musikalische Kammerspiele van doctor Erich Fischer. Ik zal me wel wachten
er iets serieus over te schrijven.
De zaal was nogal slecht bezet. Ik geef de heer Felix Augustin, hun impresario,
dan ook de welgemeende raad eventuele nieuwe avonden van dit ensembletje te
afficheren op de manier van Antoinette van Dijks kindermatinees.271 Zó: ‘Kinderen
loopt hard!’ - en dan verder bijvoorbeeld: ‘naar de Muzikale Kamerspelen van dr.
Erich
269

270
271

In hetzelfde seizoen recenseerde Pijper op 7 maart 1923 de Musikalische Kammerspiele nog
eens. Het gaat om ‘kleine Hauskomödien’ op tekst van Erich Fischer (1887-1977) met muziek
van anderen. Fischer schreef een twintigtal van deze werkjes: Das Teebrett is het tweede uit
1914, Das Engagement het vijftiende uit 1922. Van wanneer Der Herr Doktor en In der
Konditorei (7 maart 1923) dateren, is onbekend: ze komen niet voor op de - incomplete lijst van Fischers nalatenschap in de Zentralbibliothek Zürich.
In het UD staat Reicha, maar de muziek bij Das Engagement en het door Pijper genoemde
Das Bild der Rose zijn van Johann Friedrich Reichardt (1752-1814).
Antoinette van Dijk (1879-1975) trad in de jaren rond 1910 als operazangeres op in Engeland,
Schotland en Ierland. In Duitsland studeerde zij vervolgens Wagnerrollen in waarvoor het
volume van haar stem echter te klein bleek. Haar carrière kwam ten einde door het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog. Daarna specialiseerde zij zich in geheel andere richting: naar
voorbeeld van Yvette Guilbert in Frankrijk begon zij een repertoire op te bouwen van
oud-Hollandse liedjes die zij in kostuum zong. In 1915 engageerde Jean Louis Pisuisse haar
voor zijn tournee met het programma ‘Jean Louis Pisuisse, vertolker van het levenslied, in
samenwerking met Antoinette van Dijk, liederzangeres en Jan Hemsing, zanger-pianist’. In
1919 gaf zij in Den Helder haar eerste kindermiddag, die werd gevolgd door vele matinees
waarin zij met voordracht en zang de kinderen trachtte te boeien, zoals sinds 1921 in het
Scheveningse Kurhaus en bij strandfeesten.
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Fischer.’ Of zoiets. In trouwe: zo een avondje is een aardig, vreselijk onschuldig
vermaak. Wel overmatig zoetsappig, maar dat verdraagt men tegen sinterklaas wel.
De muzikale kant van de zaak zullen we maar niet nader beschouwen. Alleen: de
pianist moet eens een of andere toonladder gaan studeren. Hij kan nog niet
overzetten...

Tivoli-concert
23 november 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Chabrier: Suite pastorale
Roussel: Les dieux dans l'ombre des cavernes (Évocations nr. 1)
Dukas: L'apprenti sorcier
Franck: Symfonie in d
Ná Francks Symfonie was de compositie van Roussel (Les dieux dans l'ombre des
cavernes, het eerste der Évocations opus 15) ongetwijfeld het belangrijkste stuk van
dit programma. Ik heb er vroeger vrij veel Wagner uit gehoord.272 Naar mij thans
blijkt: ten onrechte. Men kan er gewis een Wagneriaans klinkend stuk van maken,
doch: Wagner staat niet in deze noten. Ik heb slechts bewondering voor de wijze
waarop Cornelis de klankvisioenen helpt oproepen. Dit was voortreffelijk orkestspel.
Van Dukas' Halfwas-tovenaar houd ik nu niet zo bijzonder. Ik vermaak mij altoos
vorstelijk gedurende een puntige, alerte uitvoering - dus ook gisteravond. Maar het
sóórt uitbeeldende muziek heeft niet meer mijn onverflauwde belangstelling. De
thematiek is markant, de constructie is plastisch en het gegeven amusant. En toch.
Is die componeertrant wellicht niet te vlot, te... conversabel? Le pouvoir de séduction
zal altijd een raadsel blijven en het zou toch al te opmerkelijk zijn geweest als het
muzikale portret van een apprenti sorcier die niet toveren kon, wél toveren kon!...
De Suite pastorale van Emmanuel Chabrier was een noviteit, zo om en bij veertig
jaren oud. Zó zijn er! Als ik me niet bedrieg, heeft Chabrier deze suite samengesteld
uit een pianocyclusje: Dix (of douze) pièces pittoresques.273 Dat werk is van 1880
ongeveer. En het is waarlijk een beminnelijk opusculum. Het opmerkelijke is dat het
eerste deel, Idylle, Mahlers Tierstück, het derde deel uit de Derde symfonie volkomen
anticipeert.274 Dezelfde blazerseleganties, dezelfde geest; en een grotere helderheid.
En plusminus twintig jaar ouder.

272

273
274

Pijper heeft het werk van Roussel besproken op 19 december 1918. Toen al sprak hij het
vermoeden uit dat het aandeel Wagner op rekening te schrijven was van dirigent Jan van
Gilse.
Het werk heet Dix pièces pittoresques (1880) en Idylle is daarvan het zesde deel.
Oorspronkelijk had Mahler de delen van de Derde symfonie van titels voorzien. Het derde
deel heette: ‘Was mir die Tiere im Walde erzählen’.
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Wij mogen Cornelis met deze noviteit gelukwensen. Het is simpele muziek, zonder
een snufje toegevoegde metafysica. Ze wil niet anders doen dan schoon klinken en
hoe slaagt ze daarin!
In Cornelis' reproductie van de Symfonie van Franck waren veel, zeer veel
grandioze momenten. Het was, in het eerste deel, van klank zonder uitzondering
voortreffelijk in het forte (koper, hout!). De piano's lukten echter minder. Dat klonk
soms ietwat vermoeid, ingezakt. Te wijten valt dit waarschijnlijk slechts aan de
plaats: na de pauze. Want Chabrier, Roussel en Dukas waren beter van klank dan ik
nog ooit iets van ons orkest hoorde.

Toonkunst - Boris Godoenov van Moesorgski
29 november 1922 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O. o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Elisabeth van Endert (sopraan), Maartje van der Meer-Offers (alt),
Rudolf van Schaik (tenor), Evert Miedema (tenor), Karl Armster (bariton)
Moesorgski: Boris Godoenov (concertante uitvoering)
De opera is van vóór 1874 (eerste opvoering te Petrograd 24 januari 1874, en niet
1877, zoals het programmaboekje vermeldde).275 Wij schrijven thans 1922 en men
zou, met Émile Vuillermoz, kunnen menen: ‘Il est un peu tard pour découvrir Boris.
Le chef-d'oeuvre de Moussorgsky a eu la bonne (ou la mauvaise...) fortune de devenir
classique sans avoir été représenté...’276 Welaan: Toonkunst Rotterdam voerde de
opera in concertvorm uit: april 1921. Nu, november '22, wij in Utrecht. Het is een
werk dat, vind ik, zonder toneel bepaald slecht gaat, te lang lijkt en zelfs ietwat
verouderd (hierover straks). Het lijkt me een soort ereschuld van de nu juist weer op
pootjes staande Nederlandsche Opera (of vergis ik me?) om dit werk in studie te
gaan nemen, na de schijnbaar noodwendige Cavalleria's en Paljassen.277 Mevrouw
Van der Meer-Offers heeft dan meteen een mooie gelegenheid om haar Eenden-aria278
eens nader te bestuderen. Ik durf de Nederlandsche Opera echter geen succes te
garanderen met het meesterwerk van Moesorgski; daarvoor is het primo niet triviaal
genoeg. De opera is, van opzet, geen haar minder dan geniaal. Van uitwerking:
tamelijk hybridisch. Dank zij Rimski-Korsakov.

275
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De première vond plaats op 27 januari 1874 (oude tijdsrekening) in het Mariinski Theater
in Petersburg. In Pijpers tijd werd Boris Godoenov alleen nog maar in de door
Rimski-Korsakov herschreven versie uitgevoerd, die in 1896 in première ging.
Émile Vuillermoz, ‘Boris Godounov à l'Opéra’. La Revue Musicale, jrg. 3, nr. 6, april 1922,
69.
Het zou nog tot 1932 duren voordat er een geënsceneerde Boris Godoenov in Nederland zou
klinken, in een uitvoering door de Parijse Opéra Russe m.m.v. het Concertgebouworkest.
Het lied van de waardin, eerste akte, tweede tafereel, waar Pijper later in de recensie op
terugkomt.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

744
Ik kom hiermee tot de vorm waarin de Boris ons bereikt: ‘édition, revue, retouchée
et instrumentée par N. Rimsky-Korsakov’. Dat is heel wat. De programma-inleider
van de Rotterdamse première van april '21 - een stuk dat voor de uitvoering van
gisteren overgenomen was in het tekstboekje - citeert, onder andere uit Combarieu,
het derde deel zijner Histoire de la musique.
Ja, maar was het de programma-inleider dan niet bekend dat het derde deel van
Combarieu juist niet op de hoogte staat van de beide eerste delen? Vrijwel à
l'improviste genoteerd en voltooid door vreemde hand...
Het programma bevatte ook een citaat van Bruneau (‘die daarvoor een studiereis
naar Rusland gemaakt had’ - stel u voor: helemaal naar dat Rusland!). Ik stel vast
dat Robert Godet, M. Calvocoressi, de in Engeland wonende Griek die Franse boeken
over Russische muziek schrijft, en Pierre d'Alheim bevoegder beoordelaars van
Moesorgski's muziek schijnen dan de musicus Bruneau!279 Maar hun wetenschap is
ternauwernood bruikbaar voor een actuele Boris-inleiding. Want zij allen zijn slecht
te spreken over de algemeen gebruikte editie, ‘revue, retouchée et instrumentée par
N. Rimsky-Korsakov’. Men moet roeien met de riemen die men heeft: het manuscript
van Moesorgski zit, ja, wie weet waar? Rusland is nogal uitgestrekt... En nu zal er
wel binnenkort bij Chester in Londen een nieuwe, naar Moesorgski's origineel
afgedrukte, pianopartitie van het werk verschijnen; doch dat is nog geen partituur.
En waar die te vinden? Originele pianopartities waren er ten minste twee of drie
bekend (Camille Saint-Saëns, zaliger, bezat er één).
Ik kan het niet helpen, doch ik vind de lotgevallen van Moesorgski's meesterwerk
tragischer bijna dan de tragedie van Poesjkin en Karamzin, die Moesorgski het libretto
inspireerden! Ziehier een kunstwerk dat Moesorgski's handtekening draagt en waarin
geen maat, geen accent staat, waarvoor de componist verantwoordelijk zou willen
zijn. Alles is veranderd, van de eerste maat af, die bij Moesorgski op het sterke
maatdeel begint, bij Rimski op het zwakke (een kleinigheid, jawel!). Het lied van de
waardin, eerste akte, tweede tafereel, staat bij Moesorgski in een steeds wisselende
maat (drie-vier) en sjokt bij Rimski stompzinnig in tweeën door - een kleinigheid?
In het gezang der monniken, tweede akte, eerste tafereel, verandert Rimski de
stemvoering totaal. Waarom? Om er kwinten en octaven uit te halen... Alsof
Moesorgski een talentloos muziekschoolleerling ware, wiens harmoniewerk door de
meester op verboden gangen gecorrigeerd moest worden! Rimski verandert
tonaliteiten, toonaarden, melodieën, alles, alles. Robert Godet, wiens studie (‘The
true and the false Boris’) ik hierboven enige malen citeerde, schimpt in dit verband:
‘Manifestement, le professeur Rimsky se croit mission d'épurer, avec le langage,
l'émotion. Sur cette voie il ne craint personne! Est ce dans ce dessein qu'il inflige à
Xénia, moussorgskienne colombe, une tonalité et des harmonies qui la font pleurer
comme un veau franckiste?’ Dit is bitter. Doch wat wilt ge? Er is te veel boosaardig
misverstand - ik vraag me af: zouden in ‘beschaafder’ Westelijker-Europese milieus
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Pijper refereert aan Alfred Bruneau, o.a. schrijver van Musique de Russie et musiciens de
France (1903); Robert Godet, ‘The true and the false Boris’. The Chesterian jrg. 12, nr. 23
(1922), 193-199; Michel Calvocoressi, Moussorgski (1908) en Pierre d'Alheim, Moussorgsky
(1896).
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zulke gevallen van postume, ‘vriendschappelijke’ en gewis goedbedoelde schurkerijen
mogelijk zijn? Het is toch te komisch om zo een meesterachtige ‘revisie’ op gezag
van Bruneau ‘op piëteitvolle wijze omgewerkt en beter uitvoerbaar gemaakt’ te
noemen! Zijn octaafparallellen moeilijk uitvoerbaar? En heten verprutste accenten
soms piëteitvolle bewerkingen? Men moest nu eens ophouden met het verspreiden
van de fabeltjes over Moesorgski's onvoldoend handwerkersschap, aannemelijk
gemaakt, pour le banlieue, met buurpraatjes over zijn ‘drankzucht’ - was Beethoven
soms geheelonthouder of de onaantastbare Brahms afschaffer? De nuchtere feiten
zijn: dat wij niet beschikken, op dit ogenblik, over het originele materiaal van de
componist en dat we ons dus moeten behelpen met dat van de goede vriend Rimski.
En ten andere: dat het bewezen is dat die bewerking alles is wat ge maar wilt - doch
mijlenver afstaat van het origineel - zwijg dan van Moesorgski's intenties.
Wij hebben, naar aanleiding van deze Toonkunst-uitvoering, te kritiseren de
Russische opera Boris Godoenov van Rimski-Korsakov, naar Moesorgski. Zó lijken
mij de feitelijkheden het meest juist gesteld. En dan ontmoeten wij een waarlijk soms
grandioos werk, met vele Wagneriaans klinkende plekken, met bladzijden die tot de
beste van Moesorgski zouden kunnen behoren. ‘Barbaars’ gesticuleert deze muziek
allang niet meer - we hebben niet voor niets Bartók Béla leren kennen! Het is hier
en daar vreselijk Italiaans (de erotiek) - maar dat is Rimski wel vaker. Dat wat nog
wezenlijk van Moesorgski is: de constructie van het geheel bijvoorbeeld, is van een
totaal ander gehalte: dat is direct en suggestief. Juist die schijnbare
ongeconcentreerdheid, dat rondzwerven in taferelen zonder logisch
‘twee-maal-twee-is-vier-verband’, bleef zo levend, zo geheel van deze tijd.
Construeerde Shakespeare anders? Natuurlijk, Shakespeare was reëler,
Anglo-Saksischer zou men mogen zeggen. Doch geniale invallen werden nooit precies
geografisch vastgesteld en er bestaat ongetwijfeld een stelliger overeenkomst tussen
een Tataars en een Latijns genie dan tussen een steward van de
Hamburg-Amerika-Linie en een IJslands walvisvaarder.
Alles in alles mag men zich verheugd tonen over het feit dat Toonkunst weer eens
een noviteit van importantie heeft geëntameerd. Over die noviteit viel, zie boven,
veel en velerlei op te merken. Naar aanleiding van het concert slechts: dat dit als
geheel niet de meest geslaagde Toonkunstavond der laatste vijf jaren werd. Noch
het koor, noch het orkest klonken overmatig vast en safe. Daar waren veel
schommelingen (Mazurka, Polonaise) en ook de dynamische schakeringen leken
niet al te goed uitgebalanceerd. De solisten: het beste de sopraan, mevrouw Elisabeth
van Endert.280 Speciaal goed in haar duet in III met Van Schaik. Karl Ärmster mist
grandezza - veel kwam niet goed de zaal in. Caro het best als Varlaam. Mevrouw
Van der Meer beter als Amme dan als Wirtin. Miedema sloot goed aan. Resumerend:
een slagvaardig, muzikaal ensemble, waarop men kon rekenen. En ik geloof: alles
zou beter, bezielder geklonken hebben, wanneer dr. Johan Wagenaar niet zoveel
aandacht voor het koor had moeten reserveren. Moesorgski - pardon:
Rimski-Korsakov geeft de zingende dames en heren blijkbaar nog onalledaagse noten
te kraken, zullen we maar zeggen.

280

Wellicht Elisabeth van Endert (1876-1958) met wie Wilhelm Furtwängler in 1943 hertrouwt.
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Tivoli-concert - Birgit Engell
30 november 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Rimski-Korsakov: Ouverture La nuit de mai
Rimski-Korsakov: aria uit Die Zarenbraut (soliste: Birgit Engell)
Tsjaikovksi: Serenade voor strijkers
Strauss: Morgen, Ständchen en Freundliche Vision (soliste: Birgit Engell)
Ditmaal Rimski-Korsakov zelf. Een aria uit Die Zarenbraut en de indertijd vaak
gespeelde ouverture La nuit de mai. Men kan diverse opinies over zijn muziek hebben,
doch één opmerkelijkheid lijkt mij van het meeste belang: hoe ver staat het wezen
van deze componist van de persoonlijkheid Moesorgski af! Rimski schrijft een
goedklinkende, wel tamelijk expressieve muziek. Doch het is in hoogste instantie:
oneigen. Het zijn formules - stokpaardjes noemen sommigen die - die slechts het
aanzijn geven aan een serie clichés. Het beweegt als automaten, het heeft geen ziel.
Het is muziek, bruikbaar in onze vermaterialiseerde twintigste-eeuwse praktijk. Aan
tijdeloosheden behoeft men, in dit verband, niet te denken.
De Strijkersserenade van Tsjaikovksi is ook geen bijster persoonlijke schepping.
Men zou kunnen zeggen Betere Salonmuziek, zonder daarbij op kastengeest te willen
zinspelen. Het stuk werd een ietwat verpletterend succes voor Cornelis en de strijkers.
En het is nuttiger, en ook aangenamer, om dit te noteren, dan muziekkritische
divagaties over de Serenade van Peter Tsjaikovksi...
Mevrouw Engell plukte meer geklapte lauweren met de drie Strauss-liedjes dan
met de aria. Morgen, het Ständchen en de Freundliche Vision worden ieder jaar
sentimenteler.
Men kan - gelijk velen onder ons - deze Straussjes nog bewonderen. Men kan,
mét uw criticus, het genre en de exemplaren volstrekt niet meer verdragen. Maar
men zal het erover eens zijn dat mevrouw Engells interpretatie van het artikel
‘Wonneschauern der Nacht’281 meer treffend door quasi-fonografische juistheid dan
absoluut muzikaal verantwoord was.

Abonnementsconcert - Yvette Guilbert
2 december 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Six siècles de la chanson française
Yvette Guilbert (diseuse/actrice) en Edmond Rickett (piano)

281

De laatste regels van Strauss' Ständchen luiden: ‘Und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht
/ Hoch glühn von den Wonneschauern der Nacht.’ Tekst van Adolf Friedrich, Graf von
Schack (1815-1894).
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De vraag, na deze avond, zou ook kunnen luiden: wat is nog, of reeds, een concert?
Of zelfs: abonnementsconcert. Ik geloof, vroeger zouden ze zoiets in society-Hollands
een soiree genoemd hebben. Dat zou zo kwaad niet geweest zijn voor uw scribent,
die dan met een blank compte-rendu had kunnen volstaan. Alweer een avond waarna
het Verslag lokt, de Kritiek op de verste vliering zit weggekropen. Muziekkritiek?
Maar madame Guilbert pretendeert volstrekt niet te zingen en haar leerlingen, hopen
we, evenmin.282 Toneelkritiek? Men pretendeert, denk ik, evenmin te acteren in de
alavondlijke zin des woords...
Men gaf een avond onder het veelbelovende en weinig zeggende motto: Six siècles
de la chanson française. Die tijdsbepaling doet er geen haartje toe. Het waren
merendeels zeer oude, Franse chansons, vaak betoverende petits riens. Voor mijn
persoonlijke smaak - die ik graag voor ontwikkelder zou willen geven - interpreteerde
mevrouw Guilbert al deze kleine zaken wel zeer nadrukkelijk. Men zou kunnen
zeggen: berekend op een grotere ruimte of ten minste: op een minder aandachtig
auditorium. Er is op den duur iets vermoeiends in een zo gesaccadeerde dictie; en
achteraf lijken de meeste, in scène gezette, chansonnettes wel heel lang. Langer dan
we altijd gedacht hadden, eigenlijk. De religieus-bewasemde eerste nummers bleken
de zwakste. Zo een Danse rituelle hangt op een programma als dit wat in de lucht
en voor kleine anonieme meesterwerken als bijvoorbeeld La légende de Saint-Nicolas
mist Yvette Guilbert onder andere het materiaal. Men kan geen muzikale
tekortkomingen elimineren door een surplus aan effect. Profaner dingetjes: Pourquoi
me bat mon mari?, Portrait d'une Parisienne, Les ennuis du moine de Montaudon
liggen haar ettelijke malen beter. Hierin bleef Yvette Guilbert zichzelf gelijk.
Het pianospel van Edmond Rickett leek mij, voor dit doel, zeer goed toe. Over de
reconstructies van de authentieke wijsjes en tekstjes valt hier niet veel te zeggen. Het
ging, bewust, zeer ver van het origineel af. Maar, wat weten we eigenlijk van een
Verleden? Als een (artistiek) Verleden geen Heden is of wordt, wat is het dan anders
dan de overblijfselen van een Ramses de zoveelste?... Natuurlijk streeft Yvette
Guilbert naar een sempitern Heden - en het zou, zó beschouwd, de vraag kunnen zijn
of dat streven op die manier te realiseren valt. Ik geloof, onder ons gezegd, van niet...

Tivoli-concert
Concertgebouworkest: Negende van Mahler
7 december 1922 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Mahler: Negende symfonie

282

De Franse chansonnière Yvette Guilbert (1867-1944), vaak geschilderd door Toulouse
Lautrec, beschouwde zichzelf ook niet in de eerste plaats als een zangeres, maar als diseuse
en actrice.
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Voor mij ligt een klein boekje, 9 bij 12 centimeter groot, 54 bladzijden dik: Mahler
für Jedermann, door Paul Stefan, Mahlers eerste biograaf.283 Dit is, bedrieg ik mij
niet, het laatst verschenen werkje over Mahler en het is stellig niet het minst
lezenswaardige. Het boekje werd, als herinnering aan het Mahler-feest van 1920,
opgedragen aan de heer en mevrouw Mengelberg, aan Curt Rudolf Mengelberg, aan
jonkheer Röell, het Concertgebouworkest en aan de heer de Marez Oyens. Men zou
bijna geneigd zijn op te merken dat de Oostenrijks-Hollandse betrekkingen vooral
via Mahler lopen - n'en déplaise mr. Zimmerman284 en het Oostenrijkse
saneringsproces...
Zou het werkelijk zo zijn dat Mahlers muziek nergens ter wereld zo is
doorgedrongen als hier in Holland? De Musikblätter des Anbruch van de vorige
maand behelsden een artikeltje ‘Mahler-Kult’; Bemerkungen eines Dirigenten
(gesigneerd E.E.G.). Daarin heet het, onder andere:
Auf das Gerede über Mahler-Kult, Mahler-Mode, muss einmal mit
Tatsachen geantwortet werden. [...] Es sind [...] bis jetzt gerade drei
Mahler-Feste gefeiert worden [...]: Amsterdam, als das einzige in dem
sämtliche Werke Mahlers zyklisch zu Gehör kamen, Wien und Wiesbaden.
[...] Die [Achte] ist seit ihrer Erstaufführung, 1912, überhaupt nicht wieder
gehört worden [in Deutschland]. [...] So sieht der vielgeschmähte
Mahler-Kult aus... Noch lange nicht ist Mahler Volksbesitz geworden. Er
wird es werden. [...] Weder offene, noch versteckte Feindseligkeit, noch
der ‘Mahler-Kult’ werden das hindern können!285
Wij kunnen, als Hollandse kroniekjesschrijvers, daartegenover stellen dat ons geen
concertseizoenen (na 1915) bekend zijn, waarin niet meerdere symfonieën van Mahler
uitgevoerd werden! Alle muziekschooljongelui fluiten het hoofdthema van de Eerste
symfonie, alle strijkjesviolisten preluderen met een stukje eerste thema uit de Vierde,
et cetera. Ik geloof: Mahler is wel zowat ‘klassieke muziek’ voor onze
concertbezoekers geworden. Zover zijn ze in Oostenrijk, Duitsland, stellig niet! Daar
schrijft men ‘Mahler für Jedermann’ - hier is het Mahler für Jedermann...
Maar nu deze Negende symfonie, de laatste, de verst reikende der tien. De melodiek
haakt niet in de oren. (Met uitzondering van één variant van het eerste hoofdthema
dat noot voor noot, waarschijnlijk onbewust, geïnspireerd is op Johann Strauss'
melancholieke wals Freut euch des Lebens.) De constructie, vierdelig, dus schijnbaar
erg ‘normaal’, is door de gigantische afmetingen - het geheel duurt bijna twee uur286
283

284

285
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Mahler für Jedermann verscheen in de reeks Die Wiedergabe, door Paul Stefan zelf uitgegeven
met als ondertitel Wiener Gegenwart und ihr Besitz. Tot 1924 verschenen in deze reeks 24
deeltjes.
De Nederlandse politicus Alfred Rudolf Zimmerman (1869-1939), van 1906 tot 1922
burgemeester van Rotterdam, bemiddelde in 1922 op verzoek van de Volkenbond in een
geschil tussen Oostenrijk en Hongarije.
De laatste alinea van het artikel van E.E.G. luidt: ‘Noch lange nicht ist Mahler
Volksbesitz geworden. Er wird es werden. Nicht heute. Vielleicht morgen. Einmal
sicher. Weder offene, noch versteckte Feindschaft, noch - der “Mahler-Kult” werden
das hindern können!’ E.E.G., ‘“Mahler-Kult”. Bemerkungen eines Dirigenten.’
Musikblätter des Anbruch, jrg. 4, nr. 17-18, november 1922, 257-259.
Dat is wel heel ruim genomen. De Negende van Mahler duurt doorgaans circa 80 minuten.
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alles behalve overzichtelijk. Harmonisch, contrapuntisch, beweegt Mahler zich in
zijn laatste werk vrijer dan vroeger ooit. De geest dezer muziek is allerminst voor
een nuchter publiek acceptabeler dan bijvoorbeeld de achtergedachten der Vijfde of
zelfs der Zevende. Ik meen: zij die de ‘bekendste’ werken van Mahler (Eerste, Vierde
symfonie, Lied von der Erde en Kindertotenlieder) volstrekt aanvaard zullen hebben,
zullen hun houding ten opzichte van de Negende symfonie minder gemakkelijk
kunnen vaststellen.
Het is hier in Holland zo'n beetje gewoonte geworden om de Negende te
beschouwen als het uiteindelijke, het definitieve afscheid, ná Der Abschied uit Das
Lied von der Erde nog. Sommigen dichten het werk vooral autobiografische betekenis
toe; critici van gezag vinden: Mahler had deze afscheidsstrijd met zichzelf, in zijn
binnenkamer moeten uitvechten. Ik kan het er weer eens niet mee eens zijn. Als
Mahler was blijven leven, had hij nog tien zulke symfonieën kunnen schrijven. In
elk werk van geresigneerd karakter wordt een afscheid genomen en een afscheid van
Het Leven behoeft niet noodzakelijk bitterder, tragischer, ontroerender of
vruchtbaarder te zijn dan een afscheid van een iets uit datzelfde leven. Iemand behoeft
ook niet zijn doodsverlangende muzieken uitsluitend op het eind van zijn leven te
noteren. Zie Bach, zie Debussy! Haydns, Schuberts muziek werd optimistischer met
het klimmen der jaren en het groeien der wijsheid... Ik zou willen zeggen: deze
Negende van Mahler is niet anders dan de tweede schrede op het nieuwe pad, dat hij
met Das Lied von der Erde was ingeslagen. Dat wil zeggen: niet langer was het steeds
intenser fortissimo ultima ratio zijner muzikaliteit. Dat was met de Achtste afgelopen.
Zo zouden er nog meer kenmerken zijn op te noemen die deze (toevallig laatste en
minst vruchtbare) periode onderscheiden van de beide vorige richtingen (eerste
richting: symfonie 1-4; tweede richting: 5-8). Men houdt ons voor: deze Negende
symfonie is zwakker, is minder gerealiseerd dan de vorige. Toegegeven. Doch Mahler
heeft de Negende nooit gehoord en het was zijn gewoonte om tijdens de repetities
honderden retouches aan te brengen - zelfs in de gedrukte partituren en partijen nog.
Men kan er zeker van zijn dat hij in de Negende, had hij haar gerepeteerd, nog vele
vereenvoudigingen zou hebben aangebracht.
Doch wat zou het? Tenslotte is die allerlaatste toets niet de allerbelangrijkste. Ik
ben er ook wel zeker van dat Mahler veel sinistere, grauwe kleuren (bijvoorbeeld in
het tweede deel) juist zo bedoeld heeft.
Ik persoonlijk houd de Negende symfonie voor gelijkwaardig aan Das Lied von
der Erde. Het is minder ‘boeiend’, doch, van geesteshouding, afgeronder. En deze
beide werken tezamen, de laatste periode van zijn scheppingsleven, houd ik voor
belangrijker dan de tweede periode (symfonieën 5-8), doch in muziekhistorische zin
is ze waarschijnlijk van minder betekenis dan de eerste periode, vooral: dan de Eerste
en Vierde symfonie. Dit hier is geenszins in afbrekende zin bedoeld, doch als een
trachten naar zo groot mogelijke objectiviteit. Autobiografisch is natuurlijk elke
periode, elk werk, elk onderdeel van even veel importantie. Gekritiseerd met het
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muzikantenhart komen waarschijnlijk de Vierde en het Lied von der Erde bovenaan.
Doch de Tijd, die al werken en al persoonlijkheden omvat, zal, denk ik, constateren
dat het een groter daad was in 1888 de Eerste symfonie geschreven te hebben dan
in 1909 de Negende...

Tivoli-concert - Zoltán Székely
14 december 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Smetana: Ouverture Die verkaufte Braut
Dvořák: Vioolconcert (solist: Zoltán Székely)
Brahms: Vierde symfonie
Het programma bestond uit de Vierde symfonie van Brahms, die ik niet heb kunnen
horen, het Vioolconcert van Anton Dvořák en het ouverturetje Die verkaufte Braut
van Smetana. De verbanden, liggende tussen de drie werken onderling, lijken me
opmerkelijk genoeg om even te beschouwen. Smetana en Dvořák, dat is evident
genoeg: Boheemse componisten, dus: Musizierseligkeit, hetwelk is overgezet zijnde:
‘echte muzikantenmuziek...’287 En, ten andere, Brahms en Dvořák, de twee pikzwarte
schapen van Hugo Wolf, componist en criticus. Men weet vrij algemeen hoe Wolf
Brahms' muziek verfoeide en hoe groot een haat hij had aan Brahms' persoonlijkheid.
Doch minder geweten is het feit dat ook Dvořák in deze zelfde bedeling doorging.
Ergens scheldt Wolf Dvořák de ‘Boheemse Marsyas’ - wat ik, alle eventuele
appreciaties ter zijde stellende, niet anders dan een buitengewoon geslaagde
geestigheid kan noemen...288
Over de Vierde van Brahms is Wolf in een zijner feuilletons (van januari 1887)
ook vermakelijk giftig. Ter oriëntering diene dat Wolfs animositeit niet slechts de
muziek en de componisten in kwestie gold, doch vooral de reactionaire Brahmsclique
en de leider dezer beweging, de criticus Eduard Hanslick, muziekreferent van de
machtige Neue freie Presse. De Brahms-clique was de sterkste anti-Wagner-groep
van het destijdse Wenen; Wolf stond als overtuigd Wagneriaan vrijwel geïsoleerd.

287
288

Zie voetnoot 81 bij de recensie van 24 november 1920.
Hugo Wolf schrijft in ‘Konzerte’ in het Wiener Salonblatt van 23 januari 1887: ‘Dvořáks
Symphonie, deren Aufführung in den Philharmonischen Konzerten einig und allein nur Herr
Hanslick verschuldet, wurde von unserem Publikum freundlich, aber entschieden abgelehnt.
Es verhielt sich diesem Werke gegenüber wie ein grosser Herr, der sich herablässt, einen
armen Teufel von Bittsteller mit der nötigen Zerstreutheit anzuhören, um hierauf ein paar
freundliche Redensarten an ihn zu verlieren und ihm dann auf die verbindlichste Weise den
Rücken zuzukehren. Es hörte mit einer wahren Hiobsgeduld das Stück bis zum ersehnten
Ende an, rieb sich ein paarmal die Hände und entfernte sich dann, hinlänglich erbaut von der
ruchlosen Art dieses böhmischen Marsyas.’ Wolf (1911), 335. Marsyas is in de Griekse
mythologie de satyr die met zijn fluit Apollo uitdaagde tot een muziekwedstrijd, die hij
uiteraard verloor.
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Toen Brahms' Vierde in januari van dat jaar 1887 een vrij positief fiasco geleden
had, schreef Wolf:
Es hat sich ein Ereignis vollzogen auf welches wohl [...] [keiner] [...]
gefasst war. An jenem Tage ist unser Publikum mündig geworden. Es hat
die kritischen Musikfeuilletonwindeln, worin Herr Hanslick das Publikum
um seinen Finger gewickelt, abgestreift und sich auf seine eigenen Füsse
gestellt. [...] Brahms' vierte Symphonie erlebte einen Durchfall wie er so
sanft wohl noch keinem anderen Werke beschieden war. Leise und
geräuschlos, als wäre nichts vorgefallen (und in der Tat wurde
währenddessen nur die Symphonie in e-Moll gespielt), entfernte sich das
Publikum von seinen liebgewordenen Stammsitzen...289
De tijd heeft veel tegenstellingen verflauwd; in 1922 lijken Brahms en Wagner
ternauwernood nog tijdgenoten. Doch het schijnt mij tenminste leerzaam om ons een
ogenblik op te houden bij de mening van een der grote partijmannen van toen.
Om op de Boheemse Marsyas terug te komen: Dvořák heeft ontegenzeggelijk een
aantal muziekstukken gecomponeerd die zelfs een Wagneriaan (er zijn er nog!) niet
ongeduldig zouden stemmen. Composities die vlot en geïnspireerd verlopen, die nog
boeien en waarin wat stilte en vergetelheid werd gevangen. Doch het gisteravond
door Székely gespeelde Vioolconcert is niet een dier gelukkige treffers. Het is
integendeel langdradig, hier en daar kritiekloos neergeschreven, elders meer
geconstrueerd dan bezield. En Székely's vioolspel heeft (nog) niet de kwaliteiten die
ons over een tekort aan compositorisch schoon kunnen heen helpen. Daar kunnen
redenen voor zijn: ongewoonte inzake het met orkest spelen, gebrek aan geestelijke
affiniteit met Dvořák (ik noem dit niet juist een tekortkoming!...) en wat niet al. De
violist is nog zeer jong, zodat het gerechtvaardigd is om nog alles van hem te
verwachten. Hij zij echter op één ding bedacht: de zuiverheid! Dat de tempi van alle
drie de Dvořák-delen trekvoetten, kan ik op allerlei wijzen verontschuldigen; dat
zijn a en zijn kwint na de eerste solo niet haastelijk opgestemd werden niet! Wij
zullen ons oordeel over de violist Zoltán Székely opschorten, totdat wij hem gehoord
hebben in het modern-Hongaarse werk, waaraan hij zijn hart geschonken heeft: de
composities van zijn leermeesters Bartók Béla en Kodály Zoltán. Als soloviolist,
sec, kwam hij gisteravond niet op pari.

Remonstrantse kerk
15 december 1922 (UD)
Willem Petri (orgel) m.m.v. Harry Wiggelaar (viool) en Jan Dekker (zang)
Werken van Bach (Preludium en fuga in a, BWV 543) en Händel

289

Hugo Wolf, ‘Konzert, 9 januari 1887’. Wolf (1911), 328-329. In dit citaat heeft Pijper
behalve de met vierkante haken aangegeven fragmenten nog twee bijzinnen weggelaten.
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Het vioolspel van de heer Harry Wiggelaar vertoont ongetwijfeld kwaliteiten. Ik
hoorde slechts een paar delen van Händels Sonate in D van hem; niet genoeg en niet
belangrijk genoeg, om daaruit een kritiek over het totaal van zijn musicusschap te
laten resulteren. Als voorlopige notities vermeld ik dat zijn toon hier en daar wat dun
uitvalt (kwestie van instrument, wellicht); dat niet alle intonaties onfeilbaar bleken,
dat zijn stokvoering nog niet absoluut beheerst is en dat hij, muzikaal, de
eigenaardigheid vertoont van een frase, die zojuist op de rechte manier aangepakt,
opgezet werd, halfweg te vergeten, aan haarzelf over te laten. Dit lijkt mij: nog
onontwikkeld concentratievermogen en als zodanig een licht te overwinnen gebrek.
Veel inzetten waren voluit goed, goed waren ook de tempi, de dynamische
schakeringen in de weinige maten die ik van hem gehoord heb. We zullen deze violist
nog wel vaker op de podiums ontmoeten.
Jan Dekker zong een aria uit de Judas Maccabaeus,290 zeer stijlvol en fraai van
toon; Petri opende het concert met een Preludium en fuga in a. De registratie van het
tweede deel der fuga leek mij wat eenkleurig; wellicht had ik me ook onjuist op het
orgel der Remonstrantse kerk ingesteld, dat nu eenmaal niet zeer karakteristieke
registers telt.

Gebouw - Pianoavond Schäfer
15 december 1922 (UD)
Dirk Schäfer (piano)
Werken van Chopin, Fauré en Debussy
Chopin en Fauré: geslaagder dan Debussy. Ik heb veel, het grootste respect voor de
pianist Dirk Schäfer. Dit stelt mij echter niet in staat om al zijn rubato's na te voelen.
Sterker: in Les collines d'Anacapri en Minstrels (uit de Préludes, eerste band) kon
ik het met geen van Schäfers accenten eens worden! Men kan dit, desgewenst, een
zuivere smaakkwestie noemen - dat verandert voor ons, die zich Debussy's muziek
anders dromen: minder romantisch, minder ‘gevoelig’, minder willekeurig, niets aan
de waardering van componist en pianist.
Het scheen mij toe dat de heer Schäfer zich het gelukkigst kon geven met dat
Impromptu (het derde) van Gabriel Fauré. Ook in de Etude van Chopin waren zeer
schone ogenblikken.
Over de Erdenrest:291 het vak pianospelen, behoeft men na een Schäfer-concert
goddank nimmer te divageren. Bewondering en bezwaar spelen alle twee op een heel
ander plan, een plan dat in de praktijk der muziekkritiek maar al te zelden bereikt
kan worden...
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Oratorium van Händel uit 1746.
Zie voetnoot 235 bij de recensie van 17 maart 1920.
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Beethoven-cyclus - Derde concert
16 december 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Lener-kwartet
Beethoven: Strijkkwartetten op. 18.1 in F, op. 132 in a, op. 74 in Es
(Harfenquartett)
Ik herinner me niet het Lener-kwartet292 ooit vroeger gehoord te hebben; dit is, bedrieg
ik mij niet, hun eerste Hollandse tournee. Ik hoop dat het niet hun laatste is. Het
Lener-kwartet is een ensemble van ongemene kwaliteiten: hun weergave van opus
132 was iets zeer bijzonders.
Men begon met het Eerste kwartet (opus 18 nr. 1) en dat stond qua reproductie
nog niet op de hoogte van de rest. Overigens: welk een meesterwerk, dit lichte,
onbekommerde stuk! Het is een Mozarteske gratie, Haydns coloriet; en toch geheel
en al Beethoven, reeds.
Het is bekend dat Beethoven het Adagio uit opus 132 niet in dezelfde tijd heeft
ontworpen als de rest van het kwartet. Beethoven noemde dit deel ‘Heiliger
Danksagung eines Genesenen an die Gottheit’, nadat hij van een ernstige ziekte
hersteld was. Natuurlijk zijn dit alles schijnbaar uiterlijke verbanden. Paul Bekker
oordeelde het nodig dit in zijn boek Beethoven nog eens extra vast te stellen:
Man braucht den Ausdruck Genesung nicht im engen Sinn des Wortes auf
einen physischen Vorgang zu beziehen. Man kann ihn betrachten als
Empfindung eines gegen Schicksalsangriffe jeder Art innerlich Gefestigten,
der dem göttlichen Geber dieser überlegenen Kraft jetzt seinen Dank
ausspricht. So aufgefasst ordnet sich das Adagio trotz der späteren
Entstehung dem Gedankengang des a-Moll-quartetts als betrachtendes
Gegenstück zum ersten Satz organisch ein.293
En toch behoort Paul Bekker tot de best leesbare, de minst lyrische, de meest
fijnzinnige en de diepst peilende Beethoven-biografen. Het is toch een fatale gril van
godin Toeval geweest om Beethovens nazaten van alle eigenschappen te voorzien,
nodig om zijn muziek te bewonderen en aan te voelen, doch hen één enkele kwaliteit
te onthouden: zin voor geestelijke realiteiten en het besef op welke hoogte een
bewondering in het belachelijke omslaat. Het is jammer dat die mening van de heldere
en nuchtere criticus der Frankfurter Zeitung, gegrond op een serieuze en vruchtbare
studie van het materiaal, gesteund door een liefdevolle overtuigdheid van de grote
waarde van het gegeven, zo zot uit kwam te vallen. Er is zoiets verbijsterend
overbodigs in het houden van een pleidooi nadat de uitspraak reeds voor jaren gevallen
was. En het
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Het Lener-kwartet is genoemd naar de Hongaarse primarius Eugen (Jenő) Lener (1894-1948).
De andere spelers waren Joseph Smilovits, Sandor Roth en Imre Hartmann.
Paul Bekker (1911), 538. De cursivering is van Pijper.
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getuigt wel van een angstaanjagend optimisme, nog in 1911 Beethoven aldus den
volke kond te willen doen!
Het Lener-kwartet eindigde met opus 74. Ik hoop het ensemble binnenkort ook in
andere werken te horen - een definitivum resulteert uit een Beethoven-avond nog
niet.

Abonnementsconcert - Alexander Schmuller
19 december 1922 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Alexander Schmuller (viool) en [NN] (piano)
Werken van Bach (Partita in E, BWV 1006), Saint-Saëns, Senaillé,
Kryzjanovski e.a.
Wij Utrechtenaren bezitten in de grote zaal van het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen een volmaakte ruimte voor het executeren van kamermuziek, voor
recitals en liederavonden. Het klinkt bijna overal voortreffelijk, de zaal ligt goed
midden in het gebouw, zodat straatrumoer er ternauwernood in kan doordringen.
Tegenwoordig is het gebouw ook uitstekend verwarmd, zodat men de concerten niet
meer behoeft bij te wonen (of te geven...) in mantels en overjassen gehuld. Kortom
- het lijkt eigenlijk alles zo goed als het maar wezen kon.
Eilaas - deze voortreffelijke concertruimte bleek mij nu gisteravond voor de vijfde
keer in dit seizoen volmaakt onbruikbaar! Een concertbezoeker heeft namelijk niet
slechts het (ongeschreven) recht op een concert muziek te horen; hij heeft evenzeer
het recht om: niet anders dan die muziek te horen. (Ik maak een uitzondering voor
het interessante gesprek van uw buurdames en voor de noodwendige conversatie in
de pauze.)
Men hoort evenwel tegenwoordig op de concertavonden in het Gebouw voor K.
en W. meer en heterofoner klanken van verschillende buitendezaalse plekken komen
dan van het podium. Daar is primo het Toonkunstkoor, dat, repeterende met frenetie,
elke vrijdagavond de grote zaal onbewoonbaar maakt. (Onlangs nog: Yvette Guilbert;
en verleden week: het Lener-kwartet, dat vanwege deze dwaze omstandigheden
moest concerteren op het bovenzijzaaltje, achter een meter of twee voetlicht, vóór
een geluidabsorberend gordijn. Het klonk pluche...) Secundo zijn daar de Luidruchtige
Vergaderingen, tertio de Partijen-met-een-Strijk (zoals gisteravond). Verder schijnt
in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen tegenwoordig op de concertavonden
een cursus in het Timmeren (ja juist, met Hamer en Spijkers) gegeven te worden. Ik
wist niet dat de Ambachtsavondschool in het Gebouw ondergebracht was. Verder
hebben ze er een Bewaarschool: als de heer Schmuller aan een sonate van Senaillé
bezig is, gaat met obligaat gekraak de ‘andere’ podiumgangdeur open en een
vriendelijk gelaat kijkt om het hoekje...
Het is bijna ondoenlijk om onder deze omstandigheden een kritiek te schrijven op
een vioolavond van Alexander Schmuller, die beïnvloed werd door het onophou-
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delijke geraas, die speelde voor een niet tot rust komend, verontwaardigd publiek.
Saint-Saëns' Introduction et rondo capriccioso begon te klinken, te toveren, en toen
was het juist afgelopen.
Dit moet veranderen, en radicaal. Het is te dwaas en wij maken het ‘muzikale’
Utrecht tot een aanfluiting voor vreemdelingen, buitenlandse solisten, die wij dwingen
te concurreren met een Partij-met-Strijk of een repeterend koor. Het kan veranderen.
Primo: geen concerten meer, dit seizoen, op vrijdagavonden. (Ik vernam dat Toonkunst
die belendende en welluidende zaal voor het hele seizoen gereserveerd heeft. Dat
weet men alvast voor het volgend jaar.) Secundo: timmerlustige lieden en
welbespraakte kelners een weinig meer op de achtergrond houden. Tegen kwart voor
negen, tegen de pauze, is het altijd wel een gezellig huiselijk getik van de koffiekopjes
die klaargezet worden, maar dáárvoor gaan we nu toch eigenlijk niet naar concerten...
Het is overigens een kwestie van deuren dichthouden. Dit alles kan veranderen en
het moet veranderen. En het lijkt mij noodzakelijk om thans de aandacht te vestigen
op de tekortkomingen van onze kleine concertzaal. De administrateur van het Gebouw
is gewis een gewetensvol man, wie dit soort zaken ter harte gaan. Dat men zich dit
dan aantrekke: zó concerten arrangeren is een absurditeit. Als het nu eenmaal blijkt
dat het Gebouw na die verbouwing nog niet geruisloos is (en dat is me nu al vijf keer
gebleken), dan gaat het niet aan zich tevreden te stellen met een hoop op volgende
seizoenen. De opgave is: van dit lopende seizoen nog zoveel mogelijk goeds te
maken. Als alle bedienende personen uit het Gebouw hun best wilden doen, dan
waren we al een heel eind. Wij bidden om stilte, stilte.
Alexander Schmuller speelde alzo onder de meest dwaze gesternten en het feit dat
zijn vioolspel, gisteravond, mij niettegenstaande de zo-even geschetste tegenheden
nog zo diep geïmpressioneerd heeft, lijkt mij geen geringe verdienste. Zoals gezegd:
pas Saint-Saëns scheen mij helemaal los, doch ook in Bachs Partita deed de heer
Schmuller fameuze dingen. Mij onbekend was een ballade van Kryzjanovski,294 doch
het is, achteraf, niet die onbekendheid die mij dat stuk nooit zal doen beminnen. Wat
algemeen gangbaar dramatisch. Veel g-snaar; zeer geslaagde vioolmuziek.

Christelijke Oratoriumvereeniging
20 december 1922 (UD)
Christelijke Oratoriumvereeniging en U.S.O. o.l.v. Anthonie van der Horst
m.m.v. Max Kloos, Dora Zweers-de Louw, Jacoba Repelaer van Driel,
Catharina
Santhagens-Waller e.a.
Zweers: Muziek bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel
Van der Horst: Agnus Dei
Mahler: Kindertotenlieder (solist: Max Kloos)

294

De Russische componist Ivan Kryzjanovski (1867-1924) schreef naast een concert en twee
symfonische gedichten voornamelijk kamermuziek.
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Wanneer men een kranten- of tijdschriftartikel van de laatste tien, vijftien jaren over
de Hollandse toonkunstenaar Bernard Zweers opslaat, tien tegen een dat men over
de kwalificatie nestor der Nederlandse componisten zal struikelen. Ik houd persoonlijk
nu niet zo erg veel van bijnamen en deze speciaal is wel wat heel weinig zeggend.
Het nestorschap is, ook in de kunstwereld, eenvoudig een kwestie van anciënniteit.
Ge kunt, met Onze Musici295 in de hand, doodgemakkelijk uitrekenen wie ná Bernard
Zweers aan de beurt is nestor der Nederlandse componisten geheten te worden... Het
zegt zo weinig, het typeert niets. Ik zou ook ternauwernood weten, welke figuur uit
de oude geschiedenis het peetschap over de Hollandse componist Zweers zou kunnen
aanvaarden. Zweers' werk is in een zekere zin ongetwijfeld goed gerealiseerd en wel
in evenwicht. Maar het spreekt bijster weinig tot onze onbewustheden: het werkt met
de geijkte gevoelens en de geregistreerde accenten, het verveelt na drie minuten. Het
is ook in geen enkel opzicht in één adem te noemen met het meesterwerk van Vondel,
waaraan deze tijd het koppelde... Het verschijnsel dat ik de Gijsbrecht, als kunstwerk,
vrij erg verouderd vind (oneindig meer verouderd dan de tragedies der antieken),
belet mij allerminst deze zelfde Gijsbrecht hogelijk te bewonderen en zelfs vurig lief
te hebben. Zweers' Gijsbrecht-muziek vind ik persoonlijk niet zo bewonderenswaardig
en haar liefhebben doe ik geenszins. Toch noem ik die muziek niet direct verouderd;
juister lijkt mij misschien: ouderwets. Het blijkt, na alles, steeds weer de vraag te
zijn wat voor persoonlijkheid het werk weergeeft. De persoonlijkheden Vondel en
Zweers lijken nu niet zo aan elkaar gewaagd...
Of de heer Anthonie van der Horst zich als componist nog ontwikkelen zal, valt
in dit korte kritiekje niet wel uit te maken. Zijn Agnus Dei is minder goed
geëquilibreerd dan de muziek van Zweers, is daarentegen met meer zin voor dramatiek
ontworpen (opmerkelijke tegenstelling: een kerkmuziek die scenischer aandoet dan
de begeleidende muziek voor een treurspel...). De muziek behoort tot hetzelfde
tijdperk der Nederlandse muziekgeschiedenis, een tijdperk dat voor sommigen reeds
een twintig jaren geleden definitief afgesloten was. Voor Wagenaar bijvoorbeeld,
en voor Diepenbrock...
De Kindertotenlieder van Mahler rammelden een beetje erg raar in dit kader.
Zweers' muziek heeft geen jota met Mahler te maken en het Agnus Dei van Van der
Horst ook niet veel. Het ging ten slotte slechter dan ik vermoed had.
Ik kom tot de uitvoering. De tempi der Kindertotenlieder 1, 3 en 5 waren te
langzaam. Het orkestspel was niet fraai, inzetten onvast (de heer Van der Horst
dirigeert niet anders of duidelijker dan voor een jaar). Timbre van het geheel dus wat
vaal, groezelig. Kloos beter dan ik hem nog hoorde: tempo van nr. 4 herhaaldelijk
goed gecorrigeerd. Expressie volgens mijn mening wat overdreven ‘mild’, dus:
meewarig.
Daar waren nog acht solisten en als ik al hun namen moest vermelden, zou de
kritiek niet meer in het middagblad passen. Volstaan wij met mevrouw Zweers-de
Louw,296 freule Repelaer, mevrouw Santhagens-Waller. De soli in Zweers' Gijsbrecht-
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Onze musici was een uitgave van Nijgh & Van Ditmar waarin op alfabetische volgorde
levende vaderlandse toonkunstenaars met een foto en een korte biografie werden behandeld.
Dora Zweers-de Louw was de echtgenote van Bernard Zweers.
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muziek zijn trouwens nogal koristisch behandeld.
Het koor klonk slecht van verhouding. De Christelijke Oratoriumvereeniging heeft
te weinig mannenstemmen en het timbre van de vrouwenstemmen is schril en mager.

Tivoli-concert
21 december 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Bach: Suite in C, BWV 1066
Mozart: Eine kleine Nachtmusik, KV 525
Beethoven: Tweede symfonie
Het programma van dit twaalfde abonnementsconcert geeft geen aanleiding tot
muziekkritische bespreking der uitgevoerde werken: Bach, Suite voor strijkorkest,
twee hobo's, twee fagotten; Mozarts Kleine Nachtmusik en de Tweede van Beethoven.
Doch men kan constateren dat Evert Cornelis met het Orkest langzamerhand tot het
meer precaire en dus gevaarlijker deel van het repertoire begint over te gaan. Ik heb
alle bewondering voor de prestaties van orkest en leider, van gisteravond. Dat wat
des dirigenten was: schakering, tempo, expressie, was als altoos voortreffelijk. Het
spel van de strijkers (Mozart) behoorde tot de zeer goede prestaties van het U.S.O.
Doch er bleven nog wat kleine onnauwkeurigheden, die weliswaar een totaalindruk
nimmer bederven, doch die een muziek van Mozart ernstiger schaden dan een muziek
van Zweers bijvoorbeeld, of van Tsjaikovski. Mozart schrijft in gracieuze, luchtige,
tonale passages zo vaak een paar chromatische doorgangs- of wisselnootjes. Vallen
die nu een haartje onzuiver (laag!) uit, dan krijgt de hele passage onmiddellijk een
geheel andere expressie: dan wordt het dramatisch, of tenminste het onweer uit de
Pastorale. Doch waarom hier verder over te schrijven: ieder musicus weet dat Mozart
spelen tot de allerzwaarste opgaven van het metier behoort. En het orkest van de
Tweede van Beethoven is ook voluit Mozartesk. We kunnen dus veilig vaststellen
dat ons orkest gisteravond van acht tot tien bezig is geweest met de allerzwaarste
muziekproblemen (want: klankproblemen). Dit was dan een zogenaamd ‘licht
programma’. Inderdaad! Bekend genoeg, maar de grootste opgaven liggen vaak het
dichtst bij huis!

Kerstmatinee - Percy Grainger
27 december 1922 (UD)
Percy Grainger (piano)
Werken van Bach/Liszt, Brahms, Grieg, Chopin, Liszt, Röntgen en
Grainger
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Tweede concert binnen ruim een maand.297
Eerste concert in Utrecht viel op 20 november, gelijk men kon nalezen op de
agenda-Grainger, achter op het programma; 26 oktober Amsterdam - 26 december
Rotterdam, daartussenin uitstapjes naar: [Den] Helder, Baarn, Deventer, Wageningen...
Ternauwernood vind ik aanleiding om in zo een amerijtje298 nieuwe indrukken van
de concerten-Grainger te verwerken. Het soort muziek maken bleef hetzelfde, het
soort programma eveneens, ja, zelfs in de Biografische Notitie veranderde geen letter.
Het ging alweer over het horloge met ketting van Grieg, over het Hollands en Fries
van de talenkenner Grainger en over het miljoen dollars voor het Rode Kruis. Het
portret buitenop was wél een nieuw: ietwat nadenkender en blonder dan de vorige
keer...
Grainger begon met een orgelpreludium en fuga van Bach (het bekende in a). Die
fuga is failliet geweest, een halfhonderd jaar geleden. Rechter-commissaris: mej.
Hoofdeloos Publiek, curator Franz Liszt. Tegenwoordig is hij weer solvent. Blijkbaar.
Vervolgens: Brahms' Paganini-variaties. Voortreffelijk gespeeld. De muziek
mondt mij slecht. Paganini was een Genuees, Brahms een Hamburger. Als ik tussen
de twee havensteden te kiezen heb, dan prefereer ik Genova - zélfs al is Paganini
slechts een Virtuoos en Brahms al een Componist. Ik meen ook: een zo simpele, in
aanzet briljante themavorm als die van Paganini verdraagt de interessante Hamburgse
bewerking slecht. Het gaat even goed of even onmogelijk als Mozart en Reger
(orkestvariaties mét fuga!).
Verder was het al niet veel: Grieg (ja juist, Hochzeitstag auf Troldhaugen) en
Liszt, Twaalfde rapsodie, en de Etude in As van Chopin, en Boerenliedjes van onze
Röntgen, en Engelse Sentimentaliteitjes met lange namen, van onze Grainger.299
Ten behoeve van dit alles (of: dit weinigs): het eminente en heldere pianospel van
Percy Grainger, zijn ronde, jongensachtige opvatting, zijn uithoudingsvermogen en
een goede, trefzekere gedisponeerdheid, op deze eerste kerstmiddag. Ik heb al eerder
geschreven dat dit soort muziek maken zo griezelig verouderd is. Sindsdien is het
weer een maand meer verouderd. En een maand is vaak onheilspellend lang; soms
wordt er in enkele dagen meer wereldhistorie geschreven dan in tien jaar, denk aan
november 1918! Deze Graingerse maand duurde echter niet. Gisteren blijft gisteren
en is morgen: eergisteren. Dat deze voortreffelijke jonge musicus de durf heeft
zodanig achter te raken - ik vind het bedroevend.
Ik heb het nog niet eens over Stravinsky of Bartók Béla. Er was ook nog eens een
groot componist, die heette Claude Debussy. Mijn hemel, die is in 1917300 al gestorven.
En nu schrijven we bijna 1923!
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Zie de recensie van 21 november 1922.
Amerijtje: zeer korte tijdsruimte (verbastering van Ave Mariaatje).
Namelijk Sussex Mummers' Christmas Carol en Shepherd's Hey.
Debussy is gestorven in 1918; in zijn artikel in Groot Nederland van november 1922 maakt
Pijper dezelfde fout.
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‘Muziek van de dag’
28 december 1922 (De Nieuwe Kroniek)
Dit weinig belovende opschrift knalt sinds enige weken boven een
zaterdagavondrubriek van De Telegraaf. Ziehier hoe de redactie de nieuwe
artikelenreeks meende te moeten inleiden:
De muziek van de Elfde Muze - wie weet er de weg in?
Dagelijks verschijnen er nieuwe shimmy's, foxtrots, chansons en wat al
niet. En de enthousiaste musicus die zijn omgeving met een prettig
aansprekende muziek wil amuseren, zal ongetwijfeld het advies waarderen
van iemand die hem deskundig weet voor te lichten en aanwijst welke
nummers uit de dagelijkse productie een langer bestaan dan dat van
eendagsvliegen verdienen. En ook: wáîr de nummers te zoeken zijn die
men nog niet van alle strijkjes hoort, maar die voor iedere liefhebber van
dit genre een aangename verrassing zullen zijn.
Wij hebben de heer Max Tak, de populaire dirigent, bereid gevonden deze
taak voor onze lezers op zich te nemen. De welsprekendheid van zijn
dirigeerstok is zijn beste aanbeveling.
Ik waag het ternauwernood aandacht te vragen voor de particuliere opinies in dit
korte stukje vervat. (Zou men niet zweren dat die welsprekende dirigeerstok een
lichtzinnigheid van Constant van Wessem was? Precies zulke geslaagde geestigheden
versieren immers altoos de gewone muziekrubriek van De Telegraaf, genaamd De
Concerten, alias Muziek van gisteravond.) Van belang is echter het feit van de
(blijkbare) journalistieke noodzakelijkheid van deze rubriek der ‘elfde’ muze. Ik zeg
niets van Max Tak, die ik in zijn branche hogelijk weet te waarderen - zelfs niet van
zijn stukjes. Max Tak is in zijn genre vele malen bevoegder dan de officiële
muziekcriticus van De Telegraaf bijvoorbeeld in de letterkunde.301 Maar die
noodzakelijkheid...
De kunsten waren nimmer gemeengoed der massa. Het is logisch dat de
samenleving haar grote levende kunstenaars laat verhongeren. Geen maatschappij
weet iets te beginnen met het werk der grote tijdgenoten. Dat werk behoort, in het
gunstigste geval, slechts aan een min of meer verwijderde toekomst. Men kan daar
lang of kort over redeneren, doch wijzigen laten zich deze, voor de maatschappelijke
positie van de betrokken kunstenaar nogal moordende, omstandigheden niet. Het
zou alleen de vraag kunnen zijn of men met de traagheid der betrokken maatschappij,
bovengeschetst, genoegen moet nemen...
Inzake de muziek, bijvoorbeeld. De muziekkritiek, in abstracto, kan stimulerend
werken op productie en consumptie; een kritiek, gehanteerd door een vitaal
vooraanloper kan een werk, een oeuvre, een richting helpen: door de receptiviteit
der kri-
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De vaste muziekmedewerker van De Telegraaf en opvolger van Matthijs Vermeulen was de
letterkundige Constant van Wessem. Voor Pijpers hekel aan de stijl van Van Wessem: zie
voetnoot 334 bij de recensie van 30 november 1921.
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tieklezers te prikkelen in een nauwkeurig van tevoren bepaalde richting. De criticus
moet dat oeuvre, die richting volkomen door hebben; het zal veelal wenselijk zijn
dat hij zelf daar reeds overheen is. Zo kon Matthijs Vermeulen wel werken: toen hij,
diep in, Mahler reeds weer afvallig was, werden zijn artikelen over Mahlers
symfonieën soms kleine openbaringen voor wie lezen konden. Doch laten wij, critici,
onszelf niets wijs maken: het blijft een vrij hopeloos werk, dat kritiseren vanuit een
bewustheid. Vermeulens artikelen dreven de Telegraaf-kolommen uit: de journalistiek
heeft niets aan een overtuiging. Zodra de meest eigengereide mens naar zijn krant
grijpt, wordt hij subiet ‘abonnee’ - dat wil zeggen een kuddedier waarop alle definities
van Le Bon voluit passen.302 De lezer vraagt van zijn krantenman slechts een - s.v.p.
niet al te individualistische of positieve - opinie. Hij, de lezer, heeft in de regel ‘geen
tijd’ om die zelf op te stellen. De achtergronden van dit ‘geen tijd’ zijn tweeërlei:
primo kan de lezer die gisteravond op het concert was, te weinig met het vak muziek
vertrouwd zijn of te belemmerd staan tegenover eigen gevoeligheid en dus te sceptisch
tegenover zijn mening. De muziekkritiek, de opinie van de krantenscribent, is dan
slechts een ruggensteuntje voor het persoonlijke inzicht. Ziehier de houding van de
helft plus één der concertbezoekers. Secundo kan men eenvoudig te traag zijn om
het ‘lekenoordeel’ zelf te formuleren. Dat is de houding van negenennegentig percent
der krantenlezers. De kwaliteit der gedrukte opinie komt er dus, gelijk men ziet, geen
zier op aan.
Voor een dagbladredactie zou nu (vanuit een lichtelijk idealistisch standpunt) de
vraag kunnen luiden: ‘Welke vormen vertoont het geestelijk leven van Vandaag,
dus: op welke wijze vervul ik mijn culturele missie naar behoren?’ De Telegraaf
schijnt het, sinds een paar jaar, zó te interpreteren: ‘Wat lezen mijn abonnees zonder
al te veel tegenzin?’ Jean Cocteau (Le coq et l'arlequin) wist het vrij precies: ‘Le
public n'adopte hier que comme une arme pour frapper sur maintenant.’303 Het gisteren
(Mahler, Debussy) is door deze ‘cultuurstroming’ in alle vorm geadopteerd. Wel,
wie maakt je dan wat? Een publieke opinie leiden, een inzicht verhelderen, daar doen
ze niet meer aan, na de oorlog. Dat kindje schijnt plotseling te kunnen lopen, trouwens,
het heeft een hard hoofdje dat het valhoedje schijnt te kunnen ontberen, voorlopig...
Als zeldzame monumenten uit een glorieus Nabij Verleden staat er nog wel eens iets
van of over Louis Raemakers304 in de kolommen van het Meest Verspreide Grote
Dagblad.
Het zij zo. De abonnees - neen, de lezers - krijgen dus als erfenis van Matthijs
Vermeulen305 inlichtingen over de Muziek van de Dag, van het kaliber:

302
303
304
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Zie voetnoot 325 bij de recensie van 28 november 1921.
Pijper citeert hier deze zin voor de vierde maal. Zie voetnoot 73 bij de recensie van 18
november 1920.
Louis Raemakers (1869-1956) verwierf grote bekendheid door de politieke tekeningen die
hij tijdens de Eerste Wereldoorlog voor De Telegraaf maakte. Hij exposeerde ze destijds
ook in de geallieerde en neutrale landen en ze werden in buitenlandse periodieken
overgenomen.
Matthijs Vermeulen was van 1915 tot 1920 hoofd Kunst en Letteren en muziekcriticus bij
De Telegraaf.
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Yvain krijgt een geduchte concurrent in de Parijzenaar Learsi.306
Learsi heeft nog niet de flair van ‘de melodie die het hem doet’, maar zijn
composities zijn meer ‘gecomponeerd’ dan die van zijn geduchte
mededinger Yvain.

306

Maurice Yvain (1891-1965) schreef chansons, amusementsmuziek en operettes. Wie
er achter het pseudoniem Learsi schuilt, is onbekend; waarschijnlijk gaat het om een
omkering van Israel.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

761
Van zijn capaciteiten overtuigt Learsi's tango: Obscuridad propicia.
Na een temperamentvolle inleiding brengt het tweede deel een geestig
gevonden contrapunterende melodie, die via een herhaling van de
introductie voert naar een trio dat hoogst origineel is.
Uit de, ook te Amsterdam opgevoerde muzikale klucht: Die erste Nacht,
verschenen ook enige aparte nummers.307
Voor liefhebbers van pikante aardigheden zijn de titels veelbelovend.
Waarachtig, het is zakelijker en leesbaarder dan een heuselijke muziekkritiek van
‘onze muziekredacteur’. Vergelijk maar:
Alexander Schmuller trad op als solist met het vioolconcert opus 35 van
Busoni. Schmuller taxeert de betekenis der noviteiten die hij ons brengt,
zeker naar de kundigheid, de knapheid in technische zin. Het vioolconcert
van Busoni is ongetwijfeld een met intelligentie gecomponeerd werk vol
vernuftige invallen. Het Rondo geeft een aardige staalkaart van de
metamorfosen, welke een thema kan ondergaan. Schmuller speelde het
werk in een mooie, clair-voyante toon en liet het een zeer eigen geest
spreken binnen de grenzen van de niet zeer machtige conceptie. (?)
We kunnen vaststellen waar we zijn aangeland, op het ogenblik. Als Telegraaf-lezer
boeien ons de avonturen van en de on-dits308 rondom Battling Siki309 machtig; de
Muziek van de Dag matig en de muziek, zeggen we volledigheidshalve: het geestelijke
leven, geen jota. Ik mocht zo eens opmerken dat de Muziekkritiek van De Telegraaf
van het eerste plan was afgezakt tot het niveau Weerberichten - we wisten dat eigenlijk
al lang, naar achteraf blijkt. Er is nog één mogelijkheid: De Telegraaf heeft de moed
van weleens te veranderen van koers. Dat zou, in muzische zaken, nog heilrijk kunnen
blijken. Men is bijvoorbeeld kortgeleden begonnen met het sublimeren van de
advertentiebladzijden: Offertes van al dan niet helderziende masseuses en Verzoeken
van geldbehoeftige en loslopende onafhankelijke Dames zoeken wij tegenwoordig
in De Telegraaf tevergeefs. Wie zal zeggen of er op een goede dag niet een beekje
Menios door sommige redactionele kolommen zal stromen?310 Tot dan toe zullen we
evenwel het verstandigste doen met deze monumenten der journalistiek in ruste te
laten. Ik durf me niet voor te nemen de kunstrubriek van De Telegraaf voorlopig niet
meer te lezen: de geest is wel zeer onwillig, maar het vlees is helaas niet zwak, en
we willen ook nog wel eens lachen om een andermans obligate kuitenflikkers.
Stemmen we onze belangstelling dus af op de diapason van het Siki-verslag. Zó
geaccordeerd
307

308
309
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Die erste Nacht, musikalischer Schwank in drei Akten, op tekst van Erich Urban en
Hans Zerlett, met muziek van Hugo Hirsch (1884-1961), ging in première op 1 juni
1922 in het Deutsches Künstlertheater Berlin.
On-dits (Frans): losse geruchten, praatjes.
De Senegalese bokser Battling Siki (geboren 1897) werd in 1922 in Parijs wereldkampioen
halfzwaargewicht door de Fransman Georges Carpentier te verslaan met een knock-out in
de zesde ronde. In 1925 werd Siki neergeschoten in New York, naar men zegt vanwege een
schuld van 20 dollar.
Het vijfde van de twaalf werken van Herakles betreft het schoonmaken van de stal van
Augias. Herakles slaagt daarin door het omleggen van de rivier de Menios. Impliciet geeft
Pijper zo aan dat de kolommen van De Telegraaf een augiasstal zijn.
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gouteren we alles: politiek, ‘wetenschap’, Gemengd Nieuws, de Muziek van de Dag
en de 1001-dag-vertelling, het feuilleton, weerbericht en De Concerten. Nivelleren,
nivelleren maar.

Tivoli-concert - Gérard Hekking
28 december 1922 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Berlioz: Ouverture Le roi Lear
Lalo: Violoncelconcert (solist: Gérard Hekking)
Moesorgski: Une nuit sur le mont chauve
Debussy: La mer
Gérard Hekking speelde het concert van Lalo fortuinlijker dan wat dan ook dat ik in
de laatste jaren nog van hem hoorde. Er vielen geen noten stuk, het was in evenwicht
ten opzichte van het orkestrale gedeelte, alle tempi stonden goed vast. Het was
virtuoos concertspel, in de goede zin van het woord.
De herinnering aan dit dertiende abonnementsconcert van het seizoen zal evenwel
wortelen in de première: Debussy's La mer. Laat ons vaststellen dat er in de
reproductie reeds zeer veel te bewonderen viel: volmaakt juiste tempi, een meesterlijk
gerangschikt palet; spanning en elan. De blazers, ook het koper, waren voortreffelijk
van toon en accuratesse (enkele gehaaste ogenblikken van de trompet in het derde
deel, Dialogue du vent et de la mer, daargelaten). Het spel van de strijkers was
herhaaldelijk verrassend. Natuurlijk zullen de volgende uitvoeringen nog helderder
worden; hopen wij dus op een zeer spoedige herhaling van Debussy's meesterwerk...
La mer is voor mijn gevoel Debussy's meest suggestieve, meest directe en grootse
orkestcompositie. De catalogiserende adepten onzer actuele muziekgeschiedenis
noemen dit: muzikaal impressionisme. Het is mij wel, doch ik vind het bovendien:
klassieke muziek. De welvingen, de stijgingen, de hele klankenbouw is zo klassiek
als de Zee zelve. Het is evenzeer of even weinig Programmamuziek als de Zesde
van Beethoven. Niets is onjuister dan het werk te beschouwen als een drietal
Zee-tafereeltjes: Debussy's abstractum Zee had met het romantische genretafereel
niets van doen. Doch met onze Noorderlingse Zee-begrippen varen wij niet ver op
deze golven! Het is veel meer mediterranees dan Frans. Wanneer het tweede deel
(Jeux de vagues) al Grote-waterse associaties oproept, dan voel ik mij aan de
Middellandse Zee en niet aan een Oceaan. Hoe klassiek ook alweer, niet? Diezelfde
Middellandse Zee, zilte bakermat van de redelijkste aller religies en edelste aller
beschavingen! Het opmerkelijke van dit korte, nieuw-Franse werk is wellicht dat
daarin meer essence van Nietzsche vergaard werd, dan in de complete compositorische
bagage van Nietzsches land- en rasgenoten, Also sprach Zarathustra inbegrepen...
Nooit heeft één meester dezer beschaving van zijn pantheïstische Geloof luider en
onbeschroomder getuigd; en, zo beschouwd, is La mer (‘muzikale impressie...’)
wellicht een der alleredelste en belangrijkste monumenten dezer twintig eeuwen
cultuur.
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Ik hoop binnenkort, na de volgende uitvoering, enkele korte notities te geven omtrent
de abstract-muzikale kwaliteiten van het werk. Voor heden gelove men mijn betuiging
dat deze noviteit van het Utrechtsch Stedelijk Orkest de meest importante der laatste
drie jaren was! Wij mogen de eminente Cornelis gelukwensen met deze daad en niet
minder met het zeer goede resultaat der studie.
Berlioz' Ouverture King Lear en Une nuit sur le mont chauve van Moesorgski
werden zeer uitnemend gespeeld. Vooral Moesorgski. Dat was de meest virtuoze
reproductie die ik van het U.S.O. nog hoorde!

Tivoli-concert
4 januari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Schubert: Negende symfonie (Grote)
Reger: Serenade, op. 95
Daar zijn avonden waarop het akoestische probleem ons op allerhande wijzen
taquineert; avonden waarop de muziek wel-klinkend is en de klankbodem onzer
zielen resoneren wil. En juist dan blijven vaak de kleinste verschillen, hinderlijkste
kwelduivelen der supreme welluidendheid, acuut. Dat zijn de avonden dat een enkel
instrument, of een groep van instrumenten, met de zuiverheid wel niet ‘te kampen
heeft’, doch: speelt in een ander gemiddelde. Volmaakt van onderlinge zuiverheid
werd de hele lange Symfonie in C van Schubert geen ogenblik. Waaraan dit te wijten?
Aan niets, aan onreguleerbare gedifferentieerdheden, aan niet volmaakt passende
expressiviteiten. De Geest des vlotten musicerens leek gewillig, als altoos; doch het
Vlees der welluidendheid is soms wel eens wat zenig... Ik zou ook niet weten hoe
zoiets te verhelpen ware; het is als een kinderziekte, waterpokjes of zo. Inenten is te
zwaar geschut en u ervoor ‘in acht nemen’ baat in de praktijk een schijntje. Kwaad
kan het ook achteraf nimmer: het wordt niets chronisch en het laat geen littekens
achter. Het is niet te wijten aan de dirigent (het laat zich al spelende niet herstellen);
het is niet te wijten aan de executanten. Het is een onwelluidende samenloop van
harmonische omstandigheden. Negenennegentig maal is de stemming pas, en het
resultaat voortreffelijk, eenmaal is het onpas en het resultaat zoals gisteravond. Het
is niet slechts intonatie; het is ook dynamiek, en vaak frasering, en vaak accuratesse.
Bij een eventuele tweede opvoering van hetzelfde werk zullen dezelfde tegenheden
waarschijnlijk niet manifest zijn; een repetitie meer zou wellicht ook veel voorkomen
hebben. Zoals gezegd: te genezen valt er aan dit kinderkwaaltje niemendal, te
voorkomen soms toch wel een kleinigheid.
De Serenade van Reger, na de pauze, is minder vatbaar, door haar harmonische
gecompliceerdheid. Die stemmingsverschillen: fluit, klarinet, hobo, fagot, hoorn,
harp, waren er evenzeer, doch men hoort ze daar minder. Overigens kan ik de
uitvoering dezer lange Serenade opus 95 een zeer goede noemen en, wat meer zegt:
ik heb Regers muziek weer eens gehoord zoals Reger zelf die placht te laten spelen.
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Dit is een groot compliment dat ik Cornelis hiermee maken kan. Reger, dat is dik en
massief, en grof, en bierig, en peuterig, ‘ausgeklügelt’, zo lijkt het bij doorzien, en
zo klinkt het meestal ook. Doch ook Regers noten kunnen geladen worden met een
kwantum Ziel en ook Regers muziek kan vergezichten openen. Op zijn, laat ons
zeggen persoonlijke, wijze was ook Reger een kunstenaar en zelfs magiër, hier en
daar. Het is maar de vraag of men, herscheppend, zijn wezen ‘in Einklang’ verstaat
te brengen met Regers fantasmen; het is de vraag of men door de woestijn van noten
heen kan, en durft worstelen, lang genoeg om de kern van de componist te benaderen.
Reger zelf speelde zijn muziek vlot en voorzichtig. Hij hield al het Interessante
Contrapunt op het tiende plan, zo ongeveer. Zo ook deed Cornelis. Men kan van een
Serenade van Reger geen Bizet of Debussy maken. En eerst recht geen Joh. Seb.
Bach. Maar men behoeft er ook geen Brahms in de zesendertigste macht van te
maken. En dat geschiedt in de regel. De executanten weten in de veelheid der
(inderdaad versnipperende en verwarrende) melodisch-contrapuntische
opeenstapelingen geen weg. En het resultaat is dat deze chaos juist zo chaotisch
klinkt als het er in hun unrege Reger-hersenen uitziet. Cornelis heeft de moed een
melodie, door de violen begonnen, na drie noten weer los te laten, op te vatten in de
fagot en ten einde te brengen in de tweede hoorn. Het is mozaïek; maar een mozaïek
die niet voor een ets wil doorgaan, is tenminste een aanvaardbaar genre, meen ik.
Bovendien geeft de Tijd ons reeds afstand tegenover Reger. Hij werd voor ons,
niet-Duitsers, reeds tijdgenoot van Wagner of Hugo Wolf. Zijn betekenis voor de
muziek van vandaag is nihil. Doch zouden wij hem een betekenis voor de muziek
van gisteren afstrijden, die hij ongetwijfeld gehad heeft? O, natuurlijk, liever geen
Reger-weken en zelfs geen Reger-avonden! Doch ik geloof, die hebben we niet te
duchten. En de figuur Reger kunnen wij waarderen. Juist door de Afstand. Drie jaar
geleden zou het me niet gelukt zijn.

Tivoli-concert - Concertgebouworkest
11 januari 1923 (UD)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
Tsjaikovski: Serenade voor strijkers
Berlioz: fragmenten uit La damnation de Faust
Weber: Ouverture Der Freischütz
Brahms: Derde symfonie
In extase over het programma kon men niet zijn. Daar was het succesnummertje van
Tsjaikovski, de Serenade voor strijkinstrumenten; de stukken uit Berlioz' Damnation;
Ouverture Freischütz en de Derde van Brahms. Het meest vermeldenswaard was dus
de symfonie. De Derde is niet de stroefst klinkende der vier symfonieën, hoewel de
Tweede waarschijnlijk wel iets helderder is (alles een kwestie van verhouding,
natuurlijk). Het is overigens wél opmerkelijk dat geen van Brahms' symfonieën, hoe
goed
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uitgebalanceerd, hoe ‘kunstvoll verflochten’, hoezeer ook geconstrueerd met overleg,
niet de indruk van een eenheid wil maken. Daar zijn natuurlijk goede redenen voor,
die wij kunnen vinden in Brahms' psyche. Doch: ook de muziek zelve geeft ons reeds
antwoord op vele vragen, zonder dat wij nog iets behoeven te weten van het
Verleden-Brahms, van de mens, van zijn leven, zijn idealen. Ziehier bijvoorbeeld
een symfonie waarvan de Finale niet bevredigt, niet sluit. Dat ligt schijnbaar niet aan
technisch-muzikale zaken: de thematiek steekt niet af bij die der andere delen,311 het
is hetzelfde materiaal dat Brahms zijn leven lang, voor al zijn werken, klein en groter,
gebruikt heeft. Er zijn geen extravagante dynamische toppen - het is mf, gelijk de
hele symfonie, met een paar uitzonderingen. Het tempo blijft, evenals in de eerste
drie delen, neutraal: geen adagio, geen presto. Toch zijn wij na de Derde van Brahms
hoogstens moe, nimmer verzadigd van klank of schoonheid. De oplossing? Er viel
niets af te sluiten. Er gebeurde niets achter deze noten, in de geest van de vinder. Ik
heb niets tegen een muziek die niet evolueert, die niet wisselt van plan, die slechts
beweegt in en door zichzelf - integendeel. Franck dichtte nooit een apocalyps in
klanken, Debussy's Ibéria ‘verhaalt’ ook niet van Spaanse piraten of stierengevechten.
Maar doe niet alsof er ‘wat gebeurd’ was. De Finale, met zijn berustende,
wierookwolkende violen-nevels, tracht een vrede of een berusting te suggereren maar wat voor vrede? Na welke strijd? Berusting? Waarin? Deze vrede is een
Schlaraffenland, en die berusting? Nietzsche schreef in dit verband eens zoiets van
Melancholie des Unvermögens.312 Dat Unvermögen heeft desnoods mijn sympathie;
we zijn allemaal sterfelijke zwakkelingen. Maar laat ons in godsnaam niet poseren
voor met bergen balspelende titanen of aardboltorsende atlassen. Hoe spotte ook
weer Zebedeus van Looy?...313 ‘Zie me staan, ik ben Atlas de Geduldige, ik ben de
man van het jaar nul... Goden, kijkt me maar énorm aan uit de fabuleuze wolken! Ik
waarschuw u in je eigen belang, blijft in uw sterkwater, wat komt ge hier op kothurnen
strompelen en op een hellend vlak; uw tijd is voorbij; de amfora's zijn gebarsten en
verschaald is de ambrozijn, omdat de kurk veel te dikwijls van de fles ging...’314 Het
kon op Brahms geschreven zijn! Deze ambrozijn was een godenvoedsel - maar in
Beethovens tijd! Tussen 1827, Beethovens sterfjaar, en 1884, het geboortejaar van
Brahms' Derde, is de kurk wel heel dikwijls van de fles der romantische
welluidendheid geweest... En nogmaals: die berusting - de hele symfonie is zo kalm
als een zoel motregendagje. Alle mensen hebben ernstige gezichten en niemand is
vrolijk. Ik geloof: dat is het vermoeiende van al Brahms' werk. Er is geen reden om
bedroefd te zijn, geen reden om blij te zijn.
311
312

313
314

Er staat in het UD: de thematiek steeds niet af.
In Der Fall Wagner, zweite Nachschrift, schrijft Friedrich Nietzsche over Brahms: ‘Die
Sympathie, die Brahms unleugbar hier und da einflösst [...] war mir lange ein Rätsel: bis ich
endlich [...] dahinterkam, dass er auf einen bestimmten Typus von Menschen wirkt. Er hat
die Melancholie des Unvermögens; er schafft nicht aus der Fülle, er durstet nach der Fülle.
Rechnet man ab, was er nachmacht, was er grossen alten oder exotisch-modernen Stilformen
entlehnt - er ist Meister in der Kopie - so bleibt als sein Eigenstes die Sehnsucht...’ Pijper is
waarschijnlijk op het citaat gebracht door J.S.B.B.: ‘Hugo Wolf stemde gretig met Nietzsche
in, waar die, elders, sprak over Brahms' “Melancholie des Unvermögens”.’ (UD, 12 februari
1917).
Zie voetnoot 166 bij de recensie van 21 januari 1920.
Jac. van Looy, De wonderlijke avonturen van Zebedeus, 72.
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Dat Brahms niet gedisponeerd was voor het tragische, is geen verwijt - dat elke
opgeruimdheid gelardeerd wordt met een reepje resignatie is erg. ‘Lachen’, zegt
Zebedeus, ‘is al een oud ding en is er niet een lachstaartje aan het eind van bijna elke
ernstige hond?...’ Dat bijna is voortreffelijk... er zijn inderdaad honden zónder
staartjes. Maar dat zijn modeproducten, puckjes, dobermannpinchers, enzovoort. Het
was altijd de natuurbedervende mensheid die deze wanstaltigheden in omloop bracht.
Gaat het in het geestelijke leven anders? Zou niet iedereen van huis uit zijn
lachstaartjes hebben meegekregen en slechts sommigen het ‘verloren’ hebben?... Het
zou veel ophelderen.
Mijn hemel - van het vierde Mengelberg-concert naar een kynologenclub - de
route is niet alledaags. Waar Brahms al niet toe leidt...
Mengelberg dan, weer gelukkig hersteld en met zijn onverzwakbaar enthousiasme
dirigerende en aanvurende, werd met een ovatie begroet. Zijn energie, vitaliteit is
bewonderenswaardig. Wanneer het bericht, in het avondblad van gisteren,
Mengelbergs plan de campagne juist weergaf, dan is het inderdaad een respectabele
prestatie, na een operatie in Duitsland te hebben ondergaan,315 een halve dag in de
trein te gaan zitten en en passant een programma van half acht tot tien te dirigeren
zó, dat niemand iets merkt van een geringere spanning of een iets zwakkere
geladenheid!
De hoorns, in het begin van de Freischütz-ouverture, waren niet zeer gelukkig;
het ensemble klonk voortreffelijk, als altoos.

Abonnementsconcert - Klingler-kwartet
12 januari 1923 (UD)
Klingler-kwartet
Kwartetten van Mozart, Schubert en Pfitzner
Het is een goed ensemble. Meer academisch dan spontaan; eigenlijk: meer academisch
dan iets anders. Hun rubato - proefsteen der temperamenten! - behoort wel zeer tot
een andere wereld en tot een andere tijdsorde dan de onze. (Ik zeg niet dat deze beter
is; alleen maar dat de andere ons niet toebehoort.) Het is alles ook zeer koel; de
dynamiek van het geheel is volstrekt verantwoord en aanvaardbaar, doch niet bepaald
ontroerend. Er zou meer op te merken zijn, doch waartoe? Het is een goed kwartet
en het was waard gehoord te worden in de veelheid dezer kwartettenrijke
abonnementsconcerten.
Gewoonlijk tracht ik deze korte beschouwinkjes te beginnen naar aanleiding van
de uitgevoerde werken of een deel daarvan. Een alleen maar goede compositie is,
meen ik, altoos nog meer aandacht waard dan een zelfs voortreffelijke uitvoering.
Ditmaal wil het mij voorkomen dat de belangstelling toch beter geplaatst kan worden
bij de

315

Volgens Frits Zwart heeft Mengelberg geen operatie ondergaan. Wel is hij in het najaar van
1923 in Zwitserland geholpen voor problemen met zijn rechter schoudergewricht, nadat hij
er al het hele jaar last van had gehad en in Amerika ‘onoordeelkundig’ was behandeld.
(schriftelijke mededeling)
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executanten dan bij hun programma (en toch een sinister lege zaal...). Want inderdaad
- het spel was opmerkelijker dan de muziek! Dat waren de bekendste kwartetten van
Mozart en Schubert en, bij wijze van noviteit, het kwartet van Hans Pfitzner.
Het was, laten wij een paar liederen buiten beschouwing, wel zowat het eerste
werk van Pfitzner dat hier in Utrecht sinds jaren gespeeld werd. Hopelijk is het
(voorgoed) het laatste. De muziek van Pfitzner vertoont twee aangezichten. Het ene
is ernstig, drukt fiere en mannelijke kracht uit, kijkt niet erg snugger en heeft een
mooie blonde baard. Zou Götz Krafft of Jörn Uhl kunnen heten.316 Het andere gelaat
heeft kraaienpootjes in de ooghoeken (van de Humor en de Heiterkeit), ziet er nóg
onschuldiger uit en vindt zijn verwanten in Das Haus in der Sonne.317 Mentaliteit:
Ullsteinbücher: gemiddelde.318 Want: niets wordt er beweerd, ernst of luim, of wij
kenden het sinds onze prille jeugd al. En die vrolijkheid was duizendmaal amusanter,
die ernst vele malen dieper. Dit is confectie: ontroering van meester A, B en C,
gecompileerd door Hans Pfitzner. Scherts, van meester X, Y en Z, gecompileerd
door Hans Pfitzner. Die muziek is volmaakt wezenloos - men schatte de ‘expressieve
kracht’ eens van zo'n hoofdthema: zestien gelijke noten, toonladderlijk van
nabuurschap, van boven naar beneê en van beneden naar boven... Te lang van stuk
om de indruk van een motto, een kiemcel zelfs maar te kunnen suggereren. Te slap,
te muziekloos om te doen of het zingt. Wat is die ernst, die resignatie? Niet eens
Melancholie des Unvermögens319 - geen sprake van melancholie; het is een steriel
preparaat waaruit professor Pfitzner nu eens een kwartet wou laten ontstaan. Zo
fabriceert men aspirin-Bayer of tandpasta. Wat is die Humor, wat bedoelt dit ‘heitere
Reigentempo’? Dopper is dichter bij het wezen der muzikale scherts als hij in zijn
Zevende symfonie twee violen en een contrabas de Hollandse boerenhymne Tweeee
violen en een bas, bas, bas laat inzetten. De formule van deze, Pfitzneriaanse, humor
luidt (I 6/4, V2, I).320 Hetwelk is, overgezet zijnde: drieklank van de eerste trap,
kwartsextligging, terts boven; septiemakkoord van de vijfde trap, kwint boven;
drieklank van de eerste trap, octaafligging. En dan weer vanvorenafaan... O, het is
zo vrolijk, zo kostelijk. Het is het prototype van al wat daar sinds Noach vrolijkheid
heette. Het is het accompagnement van elk cabaretlied en het is het motto van
‘onsterfelijke’ symfonieën. Het is de remedie tegen elk aanvechtinkje van up-to-date
Weltschmerz, een vademecum, een wondermiddel. Tenminste voor lieden,
gedisponeerd als Pfitzner. Wat men in Holland nimmer was en hopelijk ook nooit
zal worden.

316
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318
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Jörn Uhl is een figuur uit de gelijknamige roman van Gustav Frenssen (1901), die door Gustav
Meyrink is geparodieerd (zie de recensie van 10 maart 1921). Götz Krafft, die Geschichte
einer Jugend (vier delen) is geschreven door Edward Stilgebauer en verscheen in 1905.
Das Haus in der Sonne (Åt solsidan) van de Zweedse illustrator Carl Larsson was in het
begin van de 20ste eeuw zeer populair: huiselijkheid, eenvoudige, brave mensen, versjes met
pedagogische inslag.
Uitgeverij Ullstein bevredigde met de serie Ullsteinbücher de hang naar het melodramatische
bij een groot publiek. August Vermeylen noemt bijvoorbeeld Richard Voss (1851-1918)
‘een auteur van een sentimenteel naar het uiterlijk gericht oeuvre (Ullsteinbücher!)’ (August
Vermeylen, Verzameld Werk, deel 4, 900).
Zie de vorige recensie, van 11 januari 1923.
In het UD staat abusievelijk (I 6/4, V, I)2.
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Het kwartet opus 13 van de nu vierenvijftigjarige Hans Pfitzner, verwoede
tegenstander van de jongste Duitse stromingen (op dit terrein sta ik aan zijn zijde),
is een
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veertig minuten durende locus communis. De componist Pfitzner huldigt artistieke
idealen die omstreeks 1823 wellicht onaanvechtbaar geschenen zouden hebben. Met
Pfitzners negaties kan men het eens zijn; met wat hij positiefs beweert of doet
allerminst. Daar is bijvoorbeeld dat kwartet. Kan men het daarmee eens zijn of kan
men het zelfs maar aanvaarden? Het is in het geheel niets en het beduidt niets. Het
is het meest nonsensicale stuk dat men in jaren hoorde. Bummelpetrus bevat meer
muziek en meer humor van deze soort. Men zou er eigenlijk niet over behoren te
schrijven. Maar Hans Pfitzner is een van de notabele Duitse componisten van
tegenwoordig. Ach - het schone verleden; het verleden van Mozart, en Bach, en
Beethoven, en Schumann! Nu: Pfitzner. Of Benatzky. Benatzky is groter.

Tivoli-concert
18 januari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Haydn: Symfonie nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel)
Saint-Saëns: Le déluge (solist: Francis Koene)
Mozart: Sinfonia concertante in Es, KV 364 (solisten: Francis Koene en
Maurits Snijders) Chabrier: España
Francis Koene speelde Saint-Saëns' Déluge-prelude violistisch gelukkiger dan zijn
solostem uit Mozarts Concert voor viool en alt. Hij moest in Mozart te veel
concertmeesteren, te veel aandacht besteden aan het ensemble met Snijders, de eerste
soloaltist. Dit had onder andere tot gevolg dat veel frasen te nadrukkelijk ingezet en
afgesloten werden; dat Koene zijn toon somtijds forceerde - in één woord: dat er wat
veel materie bleef in deze immaterieelste aller muzieken. Francis Koene speelde zijn
Saint-Saëns solo mooi en warm van toon; dit behoorde, meen ik, tot de zeer goede
prestaties van onze concertmeester.
Het spel van Maurits Snijders voldeed aan dezelfde eisen niet en aan geringer
eisen (er zijn nog altijd mensen die de alt, sonore bariton van de gestreken zangers,
voor een soort tweedeklas lage viool houden...) evenmin. Het spel van Snijders mist
nog persoonlijkheid, mist nog elk spoor van geacheveerdheid. Het is altijd ruw en
het is te vaak onzuiver. Solo spelende schijnt hij bovendien onophoudelijk te forceren
- en er zijn weinig lyrische accenten die zich door de formule Aanpakken laten
bezweren. De heer Snijders ga zijn pianissimo nogmaals grondig herzien; ook zijn
rechterhand verdraagt vele retouches. Alles in alles mag men wel hopen dat deze
altist zich nog geducht ontwikkelen kan. Het Concert voor viool en alt is een
bekoorlijk werk, vooral de Finale. Het middendeel is wat monotoon.
Het programma, dat afgesloten werd met Chabriers meeslepende España-rapsodie,
begon met een symfonie (Mit dem Paukenschlag) van Haydn. Er zijn wellicht
‘schoner’ - dat zou dan zijn: dieper, of interessanter, of sierlijker - symfonieën onder
de honderdendertig die Haydn heeft nagelaten.321 Doch kostelijker geen. Deze sym321

Dat aantal klopt natuurlijk niet. In het Haagsch Maandblad van maart 1927 schreef Pijper
dat Haydn ‘149 symfonieën heeft geschreven, 83 strijkkwartetten, 90 pianosonates en meer
dan veertig pianotrio's’ en ook in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 11 december 1927 heeft
hij het over 149 symfonieën. Dit aantal is afkomstig van Wotquenne. Het aantal erkende
composities van Haydn is voortdurend aan verandering onderhevig: verloren gewaande
werken worden teruggevonden of van eerder aan Haydn toegekende werken wordt de
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fonie bevat de sappigste menuet die Haydn ooit heeft geschreven en het Andante
met de allerverbijsterendste vondsten. (Die zestienden aftellende hobo! Iemand
meende dat Haydn ook het dadaïsme reeds ‘vorempfunden’ had322 en dat is wellicht
juister dan het er hier op krantenpapier uitziet!) Over de reproductie nil nisi bene.
De blazers waren de hele avond voortreffelijk en de strijkers toverden in het Andante
een pianissimo dat ik in de realiteit nog nergens gehoord had!

Opera - Lohengrin323
20 januari 1923 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Rudolf Tissor
Wagner: Lohengrin
In het jaar 1879 schreef de (toen vijftienjarige) Richard Strauss aan zijn vriend en
meester Thuille over de opera Lohengrin: ‘Die Einleitung besteht aus einem
A-Dur-Gesäusel der Geigen in der höchsten Lage, was zwar klingt aber furchtbar
süss und krankhaft, wie die ganze Oper.’324 Het is een typische uiting van hem, die
eens, gedurende een aantal jaren, de leider der revolutionaire muziekbeweging in
Duitsland worden zou. Het is eigenaardig vooral dat deze jonge Strauss, met een
blijkbare voorliefde voor gepeperder c-Moll- of F-Dur-spijzen, de opera Lohengrin
niet alleen ‘krankhaft’ noemt (dat is niet onbegrijpelijk van een Duits gymnasiast uit
die jaren), doch ook- ‘süss’. Zelfs als we de Lohengrin niet meer aanvaarden, in geen
enkele instantie, dan komt het toch niet in ons op, om het ding te zoet te schelden.
Verder doorgaande op deze kwestie zou ons allicht meer in de buurt van Richard
Strauss dan van Richard Wagner houden. En daar de Nationale Opera nog niet bezig
is aan Salome, Elektra, Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos of Frau ohne Schatten,
doch, solide en bescheiden, aan Lohengrin, doen we wellicht beter de draden van dit
betoog maar te laten slippen uit het oog onzer naald. Het kritische kleed - neen,
waarlijk geen nessusgewaad - zou niet willen passen, vrees ik.
Laten wij ook over Wagners Lohengrin niet verder divageren. Koopmans325
Lohengrin was, in trouwe, beter dan veel andere opera's uit de laatste seizoenen. Het
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323
324
325

authenticiteit in twijfel getrokken. Volgens de herziene New Grove zijn er van Haydn 108
symfonieën, 25 pianotrio's en 32 pianosonates bekend.
Hiermee verwijst Pijper naar de door hem bestreden misvatting dat Haydn (en Mozart)
Beethoven ‘vorempfunden’ zouden hebben. Wie beweert heeft dat Haydn ook het dadaïsme
heeft ‘vorempfunden’, is onbekend.
Annalen 2635.
Steinitzer (1911), 36. Pijper noemt dit boek eerder: op 8 oktober 1919 en 21 januari 1920.
Het citaat eindigt aldus: ‘[...] wie die ganze Oper - nur die Handlung ist schön.’
Gerhardus H. Koopman, van 1916 tot 1919 directeur van De Nederlandsche Opera, is in de
jaren 1922-1924 directielid der N.V. Nationale Opera.
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zag er fleuriger uit; het geschiedde met wat meer animo. Otto Wolfs Lohengrin, om
hiermee tot de persoonlijke kern van het muziekdramatische poedeltje te komen, was
juist zoals we hem over de vele Duitse tonelen zien zwerven. Mij wat te grof; berekend
op het, laat ons zeggen, grotere effect. En wat onbeschaafd. Vocaal eveneens.
Dit was een tweetalenvoorstelling. Elsa en Lohengrin zongen Duits (Lohengrin
vrij binnensmonds, met een blijkbare haat aan r en s), de Duitse koning Heinrich en
alle de anderen, gelukkig - Hollands. Er is in de praktijk weinig tegen te zeggen, laat
staan aan te doen. Maar in theorie heeft het zijn bezwaren. De heer Koopman is gelukkig voor het abstractum Hollandse muziekdramatische kunst en voor de concretie
N.V. Nationale Opera - de heer Koopman is practicus en ik schrijf hier als theoreticus,
in dit verband. Op het plan der theoremen zouden wij het eens kunnen zijn dat een
taalkundig tweeploegenstelsel niet te verdedigen is. We zouden erover kunnen denken
of het aanbeveling verdient een Duitse opera in het Duits of, slecht vertaald, in het
Hollands uit te voeren. Ik voel op het ogenblik meer voor Duits. Hoe dit alles zij:
het systeem van de gastrollen vervullende (betrekkelijke) celebriteiten brengt altijd
zulk soort situaties mee. En ik moet zeggen dat de homogeniteit van dit ensemble
ad hoc mij meeviel. De creatie van Lilian Granfeld, uit Helsingfors,326 (Elsa) was
zeer overdacht en in Wagnerse geest uit Wagnerse traditie opgebouwd. Otto Wolf
(Lohengrin) noemde ik reeds. Cornelis Bronsgeest (Koning) gaf vooral beschaafde
zang. De andere Hollands zingende solisten: Ortrud (Liesbeth Poolman-Meissner),
Telramund (Helvoirt Pel), de Heraut (Angenent) gaven, in deze zelfde volgorde,
uitnemende tot goede creaties te horen. Mevrouw Poolmans Ortrud was ook als
toneelfiguur, als duistere intrigante, zeer geslaagd. Zwakker natuurlijk de koren, het
orkest (wat rauw). Rudolf Tissor dirigeerde. Ik kan mij geacheveerder, suggestiever,
muzikaler, artistieker orkest- en ensembleleider voorstellen en ik heb dat, zelfs in
een opera, vaak genoeg gehoord. Ook hier in Holland, door Hollanders.

Beethoven-cyclus - Vierde concert
23 januari 1923 (UD)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Budapester Strijkkwartet
Beethoven: Strijkkwartetten op. 95 in f, op. 131 in cis, op. 18.6 in Bes
Het Budapester Kwartet, ensemble van Hauser (wiens vioolspel er nog altoos te
krampachtig uitziet, doch in het geheel niet zo klinkt), Pogány, Ipolyi en Harry Son
(wiens pizzicati wat mat klonken, gisteravond) durf ik thans wel het beste der
uitnemende Hongaarse strijkkwartetten te noemen. Hun spel is bezonkener geworden
dan vroeger, men heeft zich de kleine peuterigheidjes afgewend: het is tegenwoordig,
in dit genre van hartstochtelijk musiceren, een vrijwel ideaal gezelschap. Ik herinner
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Lilian Granfeld is ook bekend als Hanna Granfelt. Helsingfors: Zweedse benaming voor
Helsinki.
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mij niet het cis-Moll-kwartet ooit grandiozer gehoord te hebben. O, men kan zich
reproducties denken, opgebouwd uit immateriëler accenten; men kan zich, aan de
andere kant, sommige orkestrale effecten nog orkestraler voorstellen. Doch dat is
geen plan van waardering. Zó als Hauser c.s. gisteravond speelden, was het in dat
gemiddelde volmaakt.
Het cis-Moll-kwartet werd geflankeerd door opus 95 en het zesde der eerste zes
kwartetten (La malinconia).327 Ook daar viel uitermate veel te bewonderen, doch
opus 131 vraagt, thuis aan de schrijftafel, weer de volle aandacht terug. Waarlijk het is Beethovens summierste328 uiting geweest. Men weet het: ik bemin de
muziekgeschiedenis niet die eruitziet als een tableau de la troupe: Alvader Beethoven;
Baldur-Mozart, et cetera, ad infinitum. Zo kom ik er ook niet grif toe één werk van
een der grote meesters te stellen ver boven hun overige composities. De musicus,
die op de vraag welke symfonie van Bruckner hij het mooiste vond, antwoordde:
‘Die ik de laatste keer gehoord (of gespeeld) heb’, was nog zo dwaas niet. Ik weet
welk een indruk bijvoorbeeld de Zevende symfonie van Beethoven op mij pleegt te
maken; ik herinner mij schone uren tijdens het spelen van zijn kamermuziek. En zo
zou dus ook hier Shaws epineuze opmerking: ‘Verliefd zijn, is het verschil tussen
de éne vrouw en de andere overschatten’ weer eens de waarheid kunnen bevatten!329
Die musicus van zo-even, eerlijk genoeg om ‘het’ van het ogenblik te laten
afhangen, was een praktisch wijsgeer. Heden hebben wij het cis-Moll-kwartet
Beethovens schoonste kamermuziekwerk gevonden. Laat ons de moed hebben
volgende week opus zoveel nommer zoveel onbevooroordeeld tegemoet te komen.
In tweede instantie: een compositorisch-technische waardering heeft met de liefde
die wij een kunstwerk toedragen, weinig te maken; soms niets. En dus stel ik de
bewering dat opus 131 als werkstuk, als compositie, waarschijnlijk Beethovens
gelukkigste vondst is, op een iets langer termijn vast (zeggen we: een jaar of twintig).
Het werk beweegt geheel vrij, is nimmer problematisch en volstrekt zonder dode
plekken; in opus 95 staan wél wat vulmaten.
Deze vierde Beethoven-avond was wél de beste, tot nu toe. De kwartetten van
Beethoven zijn meesterstukken, maar toch bejammer ik het allerminst dat we over
de helft van de cyclus heen zijn. Enfin, daar hebben we het reeds vroeger over gehad.
Juist omdat de kwartetten van Beethoven zo schone muziek zijn!

Concert - Beyen-Wagenaar
24 januari 1923 (UD)
Sophia Beyen (zang) en Jan Wagenaar (piano)
Liederen van Wolf, Honegger en Debussy; pianowerken van Bach, Chopin
en Goossens

327
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De eigenlijk onjuiste benaming La malinconia is afgeleid van het opschrift van de
Adagio-inleiding van de Finale van het kwartet, op. 18.6.
Zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921.
Shaw schreef: ‘Being in love is the gross exaggeration of the difference between one person
and everybody else.’
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Hun programma was samengesteld met veel overleg, met inzicht, kan men wel
zeggen. De zangeres had zich nieuwe (eigenlijk: minder gewende) taken op de
schouders gelegd: enkele niet afgezongen liederen van Hugo Wolf; Honeggers Alcools
(men had mogen vermelden: eerste uitvoering in Utrecht!) en vijf goed bekende
Debussyliederen. Wagenaar speelde, behalve Bachs Chromatische fantasie en vier
etudes van Chopin, nog een pianowerk van Eugène Goossens - nóg een eerste
uitvoering.
Het werd tijd dat wij hier in Utrecht eens iets van Arthur Honegger te horen kregen.
Honegger, die nu ruim dertig jaar zijn zal, is wel ongeveer de meest evenwichtige
der ultramoderne componisten. Evenwichtig van huis uit, meen ik. De placiditeit van
bijna al zijn werken spruit direct uit zijn temperament voort. Hij bereikt niet, zoals
bijvoorbeeld Stravinsky, zijn evenwicht door hevige schommelingen, langs heftige
explosies en grondeloze stilten. Het is a priori welgeordend en klaar. Honegger is
Zwitser van nationaliteit, Fransman door geboorte en opvoeding. Hij mist, in hoogste
instantie, de Franse gratie - hij mist eveneens het breedsprakige, het zwaarwichtige,
dat een kenmerk is van de Germaans georiënteerde componisten. René Chalupt
meent: ‘Dans ses oeuvres récentes se manifeste nettement son tempérament ethnique
tandis que l'esprit français s'exerce dans le plan supérieur de l'intelligence qui préside
et commande.’330 Wel, men heeft het gisteravond kunnen horen, meen ik. Toch is het
orkest Honeggers wezenlijke terrein: zijn pianostijl is niet bijster persoonlijk, of zelfs
maar pianistisch. Hij kan een orkest beter laten klinken dan hij het een piano doet.
Dit is tenslotte geen tekortkoming, doch een kenmerkende eigenschap. Overigens
waren ook lang niet al mejuffrouw Beyens intenties ten opzichte van Honeggers
muziek juist. Het werd te gevoelig: Saltimbanques te stijf, Les cloches veel te serieus.
Mejuffrouw Beyen maakte er gewis schone liederen van, doch het zwaartepunt in
dit soort muziek ligt elders dan waar zij het nog zoekt. Men zou wellicht mogen
zeggen dat het te weinig literair aangevoeld werd (Debussy trouwens ook). Verreweg
het gelukkigste zong mejuffrouw Beyen haar Wolf-liederen: Heimweh en Der Freund
zeer goed; Erstes Liebeslied misschien iets te vlak. (De muziek is trouwens niet zó
treffend als het kleine meesterstuk dat de tekst is; de symboliek werd door Wolf
wellicht niet zó geweten als door de dichter Mörike.) Van de liederen van Debussy
slaagde Clair de lune het best. Het ensemble zang-piano in Mandoline rammelde
wat (de eerste en de laatste pianonoot vielen trouwens al te ballistiek uit!) en Chevaux
de bois was gejaagd en dus onfijn. Het middenstuk (‘c'est étonnant comme ça vous
soule’) ensceneerde zij wat naturalistisch en dan meer in de geest van een Käthe
Kollwitz dan van een Steinlen.331 Die hebben nu alle twee wel heel weinig met Claude
Debussy of Paul Verlaine te maken, doch ik zou met een Steinlen-accent desnoods
vrede gehad hebben - hiermee niet! Ik geloof weer:

330
331

René Chalupt, ‘Arthur Honegger’. La Revue Musicale, jrg. 3, nr. 3, januari 1922, 42-52. De
geciteerde zin staat op p. 51.
De Zwitsers/Franse tekenaar/schilder Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923) is vooral
bekend om zijn tekeningen van katten en reclameposters in een krachtige door de Japanse
prentkunst beïnvloede stijl, die doet denken aan het werk van Toulouse-Lautrec. Het sociaal
gericht realisme van de Duitse grafisch kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) laat
expressionistische invloeden zien. Wellicht bedoelt Pijper dat de uitvoering te Duits was.
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het is het centrum, ook van deze muziek, dat mejuffrouw Beyen zoekt en nog niet
gevonden heeft. Zij maakt sommige graduele verschillen voelbaar tussen Debussy
(Honegger) en Wolf. Doch het verschil is fundamenteel. Slechts zij die zoeken,
kunnen het sleuteltje vinden en Sophia Beyen blijkt, zoals haar programma bewees,
te zoeken met ernst. Ik twijfel niet of zij zal, voortgaande op de juiste manier, vinden
wat haar nu nog ontbreekt om de muziek van deze tijd ook in de geest te herscheppen.
Haar stem, haar zangvaardigheid is gereed geld en haar belangstelling geeft alle hoop
op een nabije toekomst.
Jan Wagenaar speelde zijn moderne stuk (Goossens' Nature Poems opus 25)
verreweg het meest overtuigend. Het Tristan-idioom, waarin deze nieuw-Engelse
muziek in hoofdzaak geschreven is, correspondeert blijkbaar het directste met zijn
onderbewuste zelf. Hij bracht in die stukken waarlijk zeer treffende momenten:
dynamisch, ritmisch was er een voortreffelijk evenwicht. Van zijn deel van de
moderne liederen (de pianopartijen van Honegger en Debussy) zou ik hetzelfde
moeten zeggen als boven bij de zangeres: hij maakte fraaie muziekstukken van de
noten van Debussy en Honegger, doch het stamde te veel af van Liszt, of Chopin,
of Edvard Grieg. Goossens kon hij via Wagner benaderen. Daarom was dit, in de
afdeling Moderne Muziek, de best geslaagde reproductie. Het zuiverste moment van
de gehele avond viel evenwel in Wolfs Heimweh.

Tivoli-concert
25 januari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Mozart: Ouverture Le nozze di Figaro
Mozart: Recitatief en Rondo (soliste: Minny de Jonge)
Mahler: drie liederen (soliste: Minny de Jonge)
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Freule de Jonge zong, behalve een fraai recitatief en rondo van Mozart,332 na de pauze
drie liederen van Mahler. Het minst bekende der drie: Liebst du um Schönheit...
behoort niet tot Mahlers beste, persoonlijkste uitingen. Meer muziek van Mahlers
ras dan van zijn ziel; veel overeenkomst met het Adagietto uit zijn Vijfde symfonie.
Verder het kostelijke Lob des hohen Verstandes en het zo wijze Rheinlegendchen.333
Ik heb slechts bewondering voor de wijze waarop Evert Cornelis deze partituren met
het orkest gerealiseerd heeft. Daar bleef niets te wensen over; alle musici hadden
hun vreugde aan de beide gevalletjes en het resultaat was dat het klonk zoals een
orkest van Mahler onder de allergunstigste omstandigheden klinken kan. Dat wil
zeggen betoverend.

332
333

Waarschijnlijk het Rezitativ und Rondo (A questo seno deh vieni / Or che il cielo a me ti
rende) voor sopraan en orkest, KV 374.
Beide liederen uit Des Knaben Wunderhorn.
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Freule de Jonge zong het Rheinlegendchen beter dan de beide andere Mahler-liederen
of de aria. In Kukuk und Nachtigall334 een ietwat overmatig scanderen zwaarlicht wat na drie maten al monotoon wordt. Ook de expressie van ‘Liebst du-um
Schönheit’335 kon ik niet volgen. Het Rheinlegendchen is een lied waarvan ik reeds
lange jaren erg veel houd. Dit maakt dat ik er, au fond, toch nog een gans andere
voorstelling van heb; minder zwaarwichtig heb ik het mij trouwens altijd gedacht.
Freule de Jonges wijze van musiceren, haar temperament, lijkt voor deze ‘verträumte’
Duitse dingetjes ook wat te teruggehouden, te koel.
De overige namen van het programma: Mozart en Schubert. Ouverture Le nozze
di Figaro fijn geslepen (fagot iets erachteraan); de Unvollendete een gebeurtenis.
Violoncellen tweede thema eerste deel wat gelijkmoedig van klank. Geenszins onfraai,
of onsierlijk, of onstevig. Doch te weinig desperado. Maar als geheel, als prestatie,
iets zeer voortreffelijks.

Concert - Het Oekraïense koor
26 januari 1923 (UD)
Het Oekraïense koor
De belangstelling was iets minder dan matig; de stemming van dit matig
geïnteresseerde publiek werd er niet milder op, toen professor Kiritsjenko tussen het
eerste en tweede programmanummer een stijf kwartiertje pauze hield. Daar zijn
wellicht motieven voor geweest; misschien is dat Oekraïense gewoonte - maar in
ieder geval duurde het lang.
Ik weet niet of het verstandig geweest is van de actieve dr. De Koos om in dit
Oekraïense koor-verband de Italiaanse kerkzangers (de zogenaamde Sixtijnse Kapel)
te noemen: ‘Niet alleen is dit koor vergeleken door de pers met de Sixtijnse Kapel,
doch door verschillende amateurs (het staat er!) zelfs daarboven verkozen.’ Wel, die
amateurs bewezen daarmee: Amateurs te zijn. Als men dit vocaal ensemble dan
absoluut ergens mee vergelijken wil, waarom dan niet met het óók-Russische
balalaika-orkest (twintig tokkelinstrumenten en een tamboerijn)? Of, als men vocaal
en dichter bij huis wil blijven, met de Wognummers? De Wognummers336 zongen
hun populaire

334
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336

Van Mahlers lied Lob des hohen Verstandes luidt de eerste strofe: ‘Einstmals in einem tiefen
Tal / Kukuk und Nachtigall / Täten ein Wett' anschlagen: / Zu singen um das Meisterstück,
/ Gewinn' es Kunst, gewinn' es Glück: / Dank soll er davon tragen.’
Pijper imiteert hier in de schrijfwijze de dictie van freule Minny de Jonge. Liebst du um
Schönheit is een van Mahlers Rückert-liederen.
Het gemengde koor ‘Jacob Kwast’ o.l.v. Willem Saal uit Wognum was algemeen bekend
als ‘De Wognummers’. Na in 1904 een eerste prijs te hebben behaald bij het Nationaal
Zangersfeest te 's-Gravenhage trad het voor het eerst op in het Amsterdamse Concertgebouw
in januari 1905. Twee maanden later gaf het een concert in Den Haag, waarbij ook koningin
Wilhelmina en prins Hendrik aanwezig waren. Tijdens de uitvoeringen en tournees (ook in
het buitenland) werd de boerenafkomst van de zangers niet verloochend; zo waren de dames
getooid met de Westfriese ‘kap’.
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dingen minstens zo voortreffelijk als deze Oekraïeners de hunne. En om naar bonte
Russische hemden te kijken, gaan we nu toch eigenlijk niet naar een concert. Ik vraag
me, muziekkritisch, ook af: zijn deze Russische dingen, bewerkt door een aantal
onbekende celebriteiten (Strezenko, Kochitz) meer waard en zuiverder herschapen
dan Heer Jesus had een hofken, gearrangeerd door Julius Röntgen sr...? Ik geloof er
niets van. Neen, herschepping van meesterwerken van Palestrina, van Da Vittoria
door de Romeinse kerkzangers was een gebeurtenis, was iets edels.337 Dit niet. Dit
hoort op het balalaika-plan.338 Dr. De Koos brengt als concertondernemer gewis
belangrijke solisten en interessante ensembles naar Holland, naar Utrecht ook, maar
bewondering voor deze keuze heb ik geen zier. Ik ontgeef me de moeilijkheden van
een concertdirectie geenszins: het Klingler-kwartet, Harold Bauer zelfs, speelden
voor halflege zalen. Maar de reclame voor dit gezelschapje, ten koste van het
superieure Italiaanse ensemble, lijkt mij toch onverantwoordelijk.
De muzikale kwaliteiten van programma en uitvoering waren namelijk te gering.
Op 27 maart van het vorig jaar bracht Sem Dresden met zijn Madrigaalvereeniging
een paar volksliederen die ook op het programma van gisteren voorkwamen (onder
andere het fijn gesponnen Schedryk). De herinnering aan die geraffineerde reproductie
werkte ditmaal moordend. Door Dresdens ensemble werd alles fijn afgewogen,
geestig en subliem geprojecteerd; gisteravond hoorde men slechts de contrapunten
(langzame tonenreeks naar beneden). En zo klonk alles: rauw en draufgängerisch.
Er staan fraaie stemmen (mannenstemmen) bij: sommige zeer lage noten waren veel
klankrijker dan men ze hier gewoonlijk zingen hoort. Doch dit zijn details die het
gehalte van een uitvoering niet bepalen. Hun forte is goed en men detoneert weinig.
Doch dit is in vakkringen toch eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Resumerend: dit
concert van het Oekraïense koor was een grote triomf - voor onze Hollandse
Madrigaalvereeniging!

Sonateavond
Mevrouw Van Lunteren-Francis Koene
29 januari 1923 (UD)
Helena van Lunteren-Hansen (piano) en Francis Koene (viool)
Werken van Roussel, Franck en Haydn
De noviteit was de sonate van Albert Roussel. Alles in dit muzikale heelal is
betrekkelijk en zo durf ik dan deze vioolsonate van Roussel een zeer betrekkelijke
noviteit te noemen. Ik geloof, mevrouw Van Lunteren en Koene speelden haar voor
de eerste maal in Utrecht, doch wie zal zeggen of in onze concertzalen ook alle
liederen van Schubert, alle strijkkwartetten van Haydn, alle sonates van Mozart reeds
uitgevoerd

337
338

Zie de recensie van 15 november 1922.
Zie de recensie van 17 oktober 1921.
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werden? Deze Roussel was, precies uitgedrukt, een noviteit uit het Vrije Verleden.
Belangwekkend ongetwijfeld, doch wel zeer lang, ietwat eenkleurig en niet zeer
zakelijk gerealiseerd: wat te veel noten voor de expressie.
Ik durf te zeggen dat wij de Roussel van 1920 hier nog niet kennen. Roussel is
vierenvijftig jaar oud, ten naaste bij en hij evolueerde de laatste zes, acht jaren
merkbaarder, definitiever en vruchtbaarder dan de eerste vijfenveertig. Zijn ballet
Le festin de l'araignée bevat, mét zijn andere recente composities een volstrekt
nieuwe, actuele muziek.339 Zijn werken tot en met (ongeveer) 1911 zijn zeer kunstige
en muzikaal belangwekkende zaken, die, gelijk de Fransen dit elegant uitdrukken,
een muziekhistorische periode helpen bepalen. In dit geval: de periode Frankrijk ná
Wagner: Franck-traditie en Schola-dogmatiek. Roussels oudere periode telt de tot
dusverre meest bekende werken: deze vioolsonate, die al van 1907 dateert, het
tezelfder tijd geschreven werk voor blaasinstrumenten en piano (eerste opus waarin
Roussel naar de kostbare beknoptheid streeft!), een trio, een kwintet voor
strijkinstrumenten en hoorn, de eerste orkestwerken (Poème de la forêt).340 Omstreeks
1911 vallen de Évocations. (Wij kennen hier het eerste der drie: Les dieux dans
l'ombre des cavernes). Hierna begint de nog levende Roussel.
Deze vioolsonate noemde ik zo-even: vooral lang. Men kan een langdurige muziek,
zoal niet prefereren, dan toch aanvaarden op verschillende gronden. Primo kan een
componist gedwongen zijn, gedachten over een langere tijdsruimte te verdelen. Zo
schreef Bruckner, soms Mahler ook. Die lengte wordt gedicteerd door het karakter
der thematiek; die lengte valt ook, bij scherper toeluisteren, niet meer lang. Ook kan
een uitvoerigheid gemotiveerd worden door constructieve eigenschappen van het
werk in kwestie. Zo werden Händel, Reger, Wagner, Franck, Tsjaikovski auteurs
van lang durende muziekstukken. Doch er is ook nog een besluiteloosheid die lange
composities kweekt. Dat resulteert uit een slechts partieel kritisch inzicht.
Jeugdwerken bijvoorbeeld zijn bijna altijd te lang. Op die wijze is Roussels
vioolsonate te lang, geloof ik. Men merkt dit vaak aan een ietwat ongemotiveerde
tempowijziging: een langzaam deel dat sneller gaat lopen, weer traag wordt, weer
versnelt, weer verlangzaamt, enzovoort. Of een snel deel dat binnen twee minuten
verzandt in de mulligheden van een plus lent, zandwegje waaruit het slechts door
een tal van technische trucs losgewurmd kan worden.
Compositorisch-kritische analyse zou nog meer zwakke zijden van deze vioolsonate
blootleggen. De lengte is de eerste in de oren springende, niet helemaal gewenste
eigenschap. Doch er zijn ook andere kenmerken die in een Frans kamermuziekwerk
na 1900 ternauwernood te waarderen blijken. Laat ons het hierbij laten. De vioolsonate
van Albert Roussel is immers een zeer kunstige en muzikaal belangrijke compositie,
waardig en beminnelijk specimen van een bepaalde periode der Franse muziekcultuur.
Mevrouw Van Lunteren en Francis Koene hebben het stuk heel mooi gespeeld.

339
340

Le festin de l'araignée is van 1912.
Le poème de la forêt is de titel van Roussels Eerste symfonie (1904-1906). Het ‘werk voor
blaasinstrumenten en piano’ is het Divertissement voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en
piano uit 1906 en het trio is het Pianotrio uit 1902. Het in 1901 geschreven kwintet voor
hoorn en strijkers is later door de componist vernietigd.
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Franck was beter; Haydn niet. Het laatste deel van Haydns Zevende vioolsonate is
een van de gevaarlijkste en penibelste stukken uit de complete klassieke literatuur.
Deze Finale viel overigens beter, in de geest meen ik, dan het sublieme Andante, het
tweede deel. Dat was wat erg staccato, wat te hoekig. Ietwat te spits aan mevrouw
Van Lunterens kant; ietwat te klein van toon door Koene gespeeld. Wellicht slechts
niet pathetisch genoeg in het classicisme of niet klassiek genoeg in de lyriek?
In Roussel deed mevrouw Van Lunteren zeer fraaie dingen - pianistisch, meen ik,
en muzikaal. Het ensemble kwam in Roussel niet op pariteit. Ik weet, alles in alles,
niet of de beide kunstenaars reeds voldoende op elkaar ingespeeld zijn. In Franck
waren vele bladzijden die rustig en kleurig doorgemusiceerd werden. In Haydn vooral
echter dreef men te veel op de golfslagen (branding, deining?) der gemeenschappelijke
vanzelfsprekende muzikaliteit. Mevrouw Van Lunteren en Francis Koene zijn
misschien nog niet op elkaars diapason afgestemd. Doch hun temperamenten, hun
wezenseigenaardigheden liggen hier en daar wel een paar dagreizen uit elkaar
(Haydn-Andante!). Ik weet niet of mevrouw Van Lunteren met Koene een ensemble
als met Martine Dhont zou kunnen krijgen. Ik weet ook niet zeker of Koene misschien
aan een iets lyrischer partner niet steviger zou sluiten dan aan het uitnemende, doch
niet bepaald immateriële pianospel van mevrouw Van Lunteren. Beiden zijn
voortreffelijke musici, doch niet elkaars complementen. En inzake sonatenspelen
wegen zeer lichte gewichtjes zwaar: een sonate van Haydn is een goudschaaltje! Eén
voorslagje brengt de naald al aan het trillen (alweer: Andante van Haydn). Natuurlijk
sluit deze kritiek in dat men helder en muzikaal gemusiceerd heeft. En dat is reeds
zeer veel; meer dan men na het grootste deel der concerten schrijven kan.

Tivoli-concert
1 februari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Rameau/Gevaert: Suite uit Castor et Pollux
Wagner: Voorspel Lohengrin
Wagner: Siegfried-Idyll
Charpentier: Cinq impressions d'Italie
De suite uit Rameaus opera Castor et Pollux was, meen ik, een noviteit. Het zijn
zeven kleine meesterstukken; en het stemt tot bescheidenheid te moeten constateren
dat een zo voortreffelijke, geestige en elegante muziek zoveel jaren een der
driehonderdvijfenzestigduizend delen van het Vergeetboek kon uitmaken. Wat weten
we eigenlijk van deze oud-Franse meesters? Wat kennen wij van hun muziek? Wij
eisen, op onze muziekexamens van de (al of niet talentvolle) jongelui dat ze het
hoofdthema uit de zoveelste van Beethoven tenminste kunnen neurieën; we vragen
ze hoeveel symfonieën Brahms geschreven heeft en in welke toonaard Brahms Derde
staat. Alle geëxamineerden weten u te vertellen dat Schumann en Hugo Wolf
krankzinnig zijn
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geworden, dat Chopin tering had en Rossini een embonpoint. De Franse muziek ten
tijde van Rameau is taboe; geen kent het oeuvre van d'Aquin, van Couperin of Lully.
De periode die samenviel met de Franse revolutie, het tijdperk van Rouget de l'Isle,
van Lesueur en Gossec, wordt nog iets stiefmoederlijker behandeld: zelfs die namen
plegen niet genoemd te worden op onze eerbare conservatoria en muziekscholen.
De notabele pedagogen die de grote Dictionnaire du Conservatoire in hun boekenkast
hebben staan, kunt ge aan de vingers van uw handen aftellen...341
Naar aanleiding van deze uitvoering der oude muziek van Rameau kunnen wij
een als geheel zeer geslaagde reproductie in onze herinnering vastleggen. Ik meen
dat de Passepied wat bedachtzaam uitviel, doch dat kan in hogere instantie een
smaakkwestie zijn. De bewerking, door F.A. Gevaert, de fijnzinnige Belgische
musicoloog, is een voorbeeldig archaïsme. Ik voor mij had er die tamboerijn
uitgelaten, vooral omdat de slaginstrumenten ons, via de actuele muziek, zulke andere,
onpure associaties ingeven. Hinderen deed de tamboerijn in abstracto overigens geen
mens. In concreto wel: ze kwam onophoudelijk vóór de tel (de bekkenslagen in
Lohengrin ook...). Het is overigens in de oren springend, hoeveel beter een erudiet
man als Gevaert die muziek van Rameau weet te realiseren voor onze hedendaagse
oren dan bijvoorbeeld een Duits dirigent, in casu Mottl dat doet - men denke aan die
vaak gespeelde, kakelbonte suite: de gedachten waren van de oude Fransman, het
resultaat was stijl-Münchener-Jugend.342 Ik kan het geen geringe verdienste noemen
een werk zó in de geest te herscheppen als Gevaert dat gedaan heeft. Het bewijst
grote kennis, inzicht, piëteit, liefde voor het geval.
Cornelis moet het werk vaker spelen.
Vervolgens twee stukken van Wagner. Operamuziek van 1880, gelijk Rameau de
operamuziek van 1730 schreef. En ook hier: vooral waardeerbaar in fragmenten, los
van de toneelmaskerade, bevrijd van zangersintenties, et cetera. Ik vraag me wel
eens af wat van Wagners oeuvre over zal blijven, op de iets langere duur. Op het
ogenblik vermoed ik: sommige symfonische fragmenten: de voorspelen, Isoldes
Liebestod, mars uit Götterdämmerung. De tijd zal het uitmaken. Vast staat overigens
dat deze Siegfried-Idyll, een stuk dat niet voor het theater en zelfs niet voor de
concertzaal geconcipieerd werd, tot Wagners sterkste composities behoort. Men weet
het: Richard Wagner schreef deze muziek, zoal niet ‘naar aanleiding van’ dan toch:
in samenhang met de geboorte van zijn zoon Siegfried. Misschien is er geen stuk in
de modern-Duitse literatuur dat, laat ons zeggen: meer vanuit een bepaalde
gelukstoestand geconcipieerd werd. Wagner was het ongewoon met zichzelf en met
het leven eens, toen hij deze muziek ontwierp en voltooide. De compositie behoort
tot zijn beste scheppingen en dit zou dan het algemeen bekende bijgeloof weerspreken
dat een scheppend kunstenaar, om belangrijke werken te geven, noodzakelijk met
het leven en de mensheid overhoop moet liggen, vulgo: het armoedig hebben in deze
wereld. Inderdaad is dit dan ook een praatje. Zogenaamde ‘gunstige
levensomstandigheden’ kunnen wel eens verslappend werken op de spanning van
sommige scheppende per341
342

Pijper hoorde daar in ieder geval wel bij: zie de recensie van 17 oktober 1921 en voetnoot
252 aldaar.
Mottl stelde, in een nieuwe instrumentatie, balletsuites samen uit opera's van Rameau, Lully,
Grétry en Gluck (zie bijvoorbeeld de recensie van 7 februari 1918).
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soonlijkheden. Maar toch altijd nog minder funest dan de óngunstigheden ener
struggle for life. Het hangt maar weer van de persoonlijkheden in kwestie af: Wagner,
die een sterke geest was, verdroeg het betrekkelijke geluk beter dan de tegenslagen.
En de werken uit zijn, zeggen we: renteniersperiode, waren de beste. Wagner is niet
het enige exempel. Denk aan Schumann, Berlioz, Debussy... En Mozart is altijd een
duizendwondertje geweest, om met de Camera te spreken.343
Na de pauze ging Charpentiers grote suite Impressions d'Italie, die ik, na de eerste
uitvoering, in het middagblad van 5 oktober laatstleden uitvoerig besprak.

Dansavond - Marjon Gray
7 februari 1923 (UD)
Eertijds placht ik de kunstdansende jonkvrouwelijke mensheid te verdelen in drie
Orden: de muzikale, de plastische (juister: de kinesthetische) en de literaire
danseressen. Nauwkeuriger determinatie leverde dan weer een aantal Onderorden
op, enzovoort. Voorbeelden voor de drie hoofdgroepen zouden dan eventueel kunnen
zijn: Duncan, de literaire; Sent M'ahesa, de kinesthetische; Leistikov, de muzikale.
Maar ik heb gemerkt, overigens zonder spijt, dat ook dit systeem voor
vereenvoudiging vatbaar is. Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.344 Ik heb
mezelf dus voorgesteld de danseressen voor het vervolg slechts te verdelen in twéé
Orden: de kinesthetische (hiertoe behoort de meest zuivere Dans, al dan niet sterker
muzikaal geïmpregneerd) en de literaire (die dansen, danseressen, die meer in de
buurt der Comedie spelen - M'ahesa's Waffentanz, bijna alles van de Wiesenthals;345
Anita Berber, die op het ogenblik in Wenen ‘triomfen viert’ met het Heiligenstädter
Testament van Beethoven, onder begeleiding van de Sonate pathétique...). Het heeft
namelijk nog geen zin om van muzikale danseressen te spreken of te schrijven. Een
zekere primitieve muzikaliteit moeten zij allen, hoe dan ook, toch vertonen: gevoel
voor ritme, instinctief besef van sommige melodische expressiviteiten. Tenminste,
zolang ze ‘op muziek’ dansen. Dat wil zeggen 99%.
Marjon Gray behoort tot de Orde der Literairen. Haar dans is te weinig instinctmatig
ontworpen (klaarblijkelijk, want: veel te ongedifferentieerd) om slotsommen te mogen
trekken die in de kinesthetische richting zouden wijzen. Achter elk der gedanste
akten prevelt een (ietwat infantiel) literair aperçuutje. Bijvoorbeeld: haar spel naar
aanleiding van Webers Invitation à la valse.346 (Het programma voorspelde, omineus:
Imitation à la valse..., ik ben farizees verheugd dat ik geen corrector ben,

343

344

345
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In Hildebrands Camera Obscura wordt van ‘de man met de hoorn’ gezegd: ‘Hoe een
aangenaam mens en van welk een goede familie die duizendkunstenaar was, en hoe die
duizendkunstenaar enkel speelde omdat hij het niet laten kon, en welk een duizendwondertje
van een mooi snuifdoosje die duizendkunstenaar van een prinses had gekregen [...]’ (De
familie Kegge - Een concert).
Het is geen schande gespeeld te hebben, maar: met het spel niet op tijd gestopt te zijn. Citaat
van Horatius dat als motto diende voor de Camera Obscura. Pijper heeft het later ook gebruikt
als motto voor zijn Sonate voor twee piano's (1935).
Er waren drie dansende gezusters Wiesenthal: Else, Bertha en Grete.
Beter bekend als Aufforderung zum Tanz.
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op dit ogenblik...) Dit werd een pril dramaatje, doch geenszins van goeden geestelijken
huize. Ander voorbeeld: Praeludium naar Bach, dat bloemen verliezen. Nog een
voorbeeld: ander prelude: dat sluier verliezen. Slotvoorbeeld: De Vlinder: agonietje,
langdurig, zonder spanning, zonder contrasten, zonder plastiek.
Als meer literair dan kinesthetisch danseres is dus haar relatie tot de bedanste
muziek een nauwkeuriger omschrevene. Ik stel me, achteraf, voor dat zij bij haar
concepties ongeveer te werk gaat zoals Arnold Schönberg, wanneer die een lied
componeert. Hij ‘vindt’ ‘in verband met’ de voornaamste regel van het gedicht - zeg
bijvoorbeeld de eerste - een ‘corresponderende’ muzikale frase. Thans begint, zegt
Schönberg, de taak van de musicus. Hij laat de muzikale film afrollen, onafhankelijk
van de literaire tekst. Klopt het niet - in godsnaam; klopt het - zoveel te beter. Ik
geloof niet dat Schönberg een aasje gelijk aan zijn kant heeft, maar ik geloof wel dat
Marjon Gray veel van haar dansakten op deze manier ontwerpt. Er zijn enkele,
zeldzame, momenten, dat daar een klein bruggetje schemert tussen de psychische
waarheden van een bepaalde muzikale frase en haar fysieke realisatie. Dat duurt
helaas nimmer langer dan een halve maat of één enkele geste. Twee seconden later
maakt zij weer een verbijsterende armzwaai of slaat, ongemotiveerd als bijna steeds,
de handen voor het gelaat. Ik houd het er zelfs voor dat zij, achteraf, niet eens precies
meer weet wat raak geweest was, wat mis.
Wanneer wij haar dansen dus als literair - heren literatoren, ik bid u! In de ruimste
zin des woords natuurlijk! - determineren, dan wegen daar vele fouten minder zwaar
dan als wij ze bij kinesthetische persoonlijkheden zouden signaleren. Een wezenlijke
danseres zou niet zó onbeslagen op het danstapijt ten ijs komen als zij zich durft (en
vanuit haar niet plastische standpuntje: mag) veroorloven. Zij heeft een groot aantal
bewegingen die ten dele bij de coryfeeën der danskunst taboe zijn, ten dele slechts
gebruikt plegen te worden voor enkele nader omschreven gestes. Tot de eerste
categorie behoort het onfraaie opkrullen van tien tenen tegelijk; tot de tweede haar
gewoonte om de handen altijd vlak in elkaars buurt te houden, vingers omhoog, als
droeg zij de hele avond vazen met bloemetjes of urnen met dierbare as. Ook slechts
geschikt voor een paar situaties zijn haar gewoonten om met de handen telkens recht
voor het gelaat te gesticuleren, om het lichaam bijna onophoudelijk linksom of
rechtsom achterover te laten hellen. Het is, ik zei dit boven reeds: veel te weinig
gedifferentieerd. Ook haar kostuums zijn én van dracht én van ‘val’ (ik weet waarlijk
niet of dit een technische term is voor het afgrijselijke modebladwoord ‘coupe’. Zo
niet - poenitet me peccasse) monotoon en fantasieloos.
Resumerende: ik geloof niet dat Marjon Gray een bepaald talent voor het vak
kunstdans heeft. Over een eventuele kunst kunnen wij niet spreken, zolang de
Techniek zichzelf nog voor de voeten loopt of zelfs op de tenen trapt. Zij heeft gewis
souplesse en getrainde spieren, doch daarmee alleen is men zomin danseres als violist,
beeldhouwer of dirigent.
Haar anonieme accompagnateur speelt wat wild en wat klein van toon, en er vielen
wel wat veel noten onder de piano. Maar als geheel muzikaal en met juiste tempi en
dynamische schakeringen.
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De avond werd voorts nog vermeerderd met een ruikertje Hollandse liedjes, van
Spoel, en Catharina van Rennes, en Wagenaar, en Nicolai, en Tussenbroek, gezongen
door mejuffrouw Mies van Mourik en geaccompagneerd door mejuffrouw Ella
Bottinga.

Dadazerijen347
8 februari 1923 (De Nieuwe Kroniek)
Ik verklaar niet te begrijpen waarom de blinde leidslieden onzer blinden, de kranten
namelijk, het die arme Duitsers zo kwalijk nemen dat ze hier wat edelvaluta komen
verdienen. Ja, verdienen. Of is het soms geen prestatie het kikkerkoude Hollandse
publiek te inspireren tot menageriegeluiden, ze op te zwepen tot een soort van
koninginnedagvrolijkheid over de ongeweten Jammer der Erde? En dit alles met zo
eenvoudige middelen...
Men versta dit wel: ik breek geen afgebrand lucifershoutje, laat staan een
proverbiale lans voor het dadaïsme. Wat er op te breken valt, kunnen ze zelf wel
doen - en er zijn trouwens in het land der summiere348 Dada al zoveel Brekebenen,
van huis uit, dat die bovendien nog gebroken Lansen welhaast een overbodige
demonstratio ad oculos zouden schijnen...
Ik zie ook niet in waarom we het dadaïstische principe (s.v.v.) minder au sérieux
zouden nemen dan Max Pallenberg, of Eugen d'Albert, of Jaap Kool, of het
Revalo-prinzip zur Veredlung schlechtklingender Streichinstrumente, of de (volgens
de Berlijnse Telegraaf-correspondent) ondervoede naaktdanseresjes.349 Daar is
ternauwernood een gradueel verschil.
Zoveel jaren Duitse cultuur: dat wil zeggen beschaving van de oppervlakte af naar
binnen toe, brachten ten slotte het dode centrum dier cultuur aan het licht. Dada zegt:
dit dode punt is Dada. Het ware wellicht juister te signaleren dat Dada het pikhouweel
is dat de schillen dezer uivormige Duitse beschaving het snelst weet te verwijderen.
Eenmaal klaar met afhakken en afschillen (dat kunnen ze wel! kwestie van doorgaan
waarmee men begonnen is), blijkt het hart rot te zijn. Niet-Duitsers
347

348
349

In het begin van 1923 traden, tijdens een Nederlandse dada-veldtocht, behalve Theo en Nelly
van Doesburg ook Kurt Schwitters en Vilmos Huszár op. Op de dada-soirees werd de door
Van Doesburg geschreven Stijl-brochure Wat is dada? verkocht. Pijper is waarschijnlijk op
een van die avonden aanwezig geweest en heeft in ieder geval de brochure in zijn bezit gehad.
Hij citeert eruit (Huelsenbeck) en reageert op de ‘Dadaïstische meditaties bij een kreng’ van
I.K. Bonset.
Zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921.
Pijper somt een aantal andere Duitse (specifiek Berlijnse) verschijnselen op: Max Pallenberg
was een Oostenrijkse komische karakterspeler (o.a. Molière) die vanaf 1914 in Berlijn werkte
bij Max Reinhardt. Eugen d'Albert was sinds 1907 directeur van de Berlijnse Hochschule
für Musik, als opvolger van Joachim. Jaap Kool (1891-1959) was een Nederlands componist
van o.a. pantomime- en toneelmuziek als Tänze und Tanzscenen (1922), die in Berlijn
studeerde en werkte. Het Revalo-prinzip zur Veredlung schlechtklingender Streichinstrumente
hield de Duitse muziekpers al sinds begin 1921 bezig. De Hamburgse uitvinder Heinrich
Ohlhaver had een methode ontwikkeld waarmee een doodgewone viool de klank kon krijgen
van een Stradivarius. Het Revalo Tonveredlungs-Aktiengesellschaft Berlin adverteerde o.a.
in de Allgemeine Musikzeitung met aanbevelingen van de bekende dirigent Prof. Dr. Arthur
Nikisch.
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hadden, om dat te weten te komen, die ui zeker niet zo consequent gesloopt (niet
omdat het, eventueel, jammer van het beestje geweest zou zijn - men weet wel beter.
Maar omdat de lucht van uischillen zo onaangenaam prikkelend op de traanklieren
werkt: men gaat ervan huilen zonder verdriet te hebben...).
Het dadaïsme kan ons leren dat het gevaarlijk Beschaven blijkt waar de kern een
luchtledig of een beurs klokhuis is. Doch men moet alweer met dadaïsten niet alleen,
doch ook met Duitsers te maken hebben om te horen dat het overal zo is en niet
anders: dat alle centra niet deugen zouden. Het is, in waarheid, te weinig relativistisch
gedacht. Richard Huelsenbeck moet nodig schrijven: ‘Dada... hat die Fähigkeit selbst
die Begrenztheit seiner Erscheinung in der Zeit historisch zu sehen; es relativiert
sich selbst in seiner Zeit.’350 Wel, dan was het géén dada... Het dadaïsme kan slechts
afrekenen met die geestelijke fenomenen (zeg: beschavingsfactoren) die het kent.
Doch er is een groter aantal geestelijke waarden waarop Dada geen vat heeft (ik zeg
niet dat die in Duitsland voorkomen). Men moet bijvoorbeeld niet te licht denken
over het gebrek aan gevoel voor humor waardoor deze pioniers zich onderscheiden.
Overigens: après nous Dada. Mits het zich kan handhaven op de passende niveaus,
die niet bepaald geografisch omschreven behoeven te zijn. De Hollandse
Dada-introductor (neen, niet: dadaïst, ik heb er nota van genomen) théo van doesburg
(met een kleine t en d) kan zelf ook wel eens in het dadaïstische spiegeltje kijken dat
hij de bezoekers der dada-avonden voorhoudt, geloof ik. Daar was eens, niet lang
geleden, een dominee of een Voorganger, ik weet dat niet recht meer, die het over
Nebukadnezars droom van het Beeld en de Maalsteen had (Daniël II). Hij
identificeerde toen die steen met het tot voor kort actuele bolsjewisme. Hij had die
preek iets later moeten houden: het dadaïsme heeft gewis een veel positiever
destructieve tendens dan welke (al of niet imperialistische) politiek ook. En het is
ontastbaarder: men lacht erom. Wie lacht, is om te beginnen ontwapend en waarmee
zullen wij onze brokkelige school- en levenservaring verdedigen als wij er eenmaal
eerlijk tegenover gestaan hebben?... De Schatten des hemels, waar de dieven niet
doorgraven en die niet door mot of roest verteerd kunnen worden, werden tot dusverre
nog niet verhandeld op de beurs des gemenen levens.
Wensen wij de geestelijke middenstand een stevige dadadouche. Hier in Holland zal
deze geïmporteerde voorlopig nog niet veel uithalen.
Om op mijn eigen terrein te komen: dadaïstische muziek is nonsens. Alle
‘onredelijke’ muziek is in abstracto dadaïstisch en de concretie Dada heeft op het
onredelijke wezen der muziek in het geheel geen vat. Hoogstens op de literaire jurk
van lamentatiën, waarin wij de symfonieën der klassieke meesters, kuisheidshalve,
plachten te kleden.
Ik vraag me alleen af welk niet-dadaïstisch intellect op deze Hollands-Duitse
dadasoirees muziek liet uitvoeren van de literaire Erik Satie of van de
neo-impressionist Vittorio Rieti. De stukken van Satie zijn uitermate interessante
klankenspelletjes; Rieti's Marcie per le bestie zijn aardige kopieën van Tyrwhitts
(Lord Berners')

350

Van Doesburg citeert deze tekst van Richard Huelsenbeck in zijn brochure Wat is dada?
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Three Little Funeral Marches. Maar ze waren hier wel wat erg internationalistisch
misplaatst. (Waarom liet Kurt Schwitters geen Schönberg-muziekjes spelen? Dat
had, voor de goegemeente althans, nog naar iets geleken.)
Ik kom tot de verhouding van de hedendaagse Hollandse kunstenaars tot het
dadaïsme. Ik weet absoluut niet of Bonset dichter pretendeert te zijn. (Van Doesburg
zinspeelt op zoiets in zijn vlugschriftje,351 dat Roland Holst in De Nieuwe Kroniek
van 25 januari laatstleden aanroerde.)352 Ik heb een helder vermoeden dat hij, Bonset,
in op een na hoogste instantie zijn Dadaïstische meditaties bij een kreng niet opgevat
wil hebben als kunst (dat lijkt me juist), doch als dadaïsme. Over de dadaïstische
geslaagdheid dezer Opwekking tot contra-natuurlijke handelingen353 zal ik mij niet
definitief uitlaten. Het lijkt nog ietwat te redelijk en zelfs - o, dada - te gekunsteld.
Maar ik zou willen weten: was het volk, dat onder deskundige leiding enige tijd
geleden Hadjememaar354 tot raadslid koos, niet een veel geslaagder dadaïstische
collectiviteit dan deze poëten dadaïstische individuen zijn?
Kijk, als we zó extra diep de hand in eigen boezem steken, dan beginnen wij iets
te begrijpen van de anti-dada-, de anti-Schwitters-artikelen uit de Nederlandse pers.
Is het niet alsof het onbewuste verweer dezer journalisten betekent: ‘Ga toch heen,
gij Anna-Blume-enthousiast!355 Wij, kiezers, wij zijn de dadaïsten van de daad! Wat
komt gij een Duits dadaïsme van het woord propageren? Ons eigen daaddadaïsme
is veel dazer...’ Zie, en zo beschouwd is het dan toch weer jammer van de
entreeguldens.
Wij Hollanders zijn singuliere lieden. We zouden eventueel in staat zijn om, onder
bekwame leiding, tot een summiere356 hoogte van dadaïstische redelijkheid te stijgen...

Tivoli-concert
8 februari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Bruckner: Vierde symfonie
Saint-Saëns: Danse macabre
Bizet: Eerste Arlésienne-suite

351
352
353

354

355
356

Blijkbaar wist Pijper niet dat I.K. Bonset (een anagram van Ik ben zot) het dichterspseudoniem
was van Van Doesburg zelf.
In De Nieuwe Kroniek van 25 januari 1923 verscheen een negatieve bespreking door R.N.
Roland Holst van de brochure (hij noemt het een ‘geschriftje’) Wat is dada?
In zijn brochure Wat is dada? citeert Van Doesburg zijn alter ego I.K. Bonset. De volledige
titel van de aangehaalde tekst luidt: HYPOSTRODON DER DRAMADE door I.K. Bonset
dadaïstische meditaties bij een kreng. opwekking tot contra natuurlijke handelingen.
Hadjememaar was een Amsterdamse straatfiguur (Cornelis de Gelder) die door de
Rapaille-partij tot lijsttrekker werd uitgeroepen. De oprichters van deze partij (onder anderen
schilder Erich Wichmann) protesteerden daarmee tegen de stemplicht.
Anna Blume: gedicht-collage van Kurt Schwitters (1919).
Zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921.
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De kritiek op dit concert kon eventueel zeer kort zijn. De Franse werken, na de pauze
(Saint-Saëns' Danse macabre en de eerste Arlésienne-suite van Bizet), liggen Cornelis
uitermate goed - dit waren, als geheel, buitengemeen geslaagde uitvoeringen. En de
Vierde van Bruckner, vóór de pauze, had in alle opzichten gewonnen na de eerste
reproductie op 18 oktober. Gewonnen als orkestprestatie: de homogeniteit was groter
geworden; tekortkomingen van toen waren er ook nu nog wel, doch in mindere mate.
Gewonnen als begrijpbaar, vatbaar muziekstuk: de instelling van ons publiek was in
de loop dezer maanden reeds veel juister geworden: men begint iets van de wezenlijke
waarde van het grote werk te beseffen, men hoort niet slechts lengten meer, eenmaal
gewend aan de gedachte dat het stuk een uur ongeveer duurt. Men begint, o
verheugend verschijnsel, open te staan voor de nobelste melodiek, voor de meest
ernstige kunst die Oostenrijk tot dusverre heeft voortgebracht. Waarlijk, Anton
Bruckner was wel een der allergrootsten.
Daar zouden nog enige technische opmerkingen gemaakt moeten worden. Primo:
dat de eerste solohoornist deze avond wel zeer fortuinlijk gespeeld heeft (begin der
symfonie!). Verder: dat onze alten, als orkestregister, werkelijk tot de minst bezielde
stemmen behoren. De grote melodieën in het Andante klonken goed gestudeerd,
doch toch waarlijk zeer onfraai van toon. Hard en vaal. Men zou Cornelis wellicht
in overweging moeten geven, voorlopig iedere, zelfs dominerende melodie niet
sterker te laten spelen dan mf. Hun piano is veel beter dan hun forte. Ook in het koper
waren wat trekkerigheden gisteravond (een der bazuinen). Hierdoor liep de diatonische
frase duool-triool telkens wat achter. Zoiets van vijf minuten op een uur; preciezer
gezegd: een achtste per volle maat. In het Franse werk, na de pauze, was alles in
orde.
Speciaal een symfonie als deze Vierde van Bruckner is een toetssteen van het
orkestspel. Men hoort praktisch alles: eerste hoorn, maar ook tweede hoorn, ook
derde, ook vierde! Men hoort de alten als orkeststem (dan klinken ze steeds
voortreffelijk), maar ook als solostem! Geen tweede-fagotpartij, geen derde trombone
passeert onopgemerkt. Een stuk als de Danse macabre staat of valt met des dirigenten
opvattingen - stond dan ook gisteravond muurvast op pootjes. Maar in een Vierde
van Bruckner is de dirigent niet alleenheerser, despoot. Gedurende de repetities is
hij Ordener, bouwmeester - tijdens de uitvoering slechts: met God schipper op zijn
schip. Aarzelde de stuurman-concertmeester - het ongeluk zou geschied zijn.
Struikelde de hofmeester over een kabel - geen oorlam. Floot de bootsman verkeerd
- het zou niet zonder catastrofen aflopen. Alles hangt hier van iedereen af. Anders
dan bij een Saint-Saëns-stuk, zei ik boven. Het zou mogen luiden: anders dan waar
ook. Bijna geen componist realiseerde zijn instrumentale composities zo gevaarlijk
solistisch. Na Wagner werkten ze bijna allemaal met een dikke grondverf, die om te
beginnen reeds alle gaten dichtstopte. Men moet een bladzijde uit het Scherzo van
Bruckner eens vergelijken met een Tanz der Lehrbuben uit de Meistersinger! Berlioz
kon ook op deze transparante manier werken, en van de nieuwste meesters: Debussy,
eveneens (Ravel niet!). Doch, vreemd verschijnsel, dáár is het minder gevaarlijk dan
bij Bruckner. Dit heeft twee oorzaken: Bruckner werkt met zeer grote dynamische
tegenstellingen en bijna wiskundige temporelaties. Zo moet dus iedere orkestsolist
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zijn verhouding tot de rest telkens weer opnieuw vinden en vaststellen: wat zojuist
in een andante, piano, voortreffelijk sloot, past niet meer twee maten later, in het più
mosso e crescendo. Dat ten eerste. En ten tweede zijn Bruckners hevig tonale frasen
voor onze musici na Wagner zo gevaarlijk. Geen kussen waarop het geluid ‘goed
uitkomt’; geen ‘überschwängliche’ accenten. Schijnbaar nuchter, zakelijk, ziet zo
een partituur van Bruckner eruit. Men heeft niets aan de expressiewijzen die bij
Beethoven, Brahms, Wagner, Mahler, de beste resultaten opleveren.
Bruckners muziek wil door de executanten iedere keer opnieuw ontdekt worden.
Daarom is ze zo boeiend, zo nieuw, steeds weer. Daarom bergt deze muziek steeds
weer nieuwe schatten, voor vakman zowel als voor leek. Cornelis heeft met deze
reprise een voortreffelijk werk gedaan. Ik reken erop dat het niet de laatste herhaling
is geweest.
Waar is de maecenas die ons orkest de andere acht symfonieën van Bruckner ten
geschenke geeft? Dit zou een daad van piëteit zijn aan de herinnering van de grote
meester en een niet genoeg te prijzen blijk van waardering voor de fameuze prestaties
van ons uitstekend orkest en de voortreffelijke leider!

Tivoli-concert - Dirk Schäfer
15 februari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Tsjaikovski: Zesde symfonie (Pathétique)
Beethoven: Vijfde pianoconcert (solist: Dirk Schäfer)
Wijlen Daniël de Lange kenschetste de Zesde symfonie van Tsjaikovski indertijd
met het woord Klatergoud. Dat was in een muziekkritiek in het Nieuws van den Dag,
omstreeks 1908. In de loop der vijftien jaren die intussen verstreken zijn, is er nog
heel wat opgelegd verguldsel afgebladderd. Daniël de Lange heeft de betrekkelijke
waarde dezer muziek vastgesteld lang vóór zijn tijdgenoten en ook vóór de twee op
hem volgende generaties. Nog zijn daar heden ten dage muziekgevoeligen die zich
- graag! - door het schaarse klatergoud in de ogen laten schijnen, die het stoffige gips
en de ijzerdraadjes, het hele kaduke stukadoorswerk van de geest niet opmerken en
gebluft zitten bij een pomposo der bazuinen; ontroerd (ja, maar in welke
bewustzijnsfase?) bij een lamentoso der violen. Laat ons gedenken dat Daniël de
Lange, wiens herinnering tegenwoordig bleker is dan hij verdiende, met dit oordeel
vroegop, bij, was. (Ik herinner mij, in het bezadigde Nieuws van den Dag, ook
uitermate frisse en fijnzinnige artikelen over werken van Debussy - en dat in 1909...
Men mag wél vaststellen dat De Langes plaats in de grote pers opvallend leeg is
gebleven, na zijn vertrek in 1912.)357
357

Daniël de Lange schreef uitgebreid over Debussy's La mer in het Nieuws van den Dag van
22 april 1910. In A dictionary of modern music and musicians vermeldt Pijper bij het lemma
Daniël de Lange het door Anton Averkamp geschreven ‘Levensbericht van Daniël de Lange’.
Daaruit citeer ik: ‘Nog meer dan door het secretariaat van Toonkunst heeft de Lange zich
bekendheid verworven [...] door zijn Muzikale Kronieken in het Nieuws van den Dag. Men
weet dat dit blad niet alleen te Amsterdam, maar ook in de provincie en op het platteland,
een groot aantal lezers telt. Men moest het uit gesprekken met lieden van buiten maar eens
horen, hoe het woord van de Lange algemeen gold als een uitspraak waarvan geen hoger
beroep mogelijk was. In zekere zin is dit te verklaren. Toen de Lange in 1878 begon met
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Sommige musici bedanken voor de muziek van Tsjaikovski, omdat ze te ‘barbaars’
zwaait en stampvoet. Anderen verdragen de pathetische sentimentaliteit niet goed,
op den duur. De één vindt het te veel salonmuziek, de ander: te zeer circuskunst.
Voor al die bezwaren kan ik iets voelen. Ik zou willen voorstellen Tsjaikovski's
muziek te kritiseren vanuit een ander gehoorspunt: wat is, vraag ik, het gevoelscentrum
van deze symfonieën? Oppervlakkige analyse levert het volgende op: de ondertitel
Pathétique duidt op een vooropgezet subjectief rangschikken der gevoelscomponenten
(niet slechts: der thema's, motieven; doch ook: in het verloop der motieven zelf). De
metafysica van het gehele geval is een Russische vertaling van het productieve
gegeven: Welt und Ich. Niet: de Ikheid en een bewust klein stukje der Wereld - dat
is Berlioz, in zijn Fantastique, of Lélio.358 Niet: de Wereld en een bewust klein stukje
der Ikheid - dat is Bruckner. Doch Wereld en Ikheid, twee onbekende grootheden,
gedoseerd, van tevoren in het onbewuste, in onbekende verhoudingen. Het kunstwerk
zelf, de muziek dus, kristalliseert die verhoudingen voor het ogenblik dat die muziek
leeft, klinkt. Dat is ook: Beethoven. Doch Beethovens gegevens, de antecedenten
van zijn Wezen, waren gunstiger: daar rijpt de Rede door de gedachte Strijd, daar
ordent zich het gevoel door de wijsheden der rede. Bij Tsjaikovski niet: daar vlucht
het Gevoel uit Redes tovercirkel; daar slaat de rede telkenmale failliet door het teveel
aan onverzilverbare (onsublimeerbare) Instincten. Instinct alleen zou Tsjaikovski
gered hebben: zonder conservatoriumtechniek en confectiebeschaving had hij een
soort ongeniale Moesorgski kunnen worden. Techniek alleen zou ook een completere
(ofschoon onbetekenender) Tsjaikovski aan het nageslacht overgeleverd hebben: een
soort Félicien David, of Sigismund Thalberg, of Moszkowski. Deze menging van
Instinct en Rede leverde de Tsjaikovski op die wij kennen: salonrus, edelman op
klompen en met een tabakspruim, landbouwer met een partiële overbeschaving. De
menging was een ogenblik boeiend, zoals elke excentrieke verschijning. De historie
bewaart echter de herinnering aan excentriciteiten in haar rariteitenkabinet en niet
in haar levende belangstelling. Natuurlijk zit de tweespalt in Tsjaikovski's wezen
dieper - ik zou willen zeggen: zo diep mogelijk. Doch dit deel ener analyse behoort
niet meer in de kolommen van een dagblad! Genoeg zij: dat zeer stellig al die
onplezierige kenmerken van Tsjaikovski's wezen die ik hierboven opsomde: barbaarse
sadismen, kwijnende masochismen, aanstellerige theatersentimentaliteit en holle
retorica essentiële eigenschappen van hem waren, die ieder voor zich alles te maken
hadden met het totaal van zijn geestesleven, met zijn muziek, zijn symfonieën. Het
is dit soort komediespelen met zichzelf, dit kruipdoor-sluipdoorspelletje van de geest,
dat zoveel kunstwerken, scheppende kunstenaars, in aanleg verknoeid heeft. Genieën
kan men niet

358

kronieken te schrijven, waren het voornamelijk dilettanten die in de dagbladpers over muzikale
gebeurtenissen hun licht deden schijnen. [...] Met de Lange kwam een vakman aan het woord.
En wel degelijk begreep de lezer aanstonds dat de autoriteit waarmee de kunstenaar zijn
oordeel ten beste gaf, belangrijk afweek van de frases en onbeduidende algemeenheden die
door dilettanten werden neergeschreven.’
Lélio, ou le retour à la vie, op. 14b, is het vervolg op de Symphonie fantastique.
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zo gemakkelijk kweken als een bijenvolk zo nodig koninginnen. Doch men zou wel
mogen wensen dat de scheppende kunstenaars hun leven niet doorbrachten, geklonken
aan onjuiste parti-pris. Men kon de kunstenaars wél leren eerlijk en open, niet verkleed
en gegrimeerd, tegenover zichzelf te staan. De geesteshouding waaruit deze Pathétique
ontstond, doet mij altijd denken aan een bepaalde reuk van mysticisme bij Strindberg.
Strindberg decreteert ergens in een zijner Blaubücher: ‘Leinen ist ein sehr bildbarer
Stoff; aus Taschentüchern, Laken, Kopfkissen, findet man oft vortreffliche Skulpturen.
Wenn ein verheirateter Mann mit seiner Frau von einem Ball nach Hause kommt,
sollte er ihr Taschentuch betrachten, das sie den ganzen Abend in der Hand gehabt
hat; dann könnte er vielleicht sehen mit wem sie am liebsten getanzt hat...’359 Van
dit soort metafysische speculaties staan Tsjaikovski's invallen vol. Niemand is er
tevreden mee: mystici zullen ietwat geïndigneerd hoofdschudden en de Redelijken
zullen weer heel anders reageren... In ieder mens schuilen redelijke en mystischer
eigenschappen - ik geloof de realist Tsjaikovski (van de Wals uit de Vijfde symfonie)
en de mysticus (van het Adagio lamentoso)360 hebben hun grootste gemene deler
nooit gevonden, tussen 1840 en 1893, Tsjaikovski's geboorte- en sterftejaren.361
De uitvoering van deze Zesde symfonie behoorde niet tot de meest fortuinlijke
prestaties van dit seizoen. De stemming (koper) bleef wankel in alle vier de delen.
Er waren ook wat onpreciesheden in de strijkers (eerste deel). Het Grazioso, het
voluptueuze vijfkwart-deel, slaagde verreweg het best. Tempi, dynamiek in orde,
natuurlijk.
Na de pauze het Vijfde concert van Beethoven, met Schäfer. Men weet hoe ik over
Schäfer denk: hij behoort tot de grootste pianisten dezer jaren.362 Ik weet niet of zijn
naturel, dat op intiemer accenten dan op het spelen met orkest is afgestemd, hem
voorbeschikt tot vertolker der grote piano-orkestwerken. Ik doel hiermee op sommige
subjectivismen van hem, in het tempo. Natuurlijk bleef alles een uitnemend sluitend
geheel: metrisch, ritmisch en dynamisch. Doch de eindindruk (vooral van het eerste
en tweede deel) was niet die van monumentaliteit. Schäfer is voor zichzelf altijd
volkomen verantwoord, met al zijn reconstructieve inzichten. Ik weet echter niet of
hij de resultaten van orkestreproducties óók zo virtuoos berekend heeft als die van
zijn grootste pianofantasmen. Het komt mij voor dat hij, klanken bouwende zoals
gisteravond, sommige expressiviteiten heeft overschat, andere onderschat. Misschien
zou hij het Vijfde concert morgen anders spelen (ik doel hiermee niet op pianistische
zaken). En ik zou me kunnen voorstellen dat die reproductie dan completer,
geserreerder vooral, zou uitvallen. Het is waarschijnlijk een anders horen der
dimensies, dat gisteravond maakte dat het resultaat van het samenspelen van Schäfer
met Cornelis en het orkest niet die indruk maakte die wij ervan verwacht hadden.
Wat

359

360
361
362

Naast zijn zuiver literaire werk publiceerde Strindberg o.a. de zogenaamde Blå Böcker
(1907-1912), waarin de meest uiteenlopende vraagstukken behandeld werden. August
Strindberg, Samlade skrifter. Stockholm, 1918. En blå bok, avdelning 1, 187-188.
Het laatste deel van de Zesde symfonie.
Verbeterd: in het UD stond als sterfjaar 1894.
Zie Pijpers besprekingen in het UD van 15 april 1918, 10 januari 1920 (‘Dirk Schäfer is
waarlijk een tovenaar’), 28 januari 1920, 6 april 1920, 25 november 1920, 7 maart 1921, 8
februari 1922 en 17 maart 1922.
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geenszins afbreuk doet aan de bewondering die wij voor veel fameuze momenten
gevoeld hebben.

Kerkgezang - Manasse, van Hegar363
17 februari 1923 (UD)
Koninklijke Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang en U.S.O. o.l.v.
Wouter van der Blij
m.m.v. A. Slinkert, Janna Brandsma en Louis van Tulder
Hegar: Manasse, Ahasvers Erwachen
De componist Friedrich Hegar, geboren te Bazel in het jaar 1841, geniet hier te lande
een vrij volledige en even verdiende onbekendheid. Men zou hem kunnen vergelijken
met Ludwig Felix Brandts Buys, de vader van mijn vriend en voorganger J.S.B.B.
Of met Verhulst misschien. Neen - Verhulst was een markanter musicus. Ik denk,
in dit verband, aan de onbarmhartige necrologie die Alphons Diepenbrock in 1891
over Verhulst schreef: ‘[...] de uitvoering zijner composities [is in Holland] steeds
een plichtpleging gebleven, en zijn muzikale nalatenschap [wacht] hetzelfde lot als
de literaire [nalatenschap] van de meeste zijner tijdgenoten.’364 Ik geloof niet dat een
Zwitsers musicus van Diepenbrocks karaktergrootheid en spanning (zijn die er,
trouwens?) zelfs in deze geest over Hegar zou kunnen schrijven. Zwitserland is, in
muzikale zaken, een vreemd land. Men zou zeggen dat de grote muzikale talenten
van het huidige Europa Zwitsers zouden kunnen zijn van geboorte (tot dusverre weet
ik maar één exempel: Arthur Honegger). De Zwitser is een steil individualist, hij
heeft zin voor het constructieve, hij is natuurgevoelig en leeft te midden van de
verrukkelijkste landschappen van het continent. Zwitserland ligt als een centraal punt
te midden van vier beschavingen, vier geesteshoudingen. Het noorden, Duitsland,
dat nog doorwerkt tot Bern; het oosten, Wenen, dat nog voelbaar is in Zürich; het
westen, de Franse beschaving - Genève; het zuiden, Italië, het hele kanton Ticino,
dat ‘Italiaanser’ stooft en luiert dan het bovenste gedeelte der Povlakte. Maar het is
alsof deze vier bewegingen elkaar in Helvetia neutraliseren, opheffen. Het lijkt een
wierzee te midden der golfstroom van onze oude Europese beschaving. Wij hier in
Holland kunnen twee stoten voelen: uit het Duitse oosten, uit het Franse zuiden. De
zee, onze west- en noordgrens, werkt als resonator, als stootkussen, als accumulator,
wie weet? In ieder geval werken de zuid- en ooststromen in onze Hollandse
bewustheden en ze werken wat uit. Amsterdam is een centrum van beschaving, daar
behoeven we niet langer over te praten. Bazel, of Zürich, of Genève zijn dat, op dit
ogenblik althans, niet. De componist Friedrich Hegar was in zekere zin een voor de
Zwitserse muzikale mentaliteit typische figuur. In dit hele oratorium Manasse staat
geen noot Hegar: het is precies even Zwitsers als de Piet Hein-rapsodie specifiek
Hollands is; dat wil
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Friedrich Hegar (1841-1927) was wijdvermaard om zijn virtuoze mannenkoren. De volledige
titel van het oratorium is Manasse, Ahasvers Erwachen, voor soli, koor en orkest.
Diepenbrock, ‘Over Verhulst’. De Nieuwe Gids, april 1891. Diepenbrock (1950), 19-27.
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zeggen helemaal niet. Veel der zogenaamde Duitse talenten, Wagner- of
Schumann-Nachblüte, vonden in het gemiddelde hunner min of meer illustere
voorgangers nog wel eens zoiets als een eigen accent. Ludwig Felix Brandts Buys,
die ik boven even noemde, vertoonde in het genre Leipziger conservatorium toch
vaak nog wel een flits van een eigen fysionomie. Hegar niet. Dat zijn alleen maar
conservatoriumclichés: clichés in de expressiviteiten der thema's, der melodieën. En
dan: hoeveel onfijner, onkunstzinniger, minder smaakvol mens was Hegar dan Brandts
Buys, bijvoorbeeld. Die pastorale gemoedelijkheid, begin van het tweede deel van
Manasse; die ‘erotiek’ uit het daarop volgende liefdesduet! Men gaat onwillekeurig
denken aan een paar niet erg ‘anständige’ opmerkingen van Goethe (Briefe aus der
Schweiz). Ja, het is allemaal wel erg gemaskeerd, wel erg een als Leeuw geschoren
Poedeltje van de geest...
Stellen wij vast dat het instuderen en uitvoeren van Hegars composities voor ons
zelfs geen ‘plichtpleging’ behoeft te zijn. Ik meen, het is werkelijk de moeite niet
helemaal waard.
Deze uitvoering, door Kerkgezang, was niet van een ander gemiddelde dan de
andere uitvoeringen die deze vereniging pleegt te geven. De uitspraak van het koor
is niet zeer zuiver en men zet wat traag in. Men had gisteravond ook wat
solistentegenslag, door ziekte van Van Oort. De solist der Ezra-partij, wiens naam
ik niet heb kunnen verstaan,365 scheen onvoorbereid op Hegars ijs te komen. En nu
is dat ijs wel niet zo bijster glad, maar men kan er toch altijd nog op vallen. Janna
Brandsma en Van Tulder - niet zo erg enthousiast voor het geval blijkbaar, doch
vocaal natuurlijk in orde. Orkest wat onsecuur. Het tekstboekje bracht, gelijk bij
Kerkgezang gebruikelijk is, een Hollandse vertaling van de Duitse tekst. Ik weet niet
of ik de vertaling van ‘Chor der zu Manasse stehenden’ met: ‘Koor dat bij Manasse
staat’, bijzonder geslaagd mag noemen... Evenmin: ‘Starre Tempelmauern’ met:
‘strakke tempelmuren’. Het is mij wat al te woordelijk!
Het repertoire van een vereniging als deze is, zelfs met één uitvoering per jaar,
nog zeer beperkt. Ik kan dit weliswaar geen zeer gelukkige keuze noemen, maar toch
is het zo nu en dan brengen van een weinig bekend werk van het vierde plan tussen
de zoveel repertoirestukken van het eerste plankje wel te verdedigen. Natuurlijk niet
op den duur...

‘Symfonie’ en ‘Harmonie’ bij het Utrechtsch Stedelijk Orchest366
21 februari 1923 (UD)
Ons middagblad van 19 dezer noemde de verplichting om 's winters
symfonieconcerten, 's zomers harmonieuitvoeringen te geven ‘een groot bezwaar’
voor de verdere,

365
366

[WP:] Zijn wij wel ingelicht, dan was dit de heer Slinkert uit Nijmegen.
Het U.S.O. had 's zomers de subsidieverplichting harmoniemuziek ten gehore te brengen.
Bij deze gelegenheid moesten de strijkers blaasinstrumenten bespelen. Pijper vormde sinds
de herfst van 1922 als pianist samen met de eerste houtblazers en de eerste hoornist het
Utrechtsch Sextet en was dus goed op de hoogte van de misstanden in het orkest.
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ik zou willen zeggen: algehele ontwikkeling van ons orkest.367 Dit is volmaakt juist
- doch mijns inziens veeleer te zacht uitgedrukt. Ons orkest thans nog blijvend de
verplichting op te leggen zeven maanden per jaar muziek te maken, vijf maanden
per jaar embouchure, smaak, artisticiteit, cultuur, muzikale moraal te verspillen in
parken en plantsoenen, noem ik meer dan bezwaarlijk. Dat is: door alle betrokken
personen danaïdenarbeid laten verrichten!
Men moet niet te gering denken over de depraverende werking die het gedwongen
‘harmoniemuziek maken’ op de leden van het orkest heeft. De onjuiste instelling
van veel musici-strijkinstrumentenbespelers ten opzichte van hun blaasinstrumenten
bespelende collega's is terug te voeren op het plichtmatige ‘blazen’ 's zomers. Men
moet zich eens realiseren hoe een strijker, 's winters ingesteld op de ragfijne fiorituren
van zijn partij (een symfonie van Mozart, La mer van Debussy), zijn zomerse werk
verfoeit. In plaats van een intelligent reproduceren ener belangwekkende partij: het
afbeulen van een koperen cornet à pistons of een verachte klarinet. In de orkesten à
double usage zijn veel krasse kwalificaties van het harmoniespelen in gebruik,
waarvan de uitdrukking spugen in een klarinet nog een der minst kernachtige is...
Verwensen dus de strijkers hun blazende taak, voor de blazers van een
symfonieorkest is de zaak waarlijk hachelijk. Of een violist klarinet blaast als een
orgel van Warnies368 komt er tenslotte voor zijn viooltechniek geen zier op aan.369
Maar voor een klarinettist - iemand die in een symfonie van Schubert zijn piano moet
passen in een pianissimotremolo van een paar alten..., die zijn toon, zijn
voordrachtsmanier, zijn expressie, zijn dynamiek heeft geregeld naar de gevoelige
akoestiek ener concertzaal! - voor hém is het spelen van harmoniemuziek in de
openlucht erger dan bezwaarlijk: voor hem is het: een ruïne.
Weet men wel: dat het twee avonden achtereen ruw, ongeciviliseerd uitvoeren van
een ietwat grove muziek - een of andere opera bijvoorbeeld of groot oratorium reeds zo een invloed heeft, dat de halve repetitieochtend volgende op die
concertavonden verdaan moet worden met opnieuw fijn afstellen der dynamische
verhoudingen?
Heeft men nooit opgemerkt dat het orkest dat vóór de pauze een grofvezelig, dik
werk speelde (bijvoorbeeld een symfonie van Tsjaikovski), na de pauze twee, drie
minuten moet spelen om de zuivere klankverhoudingen weer te vinden, als dat werk
na de pauze een puur, klassiek stuk is, bijvoorbeeld het Vijfde concert van
Beethoven...?

367

368
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Op 19 februari 1923 stond er een niet ondertekend artikel in het UD, waarin melding wordt
gemaakt van het feit dat het U.S.O. bij de gemeenteraad een gewijzigd (lager) subsidiebedrag
heeft aangevraagd, dat het orkest ontslagen wenst te worden van de verplichting om 's zomers
harmonieconcerten te verzorgen en dat men voornemens is om in plaats daarvan in mei en
juni een serie van dertien concerten te geven in het kader van een nieuw op te zetten
Beethoven-muziekfeest.
De populariteit van het Nederlandse straatorgel steeg enorm toen zich in 1875 in Amsterdam
orgelverhuurder Leon Warnies vestigde. Hij bedacht een soort premiesysteem; een huurder
die zijn orgel goed onderhield en exploiteerde, kreeg een groter en mooier instrument. Dit
betekende een garantie voor kwaliteit en een behoorlijke stimulans voor de orgelman. Binnen
korte tijd telden steden als Amsterdam en Rotterdam dagelijks meer dan dertig straatorgels.
[WP:] Voor zijn algehele muzikale dispositie natuurlijk zoveel te meer...

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Dit zijn in wezen dezelfde zaken. Het harmoniegebruik brengt nog andere
ongewenstheden mee: de verhouding gaat namelijk volmaakt uit elkaar. Wat in een
sym-
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fonieorkest violen zijn, zijn bij harmonie: klarinetten. Enzovoort. Men gooit, bewust,
alles door elkander!
Het middagblad van 19 dezer accentueerde ook de mening dat het door het
symfonieorkest bereikte hogere peil in gevaar zou kunnen worden gebracht door de
harmoniepraktijk. Ook dat is juist! Ik persoonlijk zie het alweer nog ernstiger in! Ik
zou willen zeggen: een zeer hoog peil is voor een orkest dat zich niet een vol jaar
aan zijn taak: symfoniemuziek uitvoeren, kan wijden, welhaast onbereikbaar. En dit
wel hierom: een orkest dat ook harmoniemuziek moet maken, is niet absoluut vrij
in de keuze der nieuwe leden. Stel: men moet een nieuw cellist hebben: sollicitant
A is een voortreffelijk violoncelspeler, maar blazen doet hij niet. Sollicitant B speelt
violoncel zó dat het er juist mee door kan, doch hij speelt bovendien trombone,
tenorhoorn, Es-klarinet en grote trom (zo zijn er...). Bij een tweegezichtig orkest
heeft sollicitant B in ieder geval te veel kans!
In Parijs, schreef men mij onlangs, is het dubbel bezetten in (dus niet van!) de
orkesten al verboden. Staan daar vijf partijen slagwerk in de partituur die door twee
musici uitgevoerd kunnen worden, dan moeten daar toch vijf musici voor deze batterij
gerekwireerd (en betaald!) worden. Ik vind dat niet praktisch. Wij Hollanders hebben,
naar het heet, praktische zin. Het is niet praktisch vijf mensen een taak van twee toe
te vertrouwen. Doch het is veel onpraktischer zestig mensen het werk van honderd
(zestig symfoniemusici, veertig harmoniemuzikanten) te laten doen.
Ik heb niets tegen de harmoniekapellen - al ga ik er nu juist liever geen hele
avonden naar luisteren. Doch alles op zijn tijd en zijn plaats. Wanneer de nu juist
opbloeiende muziekcultuur van onze stad erdoor in het gedrang zou raken - en dat
gevaar dreigt nu - dan, vind ik, moet men geen halve maatregelen nemen! Een
harmoniekapel is, evenals een koor, typisch een liefhebberijensemble. Laat ons het
op dit plan blijven waarderen. De kunstwaarde ener harmoniekapel is, vergeleken
met het symfonieorkest, natuurlijk vrij gering. Die verhouding zou wel eens bij
benadering vast te stellen zijn. Doch laat ons voor het ogenblik hopen dat men
geestelijk goed blijvend weet te onderscheiden van - alleszins nuttig - Volksvermaak!

Tivoli-concert
22 februari 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Weber: Concertino voor klarinet en orkest, op. 26 (solist: Hans Helmke)
Mozart: Symfonie in D, KV 504 (Praagse)
Chabrier: Suite pastorale
Berlioz: Marche hongroise (uit Le damnation de Faust)
De literatuur voor een soloblaasinstrument met orkest is ijselijk beperkt. Ik voeg aan
deze algemene waarheid mijn eigen opinie toe, die luidt: en dat bejammer ik niet.
Het is wellicht zaak om deze mening even te preciseren.
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Er bestaan vele soorten van ensemblemuziek. Het kleinst mogelijke ensemble is
natuurlijk het duo, zeg: viool en piano of fluit en harp. Het grootste mij van horen
spelen bekende apparaat is dat der Achtste symfonie van Mahler (Symphonie der
Tausend). Tussen deze grenzen is nog een verdeling mogelijk: die in Kamermuziek
en Orkestmuziek. Kamermuziek is een betrekkelijk rekbaar begrip: een strijkkwartet
is natuurlijk kamermuziek, een Sinfonia da camera van Wolf-Ferrari (zestien
executanten) ook - maar een symfonie van Haydn, een serenade van Mozart (slechts
vijf onafhankelijke stemmen) niet. Serieuzer divagaties over dit onderwerp zouden
de kolommen onzer krant uitdrijven en wellicht in een vakblad terechtkomen ‘zaakrijkheid dus, minder kunst’, om met Polonius te spreken.370 Er bestaat nog een
kruisingsproduct tussen de kamermuziek en de orkestmuziek: dat is het klassieke
concerto voor een solo-instrument (in de gefigureerde kamerstijl) met
orkestbegeleiding. Het concerto is esthetisch een minder geslaagd specimen der
zoveel klassiek-West-Europese kunstvormen; psychisch was het wel zeer gebonden
aan het tijdperk ná de Mannheimers, het tijdperk waarin men (te beginnen bij Haydn)
de individualiteiten der orkestinstrumenten begon te ontdekken. Alle
solo-instrumenten zijn of waren óók orkestinstrumenten - doch ook: alle
orkestinstrumenten die niet ál te beperkt waren in hun expressiemogelijkheden, waren
of werden op den duur solo-instrumenten. De piano, solo-instrument bij
uitnemendheid, was vroeger (Bach) orkestbestanddeel en tegenwoordig (Stravinsky,
Malipiero en anderen) wordt ze dat eerst recht weer. Viool-, violoncelconcerten
werden reeds zeer vroeg geschreven, fluit-, fagot-, klarinet-, hoornconcerten bestaan
allang. In de laatste jaren, na de perfectionering der machinepauken en der trompet,
is een nieuwe mogelijkheid ontdekt, door Cornelis Dopper: het duo-concert voor
trompet en pauken met orkestbegeleiding...371 Ik weet geen voorbeelden van een
hoboconcert372 en geen van een concertstuk voor trombone - maar dat zijn, zover ik
me herinneren kan, dan ook de enige uitzonderingen.
Hierboven schreef ik dat het concert met orkestbegeleiding esthetisch minder
geslaagd was (dan de symfonie bijvoorbeeld, of de suite) en psychisch opmerkelijk
gebonden bleef aan een bepaalde, vroegere periode der muziekgeschiedenis. Er geldt
namelijk, bij de conceptie der concerten en concertstukken, een factor die afwezig
is (of zo goed als) bij het ontwerpen van niet-concertante muziek: het in een bepaalde
zin rekening houden met de technische mogelijkheden van het solo-instrument in
kwestie. In een bepaalde zin (men schrijft uiteraard geen vioolpartijen voor bastuba
en geen trompetpartij voor een solocontrabas), want, gehoorzamende aan het gebruik:
briljant schrijven voor de solist, zo eenvoudig mogelijk voor het orkest. Dit nu levert,
gelijk elke al te eenzijdige praktijk, licht karikaturen op. Veel concertstukken hebben
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Shakespeare, Hamlet, tweede bedrijf, tweede scène. Het is overigens niet Polonius die daar
spreekt, maar de koningin tot Polonius: ‘More matter, with less art.’
De eerste uitvoering van het Concertino voor groot orkest (orgel ad libitum) met obligaat
solotrompet en drie pauken vond plaats op 15 december 1910 met het Concertgebouworkest
onder leiding van Dopper zelf. Solisten waren Dirk Speets (trompet) en B. Pennarts (pauken).
Pijper kende blijkbaar het hoboconcert van Benedetto Marcello niet en ook niet dat van
Mozart, dat omstreeks 1920 was ontdekt.
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meer van een karikatuur dan wenselijk en muzikaal verantwoord is! De concertante
stukken voor een blaasinstrument lijden ernstiger onder dat euvel dan de analoge
composities voor viool, piano of violoncel. Omdat de expressiemogelijkheden van
een blaasinstrument beperkter en: positiever zijn dan die van een piano of viool.
Afgezien nu van deze tegenheden is het Concertino opus 26 voor klarinet en orkest
van Weber toch nog geen opvallend geslaagd stuk. Het thematisch materiaal is slap
en vrij wezenloos. De algemene onvolkomenheden van het concertante genre zijn
ook in dit werkje manifest genoeg: tamelijk onexpressief (doch briljant!) passagewerk
en een ietwat overmatig uitbuiten van de klarinettoon. Muzikaal viel daar dus niet
veel winst te boeken. Orkest-technisch echter wel: Hans Helmke heeft het stuk fameus
gespeeld, goed van verhoudingen en voortreffelijk van toon. Hij heeft zich met één
slag in de rij der beste klarinettisten geplaatst. Ook het soort muzikale problemen
dat dit werk (deze muziekhistorische periode) bevat, beheerst hij volkomen.
Men weet het: ik beschouw in historische zin de concerten met begeleiding graag
als ‘analytische’ voorstudies voor eventueel later in de geschiedenis plaatsgrijpende
synthesen. De ‘moeilijkheden’, expressiviteiten van een oud vioolconcert, werden
honderd jaar later het gemiddelde van een orkest-vioolstem. Deze zienswijze past
ook in verband met de blaasinstrumenten wonderwel: de klarinetpartij uit een kwintet
van Albéric Magnard373 stelt heel wat hoger eisen dan de solo uit het Concertino van
Weber... Dat wisten we zelf natuurlijk allang - maar daarom is het niet minder
verheugend Helmke als solist evenzeer te kunnen complimenteren als: als
kamermuziekspeler.374 Ik kan noteren: dat het U.S.O. aan hem een voortreffelijke
kracht heeft.
De belangrijker rest van het programma, de symfonie ‘ohne Menuett’ van Mozart,375
Chabriers Suite pastorale en Berlioz' Marche hongroise, werd zeer gelukkig
uitgevoerd. Chabriers suitetje blijkt steeds positiever pre-Mahleresk. Die Idylle, het
eerste deel, is in de oren springend identiek met sommige stukken uit Mahlers veel
later geschreven Derde. Wanneer sommige Duitse musicologen dit feit zouden moeten
constateren (maar Chabrier wordt niet al te veel gespeeld in Duitsland), dan zou het
allicht heten: ‘Der Chabrier hat Mahler schon vorempfunden.’ Laten we het maar
zo... Hoe ook - wat een chique muziek, die suite van Chabrier!
Tot slot wil mij een kritische aanmerking uit de inktpot: men moet het programma
ietwat serieuzer corrigeren. Ditmaal stonden (afgezien van een zetfoutje) de delen
van Mozarts symfonie door elkaar. Adagio-Allegro is het eerste deel; Andante het
tweede. Ik herinner me ook dat de mooiste vleugel van onze wereldbol op de
U.S.O.-programma's herhaaldelijk Stainway heette, in plaats van Steinway. Gij noemt
dit muggenziften, lezer? Niets is onbelangrijk bij het eersteklas instituut dat ons
orkest aan het worden is!

373
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Quintette pour piano et instruments à vent, op. 8, (fluit, klarinet, hobo, fagot en piano).
Hans Helmke, eerste klarinettist van het U.S.O. en vast lid van het Utrechtsch Sextet, zou
twee maanden later, op 22 april 1923, de klarinetpartij spelen bij de première van Pijpers
Sextet.
Een andere bijnaam van de Praagse symfonie.
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Utrechtsche Kunstkring
Eerste concert: Haagsch Strijkkwartet
23 februari 1923 (UD)
Mozart: Strijkkwartet in D, KV 575
Ravel: Strijkkwartet
Franck: Strijkkwartet
Het hoogtepunt van de avond was het tweede (beste!) deel van Ravels Kwartet. Ook
het Kwartet van Franck werd expressief en stijlvol gespeeld. Mozarts kwartet (het
eenentwintigste uit de Peters-editie) klonk soms wat uit elkaar - het is trouwens een
gewaagd beginnen met Mozart.
De reproductie van Ravel door het Haagse kwartet kan ik in één zin noemen met
de beste reproducties door zeer beroemde buitenlandse ensembles. Daar was spanning,
elan en raffinement.
Veel te schrijven naar aanleiding van het programma valt daar niet. Het gaafste
kunstwerk, de meest geslaagde compositie, is ongetwijfeld het kwartet van Mozart.
Franck is veelkleuriger, is gecompliceerder en grootser. Doch wel minder een direct
betoverend stuk... Het Kwartet van Franck, dat omstreeks 1889 geschreven werd,
was het eerste werk van de meester dat een publiek succes behaalde. Vincent d'Indy,
Francks leerling en vriend, verhaalt dat Franck door het enthousiasme der hoorders
overrompeld, aan het schrikken gemaakt werd, als het ware. Eerst op de dag na de
première (19 april 1890) vond Franck zijn gemoedsrust en zijn naïviteit weer, zodat
hij kon zeggen: ‘Allons, voilà le public qui commence à me comprendre.’
Franck was toen achtenzestig jaar...
Het Kwartet van Ravel is een buitengewoon fraai klinkend stuk; de beste delen,
bijvoorbeeld het tweede, zijn verbluffend zeker ontworpen en gerealiseerd. Ik durf
datzelfde tweede deel op het ogenblik niet volstrekt origineel meer te noemen: er
staat heel veel in dat Debussy, vroeger, reeds in zijn Danse pour piano schreef.
Ritmisch vooral. Toch werd het geheel: positief Ravel. De Finale is verreweg het
zwakste deel: dat is te rapsodisch en niet goed in evenwicht. Constructief is ook het
eerste deel zeer geslaagd; harmonisch en melodisch is het volstrekt ‘de’ Ravel - van
de Sonatine en van Ma mère l'oye. Dat wil zeggen: betoverend van klank, altijd
spiritueel en voornaam. Doch psychisch wat dor.
Niet Debussy's gelijke, deze Ravel. Men combineert altijd: Debussy-en-Ravel, als
ware het een firma. De namen horen desnoods bij elkaar. Doch dan in de verhouding
Faust-Wagner.376 Of Mozart-Süssmayr...
De leden der Utrechtsche Kunstkring toonden het gebodene zeer op prijs te stellen.
De avond was een groot succes voor de heren Swaap, Poth, Devert en Van Isterdael.

376

Wagner is de ‘famulus’ (bediende) van Faust in Goethes toneelstuk.
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Arnold Schönberg
maart 1923 (Groot Nederland)
Schönbergs Pierrot lunaire werd zaterdag 9 december 1922 in het Amsterdams
Concertgebouw uitgevoerd. Wij kunnen thans wel vaststellen dat wij Schönbergs
oeuvre, óók van horen spelen, kennen. Pierrot lunaire is een der allerlaatste werken,
is Schönbergs meest persoonlijke en best gerealiseerde schepping. Het publiek staat
bevoegder tegenover Schönberg dan tegenover de waarlijk radicale Europese
omwentelaars: van de Italiaanse ‘bruiteurs’377 weerklonk nog geen noot (ik weet ook
niet of ze er een notenschrift op na houden...), Stravinsky's Pétrouchka, Sacre du
printemps, Renard, Mavra zijn nog volstrekt onbekend. Van Bartók Béla werd eens
per ongeluk een strijkkwartet uitgevoerd. De jonge Darius Milhaud begint,
langzaamaan, op de concertprogramma's te verschijnen (overigens: Milhaud is een
voortreffelijk componist, doch op heden nog niet de vinder van zijn eigen stijl, zoals
Debussy omstreeks 1890, Wagner in de buurt van 1850). De Italiaanse ultra's,
Malipiero (Sette canzoni!), de Engelsen Bliss en Berners hebben hun kansen op een
Hollandse publieke belangstelling nog niet gekregen. Het is nodig om deze feiten
even vast te stellen. Want er is het gevaar: dat men, eenzijdig voorgelicht, de ‘nieuwe’,
atonale muziek gaat vereenzelvigen met Schönbergs atonale muziek. Men zou nog
moeten leren het verschil te horen tussen een atonaal lied van Schönberg en een
atonaal ballet van Stravinsky. Men hoort op het ogenblik nog pas analogieën: het
klinkt even hard, even ‘vals’. Doch daar is meer overeenkomst tussen een
Es-Dur-liedje van Richard Strauss en een fuga in dezelfde toonsoort van Joh. Seb.
Bach dan tussen de werken van Schönberg en Stravinsky, bovengenoemd.
Wij kennen thans Schönbergs oeuvre tamelijk wel. Van alles werd hier opgevoerd:
de Gurrelieder, het strijksextet Verklärte Nacht - dit in de oudere stijl. En, in de
Nieuwe Manier: de Kammersymphonie, de Klavierstücke, Orchesterstücke, Pierre
lunaire, et cetera. Vooral deze Pierrot heeft geen genade gevonden in de oren van
Handelsblad, Rotterdammer en Telegraaf. Men zou, naïevelijk (en bewijzende uit
het Ongerijmde) haast gaan denken dat de auteur het fabuleuze miskende genie was
waaraan elk tijdperk behoefte heet te hebben. Zou dit stuk te bijzonder, te zeer
Toekomstmuziek zijn?
Ik zie een zekere uiterlijke overeenkomst tussen de Geestelijke Avonturen van de
Kapellmeister Kreisler en die van Arnold Schönberg. E.T.A. Hoffmann, Kreislers
alter ego, leefde op de kentering van twee tijdperken, Schönberg eveneens.
Kapellmeister Kreisler streefde naar zeer ondestijdse idealen, Schönberg, volgens
de inzichten der bezadigde en gezaghebbende critici, ook. (‘Is dit de voorbode van
een nieuwe geweldige kunst of het laatste wat men van een ontredderd geslacht
verwachten kan?’ [...] ‘Men heeft hier met een abnormaal geval te doen.’ NRC van
9 en 11 decem-

377

Het bruïtisme werd theoretisch beschreven in Francesco Balilla Pratella's Musica futurista
(1912) en in praktijk gebracht in composities van Luigi Russolo. Er werden in deze muziek
o.a. geluiden voortgebracht door nietmuziekinstrumenten.
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ber 1922.378 Men gaat denken aan het negende stukje van Hoffmanns Kreisleriana:
‘Kreislers musikalisch-poëtischer Klub’. Het heet daar: ‘Was soll denn das nun alles?
Ein gescheites Allegro von Haydn ist mir lieber als der tolle Schnickschnack.’)
Wellicht trekt de toekomst nog een andere, duidelijker parallel tussen Schönberg
en Hoffmann. Hoffmann heeft, ofschoon niet door zijn composities, invloed gehad
op de ontwikkelingsgang der West-Europese muziek. Ook Schönberg zal misschien
door de Historie niet vergeten worden: ook de beeldstormer, destructeur heeft soms
recht op een herinnering. Dat men evenwel Schönbergs muziek vergeten zal, lijkt
mij zeer waarschijnlijk: het gehalte aan muzische waarden blijkt ongetwijfeld te
gering op den duur. Men mag Schönberg misschien geen verwijten doen naar
aanleiding van zijn invallen, zijn inspiratie. Voor de buiten- of bovenpersoonlijke
elementen van zijn werk placht men tot dusverre een auteur niet ter verantwoording
te roepen. (En waarom ook?) Doch een componist is aansprakelijk voor zijn werk,
als werkstuk, als compositie.
De muziekvinder Schönberg waardeer ik slechts onder een zeer groot voorbehoud
- voor welk voorbehoud ik alle verantwoordelijkheid reserveer: omdat zijn Inval, het
Materiaal dat hij altijd verwerkt, mij van een te onbijzonder, huisbakken en gevoelerig
soort lijkt. (Het materiaal van een Abt, Lachner, Pfitzner, Sommer is van dezelfde
stam. Men vergelijke de kiemcel van de Pierrot lunaire,379 de gegevens der
Kammersymphonie eens met een motto uit een symfonie van Bruckner, met een
fugathema van J.S. Bach, met het hoofdmotief uit Debussy's La mer, met de twee
determinerende frasen uit Pétrouchka van Stravinsky. Of met het materiaal van
honderden anonieme liedjes en balladen die uit de schemering der Middeleeuwen
overgewaaid zijn: sommige oud-Franse noëls, de ballade van Jean Renaud,380 de
vierduizend-enzoveel Magyaarse boerenliedjes die Bartók verzameld heeft en die
stuk voor stuk de meest directe ontroering kunnen toveren - alleen door hun muzikale
kwaliteiten!)
De componist (arbeider in het vak muziek) Schönberg behoort men waarschijnlijk
anders te kritiseren dan dit tot nu toe geschiedde. Die componist, vakman Schönberg
waardeer ik in het geheel niet. Hier sta ik volstrekt tegenover Schönbergs discipelen
en bewonderaars. En ook tegenover de vaderlandse critici, die weliswaar zijn muziek
niet wensen te digereren, doch die zich schromelijk vergissen in de technicus
Schönberg. De heer Landré van de NRC is ongetwijfeld een bevoegd beoordelaar,
doch inzake Schönberg dwaalt hij: ‘Derhalve staat het vast: men kan over de waarde
van deze kunst twisten [...] doch vriend of vijand zal wel moeten toegeven dat zij
het persoonlijk-geestelijke eigendom van Schönberg is.’ En: ‘Nieuw zijn de technische
middelen welke hij toepast, de klankencombinaties, de beginselen.’381
Dit alles, naar aanleiding van Pierrot lunaire, is vriendelijk en concies gezegd.
Doch het is onjuist. Ik wil met plezier erkennen dat er onder andere een bundel-

378
379
380
381

De muziekcriticus van de NRC die dit schreef, was de even later genoemde Willem Landré.
Verbeterd: in GN staat: van der Pierrot lunaire.
Jean Renaud is het zevende van de acht Vieilles chansons de France, die Pijper in 1918
bewerkte voor piano en zangstem. Een jaar later verschenen zijn acht Noëls de France.
Willem Landré (anoniem), ‘Arnold Schönberg. Uitvoering ten huize van de Heer en Mevrouw
Ch.E.H. Boissevain’. NRC, 9 december 1922.
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tje onaanvechtbaar academische canons in voorkomt (in nr. 17 en nr. 18 van de
partituur bijvoorbeeld). Er is gewis enige ‘techniek’ nodig om zulk soort speculaties
te laten lukken. Doch dit is niet Schönbergs techniek, maar de techniek der
Musikalische Formenlehre - niet magistraal gebruikt (dat kon bijvoorbeeld Reger!),
doch avontuurlijk, stuntelig soms. En het bouwsel werd wrak. Men moet niet te licht
over ‘techniek’ denken. De techniek der theorieboekjes is niets, is in het gunstigste
geval een demonstratio ad oculos ‘zó deed meester A, B of C het’. Daar moet men
overheen groeien, doorhéén-éten, mijnentwege. Onze persoonlijkheid ligt nu eenmaal
jenseits des Akademischen en ik zou niet weten hoe men aan die gindse zijde van
de Berg moest komen zonder er eerst door of overheen te hebben geworsteld;
Beethoven begon onder Haydn en Wagner in de schaduw van Weber. Doch Schönberg
is de techniek der theorieboekjes nog niet eens goed en wel door, in zijn lunaire
Pierrot. Als het ‘geen kunst’ is om een canon ‘goed’ te laten klinken, is het zeker
wél kunstig een canon ‘slecht’ te laten klinken? Dwaasheid. De wezenlijke waarde
ener muziek lag nog steeds in andere holten harer geheimzinnigheid.
Ziehier. De techniek van Ludwig van Beethoven was zijn eigendom: hij had dit
subtiele en willige werktuig geconstrueerd in overeenstemming met het psychisch
materiaal dat de god in hem hem ten gebruike had gelaten. De technieken van Wagner,
van Bruckner, van Debussy waren hun bezit; Stravinsky, Bartók hebben hun
persoonlijke werkwijzen, middelen om hun klankvisioenen te realiseren. Schönberg
niet. Hij moet zijn invallen verwerken met behulp van een gehuurd instrumentarium,
met de gereedschappen van de theoriemeester. En die - niet prima - gereedschappen
gebruikt hij nog verkeerd, want: ondoelmatig. Zo hakt men bomen met een schaaf,
snijdt cameeën met een koubeitel. En zo kwetst men de eigen geest. Zijn demonen
te willen bannen met recepten uit het kookboek, kwam nog geen geestenbezweerder
in de zin. De componist die zijn Invallen, inblazingen gods en des duivels niet weet
te verwezenlijken, blijft dwalen of razen door het leven, achternagezeten, gehanteerd
door die ongetemde gedachten. Schönberg heeft het op vele manieren geprobeerd:
hij heeft gecomponeerd, geschreven, lesgegeven, geschilderd (Visionen: ‘Nur ein
Kopf’...). Hij is op geen enkele manier losgekomen; het bleef Proberen.
Een geluk voor Schönbergs psychisch evenwicht dat die invallen van een
betrekkelijk goedaardig soort waren...
Het normale scheppen is geen vlucht voor zichzelf - de gezonde psyche reageert
op felle zenuwschokken ook niet met een ‘Flucht in die Krankheit’;382 áls dat gebeurt,
is er al een steekje los aan de jurk der evenwichtigheid! - het waarachtige scheppen
is: een klaar-zijn met zichzelf. De grote Vinders, opnemers der grote gedachten,
bleken ook grote bouwmeesters, veldheren. Die dat niet waren, vielen, op den duur,
in, in het gunstigste geval partiële, psychosen: Schumann, wiens grote constructies
inzakten (zijn symfonieën ‘klinken niet’); Wolf, die niet van een dwanggedachte kon
loskomen; Berlioz, die een in conceptie voltooide symfonie terugdrong naar het
onbewuste.383
382
383

In veel Beethoven-biografieën speelt de ‘Flucht in die Krankheit’ een belangrijke rol.
Pijper verwijst hier naar Berlioz' Mémoires: ‘Twee jaar geleden [...] droomde ik op een nacht
dat ik een symfonie componeerde en dat ik die symfonie in mijn droom hoorde. Toen ik de
volgende dag wakker werd, herinnerde ik mij bijna het hele eerste deel dat (dat is het enige
wat ik mij herinner) een allegro in a-klein in tweekwartsmaat was. Ik liep naar mijn tafel en
wilde beginnen het op te schrijven, toen deze overweging plotseling bij mij opkwam: als ik
dit deel opschrijf, dan zal ik mij laten meeslepen om de rest te componeren. Mijn ideeën
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Beethoven overwon bij al zijn worstelingen; Bach, die alles kon, speelde met zijn
materiaal als de kat met de muizen.
Merk op dat Schönberg ná 1914 geen werk meer voltooide.384 Ik zie géén verband
met Rossini...
De criticus der NRC meent ook:
Ere wie ere toekomt! Wanneer men bedenkt dat Schönberg dit werk al
een jaar of vijftien geleden geschreven heeft, dan zal men onmiddellijk
bereid zijn, hem te erkennen als de vader van de geestelijke beweging die
de laatste jaren in de muziek zich openbaart. Wij durven na de
kennismaking met Pierrot lunaire gerust te zeggen: alles, wat wij de laatste
jaren van jonge Weners hebben leren kennen, is namaak-Schönberg. De
een durft of probeert nog een beetje verder te gaan, doch de geest is van
Schönberg, in wie allen hun meester te zien hebben.385
Het is nuttig in dit verband op te merken dat de Pierrot lunaire van 1912 is. In 1908
had Schönbergs talentvolle leerling Anton von Webern reeds zijn eerste werken
voltooid, die naar dezelfde horizonten zweven als de Pierrot. In 1909 schreef Webern
zijn Fünf Sätze für Streichquartett (hoorde de heer Landré dat stuk de laatste jaren?),
die meer muziek bevatten dan Schönbergs complete compositorische bagage.
Schönberg begon in 1909 aan de eerste Klavierstücke en de Orchesterstücke, die als
‘radicale uitingen’ niet in de schaduw kunnen staan van het kleine kamermuziekwerk
van de leerling. Natuurlijk stond Webern zo toen als nu onder Schönbergs invloed
en hij heeft die waarschijnlijk gelukkig verwerkt. Maar de muziek zal immers altijd
een gave blijven.
Schönberg begint zijn Harmonielehre met de woorden: ‘Dieses Buch habe ich
von meinen Schülern gelernt.’ Dit is een wijze opmerking, die, in dit licht bezien,
nog veel verstandiger wordt.

384
385

neigen tegenwoordig steeds tot uitbreiding, dat kan aan deze symfonie enorme afmetingen
geven. Ik zal misschien drie of vier maanden uitsluitend aan dit werk besteden. [...] Ik zal
geen of vrijwel geen artikelen meer schrijven. Mijn inkomsten zullen evenredig verminderen.
Verder zal ik, wanneer de symfonie af is, zo zwak zijn te zwichten voor de verzoeken van
mijn kopiist; ik zal haar laten kopiëren, ik zal zodoende onmiddellijk een schuld aangaan
van duizend of twaalfhonderd francs. Als de partijen eenmaal gekopieerd zijn, zal ik gekweld
worden door de verzoeking het werk ten gehore te brengen. Ik zal een concert geven waarvan
de recette ternauwernood de helft van de kosten zal dekken; dat is tegenwoordig
onvermijdelijk. [...] Deze gedachten deden mij huiveren en ik wierp mijn pen neer, terwijl
ik zei: Ach wat, morgen zal ik de symfonie vergeten zijn! De volgende nacht diende de
koppige symfonie zich weer aan en klonk weer in mijn hoofd; ik hoorde duidelijk het Allegro
in a-klein, sterker nog, het was alsof ik het geschreven zag staan. Ik werd wakker vervuld
van koortsachtige opwinding, ik zong voor mezelf het thema, waarvan het karakter en de
vorm mij in hoge mate bevielen; ik stond op het punt op te staan... maar de overwegingen
van de vorige nacht weerhielden mij nog, ik zette mij schrap tegen de verleiding, ik klampte
mij vast aan de hoop te vergeten. Tenslotte viel ik weer in slaap, en toen ik de volgende dag
wakker werd, was elke herinnering eraan inderdaad voorgoed verdwenen.’ Berlioz (1987),
deel II, 352-353.
In het voorjaar van 1923 voltooide Schönberg de Fünf Klavierstücke, op. 23, de Serenade,
op. 24 en de Suite voor piano, op. 25, maar Pijper kon dat op dat moment niet weten.
Willem Landré (anoniem), zie voetnoot 381.
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De uitvoering van de Pierrot lunaire, Schönbergs ongeveer voorlaatste en best
gerealiseerde compositie, geeft aanleiding tot het volgende resumé:
De directe betekenis van de figuur Schönberg voor het actuele Europese
muziekleven (niet slechts hier: ook in Duitsland en zelfs te Parijs!) wordt schromelijk
overdreven. De indirecte invloed van zijn beweging is niet gering. Doch de Historie
der Muziek was tot dusverre een beschrijvende wetenschap der prestaties, der
scheppingen. Ik vermoed dat dit zo zal blijven. En in dit geval zal Schönbergs koers
mettertijd teruglopen als die van het Oostenrijkse betaalmiddel thans. Ik vind in zijn
werk geen kiemen van een zelfs maar korte eeuwigheid. De vaderlandse critici die
instinctmatig voor deze muziek bedanken, hebben, langs een omweg, toch gelijk.
Zij wensen het werk niet, omdat het niet wil passen in hun muzikale Rede, noch in
hun muzikaal Gevoel. Wij wijzen Schönbergs composities af, omdat het, ofschoon
volledig passende in het kader van ons anders georiënteerde (niet meer tonale, niet
symmetrische) muziekbegrip, geen klankvisioenen van een hoge orde zijn. Het
concipiërende Bewustzijn is alledaags, de ordenende Rede dilettantisch. Hier
ontmoeten ‘vriend en vijand’ (van de atonale muziek) elkaar: ‘het
persoonlijk-geestelijke bezit’ van Schönberg is zijn muziek in hoogste instantie niet.
Musici met goede oren bedanken zonder nadenken, direct, voor slecht geordende
klankfantasmen van middelmatige geestelijke potentie. De criticus der NRC hééft
‘goede oren’ - dus refuseert hij ook Schönbergs muziek.
En het is een kwade propaganda die men, met het oeuvre van Arnold Schönberg,
maakt voor de nieuwe muziek in het algemeen. Verbeeld u dat men van Beethovens
levenswerk slechts de Schlacht bei Vittoria en de Ouverture Zur Weihe des Hauses
op het repertoire had, en de symfonieën, sonates, kwartetten niet kende en uitvoerde.
Zó staat het met de actuele muziek hier in Holland. Het is hard nodig om, als
tegenhanger voor de Amsterdamse Schönberg-cultus, uitvoeringen te organiseren
van de werken van Stravinsky, Bartók, de Italianen, de Franse Six (men behoort
Milhaud niet als pars pro toto te nemen!).
Werden, tussen haakjes, de twaalf Études van Debussy al goede bekenden? Of de
Sonate voor fluit, alt en harp, of de Épigraphes antiques? Of Pelléas, Martyre de
Saint-Sébastien, Jeux, La boîte à joujoux... Laat ons maar ophouden...

Tivoli-concert
1 maart 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Strauss: Serenade voor blazers
Strauss: Tod und Verklärung
Beethoven: Zesde symfonie
Het dirigeren, het laten musiceren, eist de volle man. Het is, laat ons dit vooropstellen,
een kranige prestatie een aantal concerten te leiden met een op non-activiteit
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gestelde rechterhand en dan nog zó te laten musiceren als gisteravond geschiedde.
Beide partijen verdienen deswege een gelukwens: Evert Cornelis, die zijn hele persoon
niet in de opgelegde rust van zijn rechterhand heeft willen laten delen, en het orkest,
dat zich voor deze concerten onder een extra spanning heeft gezet, bezield met de
beste wil van de wereld om zo voortreffelijk mogelijke resultaten te bereiken. Men
heeft die dan ook bereikt - al zouden er naar aanleiding van dit concert eventueel
meer kritische aanmerkingen gemaakt kunnen worden dan anders. Of neen, eigenlijk
niet. Want: de zin van het kritiseren is: de aandacht van executanten (en toehoorders)
te vestigen op onvolkomenheden, op wellicht te wijzigen opvattingen of meningen.
Dat zou hier nonsens zijn. Want Evert Cornelis weet op een haar precies wat hij
gisteravond niet gedaan kon krijgen en wij weten allen, even precies, dat het in
hoogste instantie een kwestie is van een verbonden rechterhand...
Hiermee kom ik op mijn gedachte van uitgang. Het dirigeren vraagt de volle man.
Maatslaan met de linkerhand alleen gaat prachtig, vermoeit natuurlijk overmatig en
ziet er wat onsymmetrisch uit. Maar dat beduidt niets. De handicap moet, stel ik me
voor, voor Cornelis geweest zijn het besef dat zijn rechterhand zou hebben kunnen
meedoen, maar niet mocht. Ik geloof, hier zit het punt van aanslag! Hij moest zich
onophoudelijk vasthouden, zichzelf beletten meer te doen. En dus: zichzelf beletten
meer te bereiken. Zien wij aldus het gedwongen links dirigeren, dan wordt de prestatie
van deze concerten haast heroïek!
Wensen wij Cornelis spoedig een gave rechterpols toe; als Bilthovenaar voel ik
me bijna verantwoordelijk voor die op onze straten opgedane kneuzing! Alles wel
beschouwd zou Cornelis hier dat ongeluk niet hebben gekregen, wanneer de bestrating
niet zo prima in orde was, ‘daar, waar de rijkdom woont’, om met Kees Boeke386 te
spreken. Op besneeuwde zandwegen pleegt men niet uit te glijden. Misschien weegt
dat wel tegen elkaar op?
Muziekkritische opmerkingen naar aanleiding van het programma liggen niet zeer
voor de hand: Beethovens Pastorale, en van Richard Strauss Tod und Verklärung
en de zelden gespeelde oude Serenade (opus 7) voor dertien blaasinstrumenten. Ik
had dat stukje in lang niet gehoord. En de herinnering was beter dan de realiteit gelijk, helaas, maar al te vaak. Het is toch wat te monotoon en vreselijk vanuit het
hoorntimbre ontworpen. Overigens mag het werkje waarlijk wel een stuk of wat
zwakke zijden hebben: Strauss was zestien jaar toen hij het schreef en ik weet niet
veel Hollandse conservatoriumtalenten van die leeftijd die op het ogenblik tot een
analoge prestatie in staat zouden zijn. Het is bijna wonderkinderlijk, zo zeker als het
geheel voor dit ensemble ontworpen is. Ik persoonlijk bedank een beetje voor het
timbre en voor de dracht van het stuk - maar dat is nu juist het tijdsverschil tussen
1880 en
386

Kees Boeke (1884-1966) was een pedagoog die zijn werkzaamheden begon met het
onderwijzen van zijn eigen kinderen (een dochter zou later trouwen met de componist Frank
Martin). Hieruit kwam in 1929 de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven voort. Van
18 tot en met 25 februari 1923 hield Boeke in Utrecht een serie van acht bijeenkomsten onder
de titel ‘de christenen en de oorlog’, waar de vraag aan de orde kwam of er in de bijbel al
dan niet argumenten te vinden zijn voor een pacifistische levenshouding. De grote bovenzaal
van het Gebouw voor K. en W., waar de avonden gehouden werden, was te klein voor de
enorme opkomst en in het UD verschenen bijna dagelijks verslagen van de avonden,
ingezonden brieven en redactionele commentaren.
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1923! Het werd een groot succes voor de blazers - zoiets als voor de strijkers onlangs
het gelijknamige (doch langduriger) salonstuk van Tsjaikovski.

Winteravondsprookje - de muziek387
3 maart 1923 (UD)
Schouwburg
Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel
Shakespeare: Winteravondsprookje (met muziek van Richard
Heuckeroth)388
Niet veel komedies van Shakespeare ontkwamen aan het kleine noodlot becomponeerd
te worden. In samenhang met Shakespeares oeuvre ontstonden er enkele
meesterwerken (Berlioz, Romeo and Juliet), sommige fraaie muziekstukken
(Mendelssohn, A Midsummer Night's Dream), aanvaardbare composities (Nicolai,
Merry Wives; Thomas, Hamlet), zwakke, ongeslaagde probeerselen nog veel meer,
noem maar op: Humperdinck, Twelfth Night, of The Tempest...
Zonderen wij Berlioz uit, dan kunnen wij vaststellen dat Shakespeare nooit een
portuur bleek: Mendelssohn verdwijnt in zijn schaduw volkomen en Thomas, Nicolai,
Humperdinck durven wij in ernst niet eens te noemen in één zin met de schrijver.
Met de antieken: Sophokles, Aristophanes gaat het niet anders:
Sophokles-Mendelssohn is een even insolvente firma als Aristophanes-Braunfels,
als Shakespeare-Humperdinck, Vondel-Zweers of Dante-Wolf-Ferrari!389
Overigens overtreft de muziek van Humperdinck die van Richard Heuckeroth vele
malen. Humperdincks muziek heeft weinig, erg weinig eigen fysionomie: dat is een
slap, wat primitief Wagner-grocje. Doch in dit gezicht herkent men nog wel zowat
ogen, neus en mond. Bij Heuckeroth niet: daar staat het mopsneusje nieuwerwetselijk
op kinhoogte, daar ontbreken de ogen, daar zijn de oren gekopieerd naar het
proverbiale portret van de muzikale koning Midas. Het geheel klinkt ‘modern’, dat
wil zeggen de trompet blijft gestopt tot zijn laatste snik, de stemmen zwerven graag
in open kwarten of kwinten met elkaar mee, er heerst vrij wat chromatiek, er wordt
op velerlei voorwerpen geslagen, er treuzelt een armoedige viool of een melancholieke
fluit tussen stukjes dialoog - dat heet dan melodrama of zo - aan toonaardenrelaties
of periodieke symmetrieën doet men niet meer. Dat laatste beduidt
387

388

389

Dit is het tweede gedeelte van de recensie naar aanleiding van de uitvoering van Shakespeares
Winteravond-sprookje (A Winter's Tale) in de Utrechtse Schouwburg door de Koninklijke
Vereeniging het Nederlandsch Tooneel. Het eerste gedeelte, de theaterkritiek, is ondertekend
door C.A.S., initialen van C.A. (Kees) Schilp. Het gaat hier om een uitvoering met Willem
Royaards en Jacqueline Royaards-Sandberg in de hoofdrollen. Royaards, aan wie in 1919
een eredoctoraat werd verleend door de universiteit van Utrecht, en zijn vrouw werden na
afloop gehuldigd.
In maart of april 1922 had Willem Royaards Pijper gepolst of hij belangstelling had
voor het componeren van muziek bij The Tempest, maar uiteindelijk koos Royaards
voor A Winter's Tale en vroeg hij Richard Heuckeroth als componist. Ryker (1993),
45.
Mendelssohn schreef toneelmuziek bij Antigone, Braunfels een opera Die Vögel, Humperdinck
toneelmuziek bij vijf stukken van Shakespeare, Zweers toneelmuziek bij Vondels Gysbreght
van Aemstel en Wolf-Ferrari een cantate op basis van Dantes La vita nuova.
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een negatieve winst. En wanneer het geheel niet zo vaag, zo verward en stuntelig
van tevoren gehoord bleek te zijn, dan konden wij wellicht juist daar de originen van
Heuckeroths muzikaliteit vinden. Thans wordt het echter een hopeloos zoeken:
Heuckeroth mist alle eigenschappen op één na van de scheppende kunstenaar. Hij
heeft, eerste erge tekortkoming, geen spoor van abstract concentratievermogen: deze
hele Shakespeare-muziek is constructief zo bekoorlijk als een koolraap en zo
expressief als het abc. De melodiek is van de goedkoopste Italiaans-veristische soort,
Leoncavallo of Mascagni. Het ritme wil vrijer zijn, dat is ook een van de minder
duistere lichtzijden. Maar het komt nooit verder dan: een verkort of verlengd frasetje.
Diepenbrock hoorde (en noteerde) melodieën die de wanden van de ‘klassieke’
periodenbouw uiteenrukten; deze melopeeën zouden eventueel zeer wel willen passen
in het schema der conservatoriumformules. Heuckeroth hoort blijkbaar geen
extravagante complexen. Want alles wat ‘modern’ klinkt, doet te opzettelijk aan. Hij
heeft de routine die men zou kunnen verzilveren in een of ander actueel muziekstukje,
uit de branche die Max Tak tegenwoordig in het zaterdagavondnummer van De
Telegraaf bespreekt;390 Heuckeroth kan een goedklinkend licht stuk waarschijnlijk
wel uit zijn roksmouw schudden. Doch men heeft aan deze eigenschap niets wanneer
men muziek bij een Shakespeare-stuk moet schrijven. Hoogstens heeft men er last
van. De eindindruk blijft dat Heuckeroths muze en die van Shakespeare - als dat
tenminste een muze was - te sterk verschillen van beschavingssfeer, van geestelijke
standing.
Opgevat als simpele entr'acte-muziek, kan men het ook al niet anders beoordelen.
De voorstelling zou zonder die entr'acte-muziek stellig niet van een lager gemiddelde
geweest zijn.

Musikalische Kammerspiele391
7 maart 1923 (UD)
Het eerste optreden van dit ensembletje viel einde november. Ik mocht toen zo
schrijven dat wij de overmatige zoetsappigheden van het genre nog wel konden
verdragen - omdat het tegen sinterklaas liep. Deze helpende omstandigheid was
ditmaal niet aanwezig - en ook: men moet dit gezelschap zeker geen twee malen
horen. Eén bordvol warme, veel te gesuikerde beschuitpap kan men nog wel op maar twee?...
De drie eenakters van de vorige maal waren niet veel zaaks, doch een Der Herr
Doktor lijkt achteraf haast een meesterwerk naast In der Konditorei, het pièce de
résistance van ditmaal.
De Musikalische Kammerspiele zou men, dacht ik, het best kunnen waarderen als
een avond van Duitse niemendalletjes. Geen serieuze kunst, vooral niet. Een of ander
glimlachje, een trivialiteitje, een sentimenteel gebaartje - in één woord: de

390
391

Voor de rubriek Muziek van de dag zie het essay van 28 december 1922 (De Nieuwe Kroniek).
Voor dit gezelschap zie de recensie van 22 november 1922 en voetnoot 269 aldaar.
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stemming van een grootvaders verjaardag omstreeks 1870. Een lief dialoogje, een
dito muziekje, een dito aankleding. Niemendal. Uit tijdpassering de kinderschoenen
weer eens aantrekken, met het besef dat ze ons toch niet meer passen zouden. Dat
wil zeggen, zolang er niet gemoraliseerd wordt. Ik heb evenwel nog nooit een Duitser
ontmoet die zich aan de oppervlakte der dingen kon houden. Ook Erich Fischer niet.
Ze zinken allemaal, de een, uit neiging, als een baksteen; de ander, per slot, als een
doordrenkte spons. Doch allemaal zakken ze naar de Problemen toe; Erich Fischer,
de Dichter-Komponist van In der Konditorei verdrinkt zich in de Vraagstukken van
Liefde en Huwelijk, in die der alte Jumbfern, in die der jiddische Trödlern...
Neen. De geesteshouding die aan een onding als dit ten grondslag ligt, is volmaakt
onaanvaardbaar, zelfs in een instituutje als dat der Musikalische Kammerspiele. Het
is waarlijk te duf. Men zit zich in stomme verbazing af te vragen hoe iemand zó een
speurneus en collectionneurswoede voor trivialiteiten kan hebben als de auteur van
deze lunchroomidylle. Het hele stuk is een valse parelsnoer van platitudes: de situaties
(die sigaretjes, de krant van Claire Jache,392 de bagage van de marskramer Salomon
Löwenstein), de tekst (speculaties op Gottfried Keller, welja), de muziek (dat lied
van de componist Ernst;393 het slotariaatje van Fräulein Klemm), alles, alles.
De pianist van het gezelschap is typisch voor het geheel. Dat lijkt op iets, doch na
drie maten blijkt het dat hij van het vak pianospelen eigenlijk geen jota verstaat. Zo
is ook de rest; het verloopt vlot, er wordt goed geacteerd en niet onmuzikaal gezongen.
Maar het blijkt niemendal te zijn, het voldoet aan geen enkele primaire eis helemaal.
Het lijkt, door de beknoptheid van alles, fijn; het is van geest zo grof als een cokeszeef.
Het lijkt een beschaafd spelletje, het is: goedkoop snoepgoed. Slechte confectie.
Claire Jache is de beste actrice der vier; Max Mensing de slechtste acteur. Overigens
staat of valt de prestatie met de stukjes en er viel hier niets op te houden.
Ik durf, met een gerust geweten, de Musikalische Kammerspiele nog niet eens
naar de provincie te verwijzen. De libretti zijn artistiek van minder belang en ze
getuigen van minder plezier aan het vak dan die van Hansjes Droom, of de Zoveel
Dwergen. Een draaiorgel met het intermezzo Cavalleria wint het in muzikaal opzicht,
een poppenkast wint het als kijkspelletje. Beter: helemaal niet vergelijken. En er niet
meer over denken - het zou te ver terug voeren...

392

393

In deze recensie staat tot tweemaal toe Jacke, maar in de aankondiging in het UD op 21
november 1922 en in de recensie van 22 november 1922 staat Jache. De toneelcriticus schreef
naar aanleiding van die voorstelling over deze bijzondere actrice: ‘Claire Jache als dienstmeisje
in Herr Doktor zong en speelde zo natuurlijk, zo oprecht, zij was zo argeloos in haar humor,
zo volmaakt evenwichtig, dat zij groot werd in dit kleine lustspel. Haar gaven zijn
merkwaardig. Haar techniek volkomen. 't Beheer over armen, handen, benen, voeten. Wat
wordt daarmee niet raar omgehaspeld. 't Volhouden van 't naar binnen zetten van de voeten
zonder in overdrijven te vervallen was van Claire Jache 'n meesterlijk stukje techniek.
Trouwens de andere medewerkenden bewogen zich op dat punt met 'n ongemene
gemakkelijkheid. Men mag niet zien, dat de ene of andere beweging bestudeerd is. Nu 'k
over Claire Jache spreek moet 'k nog even verder vertellen. Zij heeft 'n aardig sopraantje.
Eigenaardig en bewonderenswaardig is haar flink talent, dat 't laatste zangspel Das
Engagement te horen gaf. Zij floot 'n octaaf zo fraai, dat 'k 't apart vermelden wil.’
Ernst is niet de naam van een bestaande componist, maar was een figuur gespeeld door Erich
Fischer zelf, de artistiek leider van de Musikalische Kammerspiele.
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Tivoli-concert - Harry Wiggelaar
8 maart 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Monsigny/Gevaert: Chaconne et rigaudon
Ravel: Rapsodie espagnole
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Karlowicz: Vioolconcert, op. 8 (solist: Harry Wiggelaar)
De tweede concertmeester van het orkest had voor dit zijn debuut een concert
uitgezocht van een (waarschijnlijk terecht) volmaakt onbekend auteur. Noviteiten
zijn aantrekkelijke dingen - maar ze zijn toch altijd ook nog onderworpen aan zekere
voorwaarden, meen ik. Gewoonlijk meet de schattende ‘men’ een noviteit wat minder
secuur dan een repertoirestuk. Dat is, in het algemeen, ongeschikt voor de compositie
(de componist), gemakkelijk voor de solist. In het algemeen wordt een violist, die
met een concert van... Nessuno394 komt, oppervlakkiger gadegeslagen dan zijn collega
die Mendelssohn speelt, of Brahms, of Mozart. De onbekende solist met een noviteit
vraagt twee fasen van aandacht van zijn criticus: aandacht voor het werk en voor het
vioolspel. Ik voor mij, ik houd wel van zulk soort dubbel, het animeert tenminste.
Na deze inleiding moet ik weer een eind teruggaan en vaststellen dat er twee
manieren zijn om noviteiten te brengen; twee standpunten, die nog gepreciseerd
kunnen worden. Men kan zich gespecialiseerd hebben op de actuele en allernieuwste
muziek, georiënteerd zijn in de modernste literatuur, gelijk wijlen Verhulst in de
romantische. Men kiest dan uit die overvloed eens het een of andere stuk dat
hoognodig aan de publieke belangstelling prijsgegeven moet worden, morgen een
ander, overmorgen weer een nieuw. Zo propageert men een richting, een oeuvre. Zo
werken bijvoorbeeld Seroen-Cornelis - zo leidt men, zeker en doelbewust, kalm aan
een zich verhelderend inzicht. Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.395 Wij
hebben de tijd en wij weten dat het oeuvre van Debussy, van Stravinsky en Bartók
eens het eigendom van allen zijn zal.
Men kan echter ook, om ettelijke redenen, wensen zich buiten het repertoire te
houden. Dan begint het gezoek, in winkels, in catalogi, in verzamelingen, naar
onbekende concertstukken. En maar al te vaak krijgt op deze wijze een stuk kansen
die het niet verdiende te hebben, want: kiest men een stuk dat niemand kent: omdat
niemand het kent, en zet zielsverheugd op het programma: Eerste uitvoering. Men
maakt zich op deze manier ietwat nadrukkelijk tot Kronos' concurrent. Want: men
rakelt te vaak op, wat Tijd blijkbaar vergeten wilde hebben - men organiseert
tentoonstellingen van ontkleurde schilderijen of verpulverde kleicomposities. Zo
ging het Harry Wiggelaar met zijn vioolconcert van Karlowicz.

394
395

Nessuno (Italiaans:) niemand, Mr. Nobody.
Zie voetnoot 246 bij het essay van november 1922 (Groot Nederland).
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Men moet, als men noviteiten wil brengen, niet slechts moed hebben om met de sleur
te breken; men moet niet slechts onbevredigd zijn met het grauwe repertoire; men
moet niet slechts veine hebben, niet slechts negatieve gelukjes kunnen boeken. Men
moet boven het gehele repertoire en boven de complete literatuur staan. Ik zou durven
schrijven: wie één noviteit van importantie brengt, heeft al tien andere verworpen.
Het is ook zo logisch. Ternauwernood één op de tien werken is na een paar jaren het
aanhoren nog waard. Dit is ruim gerekend...
Het Vioolconcert van de vergeten Karlowicz is grauwer dan de groezeligste
bladzijden van ‘het repertoire’, is onbeduidender dan een duo van Mazas, is
onbenulliger bijna dan het Vioolconcert van Witte396 of Manasse van Hegar.397 Het
is een triviaal, onpersoonlijk, overbodig stuk muziek; ‘vertolkt’ gevoelens van het
Jaar Nul; demonstreert een soort koffiemolenmuzikaliteit. Een analyse van het werk
zal ik thans niet geven, dat is zonde van het krantenpapier.
De reproductie van dit vioolconcert, enzovoort, voldeed niet aan betrekkelijk hoge
eisen. Wiggelaar is nog lang niet afgestudeerd, stokvoering nog zeer onvolmaakt,
toon opvallend klein, muzikale eigenschappen middelmatig (expressie, dynamiek,
ritmiek). Harry Wiggelaar speelt goed viool, doch een solist, een concertmeester,
herken ik nog lang niet in hem. Het is alles ook nog te onbijzonder: het wezenlijke
talent verraadt zich door duizend details. Ik heb gisteravond niet één zo een
verraderlijk detail van hem gehoord; wél wat te lage intonaties (dubbelgrepen, eerste
deel). Het is, alles in alles, een moeilijk concert, dat van Karlowicz, en ik zou me
kunnen voorstellen dat Wiggelaar sommige ‘alledaagser’ opgaven beter zou oplossen.
Ik kreeg onlangs, op dat kerkconcert, een groter belofte van hem, dan hij thans
gehouden heeft.398 Hij moet nog belangrijk groeien.
Het programmadeel vóór de pauze bood buitengewoon veel schoons. Een
Gevaertarrangement van een stukje van Monsigny; Ravels Rapsodie espagnole - zijn
voortreffelijkste compositie, met de oude, nooit overtroffen Habanera erin (het derde
deel, de Habanera, is van 1895, de rest van 1907!) - en Debussy's Prélude à
l'après-midi d'un faune. Vooral dit werk werd superieur gespeeld. Kwants inzet was
van de eerste noot af raak en suggestief, en de klank van de climax behoorde tot de
beste prestaties van ons orkest, dit seizoen. Doch, welk een stuk ook... Men zou haast,
een gezegde van Debussy over een pianoconcert van Mozart variërende, kunnen
vaststellen dat het zó voortreffelijk voor het orkest geschreven is dat men het bijna
niet slecht spelen kan.399
Ook Mallarmé, de dichter van L'après-midi d'un faune, beminde Debussy's
muzikale inleiding tot zijn schepping bovenmate. Hij zei eens: ‘Cette musique
prolonge

396

397
398
399

George Hendrik Witte (1843-1929), geboren in Utrecht uit een orgelbouwersfamilie, werkte
voornamelijk in Essen en schreef een vioolconcert dat in 1902 op het Eerste Nederlandsche
Muziekfeest in Amsterdam ten gehore werd gebracht. Zie ook de recensie van 10 december
1917.
Zie de recensie van 17 februari 1923.
Zie de recensie van 15 december 1922.
Zie voetnoot 171 bij de recensie van 23 januari 1920.
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l'émotion de mon poème et en situe le décor, plus passionnément que la couleur!’
En hij schreef in Debussy's exemplaar van het boek:
Sylvain d'haleine première,
Si ta flûte a réussi,
Ouïs toute la lumière
Qu'y soufflera Debussy.

Ook in de Rapsodie van Ravel waren veel zeer schone momenten - in de Habanera
vooral en in de Feria, het vierde deel, dat uitnemend van klank was. Doch het
ontbreken van een celesta is voor dit stuk een zware handicap! En bovendien ontbrak
gisteravond de concertmeester (waar bleven de flageolet-arpeggio's onder het
fagottencadensje in het eerste deel?), ontbrak ook de eerste klarinet. Allemaal zaken
die een zo coloristisch stuk als deze Rapsodie ernstig schaden. De expressie van het
geheel, het ritme, de dynamiek, natuurlijk fameus. Cornelis onttovert deze muziek
op een onnavolgbare wijze. Het is volstrekt persoonlijk en meeslepend van de eerste
maten af! En het is een genot de ontwikkeling van ons orkest gade te slaan, in dit
tempo!

Toonkunst - La croisade des enfants
14 maart 1923 (UD)
Tivoli
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Utrecht en
U.S.O.
o.l.v. Johan Wagenaar
m.m.v. Gabriel Paulet (declamatie), Berthe Seroen, Max Kloos, Lenie
Hillebrand-Kets en [Jo Immink?]
Händel: Treurmars uit Saul
Pierné: La croisade des enfants (tekst: Marcel Schwob)
Elke muzikale compositie die reikt tot de middelmaat of daarboven, vereist een
beschouwing als kunstwerk en: als muziekstuk. Het oratorium, uitvoerig muziekstuk,
La croisade des enfants is een uitermate welluidende, wat langdurige, wat monotone,
wat scholastische compositie; respectabel chef d'oeuvre van het derde plan. Het
kunstwerk, in tijd geprojecteerde tijdeloosheid, evocatie van een tiendeeeuws
fantasma, is van minder gehalte, is niet geslaagd, is zelfs nu - na twintig korte jaren!
- niet meer aanvaardbaar. Dit weegt zwaarder.
Om met het laatste, gewichtigste te beginnen: men vergelijke eens de expressieve
macht van het kleine stukje proza, fragment uit een kroniek van Albert de Stade,400
van het jaar 1212, met het werkstuk dat de twintigste-eeuwse klankenbouwmeester

400

Albert de Stade (Albertus Stadensis) was een Duitse kroniekschrijver († 1264). Het door
Pijper geciteerde fragment heeft waarschijnlijk in de programmatoelichting van die avond
gestaan.
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Gabriel Pierné van dit gegeven (summier401 kunstwerk op zichzelf!) maakte. De
kroniek [luidt]:
Vers ce temps-là, beaucoup d'enfants sans chef et sans guide s'enfuirent
ardemment de nos villes et cités vers les pays d'outre-mer. Et quand on
leur demandait où ils allaient, ils répondaient: ‘A Jérusalem pour quérir
la terre sainte!’... Ils portaient escarcelles, bourdons, et la croix sur
l'esclavine... Et certains venaient depuis Cologne. Ils arrivèrent jusqu'à
Gênes et montèrent sur sept grandes nefs pour traverser la mer. Et une
tempête s'éleva et deux nefs périrent; et tous les enfants d'icelles deux nefs
furent engloutis... Et lorsqu'on interrogea ceux qui revinrent pour connaître
la cause de leur départ, ils repondirent: Nous ne savons point...
Van Piernés oratorio blijft niet veel over bij vergelijking. Wat beduidt een ‘goede
koorstijl’ naast een zo directe uiting? Wat suggereren Piernés Des-majeurs, zijn
dubbelbezet kinderkoor, zijn Stemmen uit den Hoge, zijn harpcascaden, zijn
interessante modulaties méér dan de Prologue? Minder. Niemendal. Men zou
ongevraagd kunnen bewijzen dat de legendaire kroniekschrijver een groter kunstenaar
was dan Gabriel Pierné; maar daar gaat het nu eigenlijk niet om...
Het muziekstuk La croisade des enfants is goed geschreven en aangenaam om
aan te horen. Dat is, op dit plan van waardering, reeds veel. Het is, vind ik, wat
monotoon; wat onophoudelijk vroom, en célest, en engelachtig. Te zeer vooropgezet
Kinderlijk om ooit Menselijk te kunnen worden. Een ietwat à tort et à travers worden
als de kinderen, zonder daarom nog ooit tot het Koninkrijk der Hemelen te kunnen
ingaan.
Gabriel Pierné was leerling van de niet zeer menselijke, de angélique César Franck.
Doch wat de meester kon: zich bewegen in uitsluitend bovenaardse sferen, denken
in louter christelijke abstracties, één zijn in de mystiek der kerkvaders, dat kon de
leerling niet. Een jongleur-de-Notre-Dame, wat Franck was, slaagt er niet in de
duizend verlokkingen van Leven, Dood en Duivel in klankvisioenen te realiseren
(zie Francks Chasseur maudit); een menselijk, niet bepaald voor het mystische
gepredestineerd musicus mislukken in hoogste instantie de experimenten in de hogere
cirkels van een Dantesk Paradiso... Zó is de situatie, gunstig voor Pierné gesteld...
Vergeleken met het meest bekende Duitse werk uit dezelfde tijd dat zich ook op
het Kinderlijke, niet op het Menselijke richt - ik bedoel Hänsel und Gretel van
Humperdinck (Humperdinck werd geboren in 1854, negen jaar voor Pierné; en Hänsel
und Gretel is van 1893, plusminus tien jaren ouder dan La croisade) - vergeleken
met dát repertoirestuk is La croisade haast een meesterwerk. Maar, vergeleken met
Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune, dat tien jaren ouder is dan Piernés
oratorio, is het in alle opzichten het tegenovergestelde van een meesterwerk. De
waarheid ligt, juist als het stuk, precies in het midden. Noemen we het dus géén
meesterwerk... Het is ook te weinig origineel om zo te kunnen heten, te weinig Uiting
van

401

Zie voetnoot 316 bij de recensie van 24 november 1921.
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Pierné zelf; er staat te veel citaat in. Te veel speculaties op authentieke volkswijsjes
- én: te veel plagiaat. Bijvoorbeeld: L'histoire des étoiles en Wagners Gralserzählung.
Die basgangen in La tempête en het middendeel van Saint-Saëns' Rouet d'Omphale.
De grote monoloog van Le récitant (begin van het derde kapittel) en elke Italiaanse
opera.
De uitvoering. Bijna het belangrijkste is het kinderkoor, dat voor dit werk hard,
en vruchtbaar, gestudeerd had onder leiding van de heer Schellink. De intonatie was
bijna altoos betrouwbaar; het tempo niet. Ik heb nog nooit een kinderkoor gehoord
dat niet ging jagen of trekken. (Jonge mensen schijnen het besef van een tempo later
te krijgen dan de andere muzikale inzichten. Dit verschijnsel was wel eens de moeite
van een nadere bestudering waard.) Vooral het tweede deel: La grand' route, bleek
een gevaarlijk pad voor de jongste medewerkenden, gisteravond! Het koor heeft
betrekkelijk weinig te doen in deze muzikale legende - er bleven wat wankele
modulaties in het mannenkoor. De solisten. De prestatie van Gabriel Paulet, de
récitant, was de grote verrassing van de avond. Een fameus orgaan en een uitnemende
en muzikale techniek - een der meest bijzondere tenoren die ik de laatste jaren hoorde.
Mevrouw Seroen zong de Alain met al de macht van haar dramatische expressie.
Mevrouw Seroen is echter in alle opzichten het tegenovergestelde van een traditionele
oratoriumzangeres en ik zou willen zeggen: dat is haar grootste verdienste. Piernés
Croisade is evenwel niet anders of meer dan traditionele oratoriummuziek (met een
‘modern’ zelfkantje...) en het is dus duidelijk dat mevrouw Seroen deze hele avond
haar stem, haar muzikaliteit en haar artiestschap heeft moeten forceren. Het is
uitgesloten dat zich in één persoon twee zangeressen zouden kunnen verschuilen,
waarvan de één een gewone, hoogliggende oratoriumpartij volmaakt zou kunnen
zingen, de ander een dramatisch liedtalent zou hebben, zoals Berthe Seroen. Mevrouw
Seroen doet in de moderne liedkunst volstrekt onnavolgbare dingen - en dat is voor
de gang der muziek van meer belang dan: een oratoriumsopraan meer in de reeks.
Het lijkt me ook uitgesloten dat mevrouw Seroen in Piernés Croisade ‘geloven’ zou...
Max Kloos zong de Gralserzählung van de sterfelijke sterren, zeer fraai van toon,
doch wat traag van inzetten en de op de kop af tien noten waaruit zijn partij in het
vierde deel bestaat. Mevrouw Lenie Hillebrand-Kets (Allys) scheen wat zenuwachtig,
vóór de pauze. Het was in het vierde deel belangrijk beter. Of zij vrijgekomen,
losgeraakt is van zichzelf en van de materie der noten, weet ik niet. Ook niet of zij
soms voor de eerste maal in een zo grote ruimte optrad en dus haar verhoudingen
nog vinden moest.
Het solokwartet klonk zeer goed. Met name de eerste sopraan (mejuffrouw Jo
Immink?).
Dr. Wagenaar begon dit concert met de treurmars uit Händels Saul, in memoriam
H. Oortman Gerlings;402 staande door de aanwezigen aangehoord.

402

H. Oortman Gerlings, op 18 februari 1923 overleden, was in verschillende bestuursfuncties
actief in het Utrechtse muziekleven. Hij was o.a. penningmeester van de Toonkunst
Muziekschool en bestuurslid van Toonkunst Utrecht en van de Muzikale Kring.
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Tivoli-concert
15 maart 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Schubert: Vierde symfonie (Tragische)
Mendelssohn: Ouverture, Scherzo en Nocturne uit Ein Sommernachtstraum
Honegger: Pastorale d'été
Debussy: Marche écossaise
De eerste en oudste noviteit was de zogenaamde ‘tragische’ symfonie in c van Franz
Schubert. Het is op twee na de bekendste van Schuberts acht symfonieën. Het meest
gespeeld wordt de Onvoltooide, in b-klein - die Debussy eens noemde ‘la symphonie
qui ne peut se décider, une fois pour toutes, à être inachevée’.403 Dan de ‘grote’
Symfonie in C - waarbij Schumann zijn motto over ‘Himmlische Länge’ uitgedacht
had. Vervolgens deze zogenaamde Tragische. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik op
het programma las: eerste uitvoering. Ik kon me niet anders voorstellen dan dat het
werk ergens op de onderste plank in de bibliotheek van ons orkest gebivakkeerd had,
de laatste tien, vijftien jaren. Het is geen zeer sterk werk, deze symfonie en ook niet
een van Schuberts sterkste composities. Alleen het naïeve secundaire thema uit de
Finale (klarinet en violen met baspizzicati) is typisch Schubert. Doch diezelfde
Ländler-vrolijkheid staat in de ‘grote’ symfonie even suggestief en iets voornamer.
Deze Finale rijmt ook erg slecht op het (waarschijnlijk niet authentieke) bijschrift
Tragische. Melodisch is het Andante het zuiverst. Ook dit doet sterk denken aan het
Andante uit de C-dur-symfonie. Doch dat is óók persoonlijker.
De tweede, jongste noviteit was Honeggers Pastorale d'été - een voortreffelijk
voor klein orkest geïnstrumenteerd klankschetsje. Die placiditeit, dat rustige
klankspinnen is wel typisch Arthur Honegger. Het is wellicht wat weinig revolutionair
voor een revolutionaire muziek en Honegger projecteerde tot dusverre meer
Bespiegeling in zijn klankenconstructies dan Ontroerdheid. René Chalupt meent ‘Il
semble avoir passé indifférent au milieu des modes et des engouements successifs,
s'intéressant plus au fond des choses qu'à leurs changeantes apparences.’ Dit lijkt
mij volmaakt juist, doch minder kan ik het eens zijn met Chalupts opinie over deze
Pastorale d'été: ‘[...] ravissant morceau en lequel, pour la première fois, se pourrait
discerner peut-être l'influence de Darius Milhaud’.404 Neen, ik hoor uit deze pastorale
geen noot die
403
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Debussy, ‘Concerts Nikisch’. La Revue Blanche, 1 juni 1901. Debussy (1971), 46.
Net als in zijn recensie van 24 januari 1923 citeert Pijper uit René Chalupt, ‘Arthur Honegger’.
La Revue Musicale, jrg. 3, nr. 3, januari 1922, 42-52. Op p. 47 schrijft Chalupt: ‘Un plébiscite
du public l'a rendu détenteur du prix Verley; il présente à ce concours une Pastorale d'été.
Ce ravissant morceau en lequel, pour la première fois, se pourrait discerner peut-être l'influence
de Darius Milhaud.’ De slotalinea op p. 52 luidt: ‘Bref, libéré de toute tutelle étrangère, il
semble avoir passé indifférent au milieu des modes et des engouements successifs, s'intéressant
plus au fond des choses qu'à leurs changeantes apparences. Voyons en lui l'image nouvelle
de ce jeune Horace qu'il élut pour héros: son art en possède la vigueur musclée et aussi la
judicieuse sagesse qui sut contraindre la Victoire en disciplinant sa force native au lieu de
la gaspiller.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

810
Milhaud geschreven zou kunnen hebben. Het zijn twee werelden, Rio de Janeiro en
Zürich liggen dichter bij elkaar. Honegger is een bewonderenswaardig componist
en men kan, terugdenkende aan deze waarlijk wel Zomerse muziek, nog zeer
bijzondere dingen van hem verwachten.
De derde, meest importante noviteit was Debussy's Marche écossaise sur un thème
populaire - een werk van 1891, een jaar ouder dan de Prélude à l'après-midi d'un
faune. Geïnspireerde, betoverende muziek van het begin tot het einde. Voluit een
chef d'oeuvre, volmaakt origineel; ontworpen vanuit de meest suprême redelijkheid,
gerealiseerd met een meesterlijk inzicht. Deze kleine Marche écossaise, die
herinneringen oproept aan de meest turbulente feestelijkheden, aan onbeschrijfelijke
eenzaamheden zonder een seconde in een marsdreun te vervallen (hoe wordt een
zeer grote beweging gesuggereerd met een enkel pizzicato van een paar contrabassen!)
verdient even bekend en even geliefd te worden als de Prélude of als de Nocturnes.
Cornelis moet het werk op de programma's houden.
Vóór de pauze gingen nog de drie stukken uit Mendelssohns
Sommernachtstraum-muziek. Speciaal het Scherzo (het beste stuk!) klonk uitmuntend.
Er werd trouwens de hele avond gelukkig gemusiceerd.

Muziekvereeniging405
21 maart 1923 (UD)
Het strijkorkest van de muziekschool o.l.v. Gerard Veerman
m.m.v. Janna Brandsma, L. Julius, Tjakien Frijling, Jan van Leeuwen en
S. Spree
Werken van Mozart, Hasse, Diepenbrock, Wolf, Händel, Saint-Saëns,
Dvořák en Pijper
Janna Brandsma zong een aria van Mozart en een van Hasse. Na de pauze twee
liederen van Diepenbrock (onder andere de bekende Berceuse) en drie van Hugo
Wolf. Dit alles was zangtechnisch voortreffelijk in orde, was bovendien juist van
expressie en buitengemeen muzikaal verzorgd. In Wolfs Führ mich, Kind was soms
iets stars (aan de grenzen der dynamiek!). De voornaamste frase uit Mozarts Agnus
Dei klonk integendeel buitengewoon zielvol.
Het strijkorkest der muziekschool, onder leiding van de heer Veerman, voerde
hetzelfde programma uit als voor enige weken in dezelfde zaal: een concerto grosso
van Händel (concertino mejuffrouw Julius en de heren Jan van Leeuwen en S. Spree);
het voorspel van Saint-Saëns' poème biblique Le déluge - waarin mejuffrouw Julius
de vioolsolo zeer stijlvol (soms dynamisch wat omzichtig) speelde. En twee walsen
uit Dvořáks opus 54 benevens het oude Divertimento van uw criticus.406 De uitvoering
van dit stukje - het moeilijkste van het programma - slaagde als geheel gewis

405
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Zie voetnoot 19 bij de recensie van 6 januari 1922.
Het Divertimento voor strijkorkest en piano uit 1916, waarvan Pijper hier de
ontstaansgeschiedenis schetst, is op 14 mei 1940 bij het bombardement van Rotterdam
verloren gegaan.
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gelukkiger dan de vorige maal. Speciaal de pianosoliste, mejuffrouw Tjakien Frijling,
speelde haar deel dapper en volmaakt goed van opvatting, beschaafd van toon en
ritmisch precies. Ik wil, liever dan iets over het opusculum te schrijven, mij met een
klein pleizier herinneren dat toentertijd (1916) Bernard Wagenaar, die thans violist
in the New York Philharmonic Society is, zijn oudere broer Arnold Wagenaar en ik
een soort weddingschap aangingen, in verband met een meerdelig werk voor
strijkorkest en piano. We produceerden alle drie een compositie, die we naderhand
onderling aan elkander opdroegen; Bernard schreef een driedelige Serenade (dat
werd een van zijn vlotste werken); Arnold een meerdelige Suite, die all'antico begon,
een melodisch heel sterk Air en een harmonisch interessant Menuet bevatte; ikzelf
componeerde dit Divertimento. Arnolds Suite werd hier in Utrecht nog niet gespeeld,
meen ik. De Serenade van Bernard werd, evenals dit Divertimento, voor de eerste
maal door Veermans orkestvereniging uitgevoerd. Thans heeft de heer Veerman het
stof van zeven jaren van een der drie niemendalletjes afgeblazen; wellicht vat hij het
plan op de beide andere blaadjes van het trifolium407 ook eens uit het herbarium te
halen. Ik zou met veel plezier die Suite en die Serenade nog eens horen; didactische
kwaliteiten hebben zij ongetwijfeld ook.

Cantate
24 maart 1923 (UD)
Zangvereeniging Cantate o.l.v. Hendrik van Beek
m.m.v. Jac. Ph. Caro en Anna van Beek-Ristjouw en Fré Scholten-van
Hattum
Werken van Haydn, Mortelmans, Loots, Dykes,
Hofmann (Das Märchen von der schönen Melusine), Cornelis Andriessen,
Kuiler
en Henriëtte van Heukelom-van den Brandeler
Na de pauze het ‘grote werk’: Das Märchen von der schönen Melusine, van Heinrich
Hofmann. Er valt niets van te zeggen: geen goeds en weinig kwaads. Hofmann leefde
van 1840 ongeveer, tot 1902 en hij schreef in dit lange leven vele, vele noten - onder
andere zes opera's. Hofmanns landslui beweren ervan ‘Es ist dies alles schon
dagewesen’ - zouden wij daar nog wel iets bijvoegen? Natuurlijk klinkt het goed,
zoals dat heet. En het is natuurlijk ook een beetje vervelend. Men zou kunnen
vaststellen dat deze muziek vooral nuttig is als studiemateriaal op de repetities. Ik
heb een helder vermoeden dat de werkende leden van Cantate meer plezier hebben
beleefd van deze Melusine dan wij, toehoorders. In ieder geval hebben ze er langer
plezier van gehad.
Men begon, na de pauze, al direct gelukkiger, preciezer dan daarvóór (twee koortjes
van Philip Loots en één van Dykes). De a-cappellazang detoneerde nogal.

407

Trifolium: klaver (letterlijk: drieblad).
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Van de solisten is in de eerste plaats Caro te noemen; vooral goed in het duet uit de
Schöpfung, met mevrouw Van Beek-Ristjouw. Enthousiast over zijn solokeuze (drie
hopeloos onpersoonlijke liederen van Cornelis Andriessen) was ik niet. Mevrouw
Scholten-van Hattum zong ook drie Hollandse stukjes: van Kuiler, mevrouw Van
den Brandeler en Mortelmans.
Ik weet altijd nog niet of men de smaak - het onbewuste verlangen naar een
ogenblik vergetelheid in de muziek - van het concertpubliek toch niet te laag aanslaat,
als ik zulke programma's zie. Redelijk begrijpen doen velen de muzikale idee van
een Zomerlied van Andriessen (bijvoorbeeld!) immers óók niet. En waarom dan niet
evengoed, of liever, Schubert, of Loewe, of Mahler, of Milhaud? Zij die de evolutie
der muziek tegen trachten te houden, zijn de dunne middellaag: die bovenaan staan,
willen verder, en meer. De brede ‘onderste laag’ der muzikaal volstrekt onbevoegden
is ook onbeïnvloed nog en heeft de beste kansen het besef van de abstracte muziek
alsnog te krijgen. Doch de mensen die ‘er iets van weten’, die wel eens van een sluier
om het beeld der godin gehoord hebben of wel eens een zoompje van diezelfde sluier
hebben aangeraakt - zij zijn het die denken te weten en zij belemmeren de vaart der
kunsten en verduisteren het licht van het inzicht. Het publiek van Cantate behoort
en masse niet tot deze middenstandspartij. Verleden jaar zong Caro in ditzelfde milieu
liederen van Duparc, Fauré en Ravel, als ik me goed herinner. Ik kan, terugdenkende
aan de Andriessens van ditmaal, onze zanger Caro nogmaals gelukwensen met zijn
keuze van verleden jaar.

Uitvoering Cantate
28 maart 1923 (UD)
Na dit concert, verleden week vrijdag, mocht ik zo schrijven dat men de smaak van
het Cantate-publiek wel wat heel laag aansloeg: liederen van Andriessen, Kuiler,
Van den Brandeler, Mortelmans - verleden jaar: Ravel, Duparc, Fauré. Ik wenste, in
dit kritische beschouwinkje, de heer Caro nog achteraf geluk met zijn keuze van
verleden jaar. De zanger schrijft mij over dit onderwerp een brief waaruit ik het
volgende overneem:
‘Ik had het bestuur van Cantate toegezonden teksten van Lieder und Tänze des
Todes van Moesorgski; ontving echter van de directeur “mede namens het bestuur”
verzoek “Hollands te zingen”... Ook mij was (bij een vorige gelegenheid) gebleken
dat het publiek van Cantate zeker iets beters kan hebben.’
Wij nemen gaarne nota van deze belangwekkende mededeling van de heer Caro.
Het is niet ongebruikelijk en zelfs in het algemeen niet ongeschikt dat een directeur
invloed uitoefent op de programma's van zijn solisten. Maar het is betreurenswaardig
dat die invloed hier is in een richting van Moesorgski af, naar Andriessen toe! Ik
herroep gaarne het verwijt aan het adres van de heer Caro, om het onveranderd te
richten tot de voor het programma van Cantate verantwoordelijke musicus.
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Utrechtsche Kunstkring
Tweede concert: Madrigaalvereeniging
28 maart 1923 (UD)
Madrigaalvereeniging o.l.v. Sem Dresden
Werken van Monteverdi, Du Caurroy, Claudin Le Jeune, Diepenbrock,
Roussel, Debussy, Ravel e.a.
Dresden had voor dit programma (Franse, Hollandse, Oekraïense volksliedjes, werken
van oude Fransen en Italianen - Monteverdi, Du Caurroy en Claudin Le Jeune - van
Diepenbrock en nieuwere Franse meesters: Ropartz, Roussel, Debussy en Ravel)
een zeer goede en zakelijke inleiding geschreven. Dresden stelt (tussen de regels
door, overigens...) tegenover elkaar de kerkelijke of wereldlijke kunst, indirect
beïnvloed door het gregoriaans (manifest in het actuele werk van Diepenbrock,
Ropartz, Roussel - soms! - en zelfs Debussy) en de wereldlijke of kerkelijke kunst,
die haar oorsprongen vindt in het volkslied (Du Caurroy, Le Jeune - en zelfs soms
Palestrina). Deze opgegeven vergelijking is uitermate leerzaam: zij accentueert de
bijna onbegrensde invloed van het gregoriaans, de almacht der modi boven de
tonaliteiten...
Ook tot andere inzichten voert dit programma nog: het verschijnsel valt op dat
geen der nieuwere componisten (Roussel niet, Diepenbrock, Ravel, Ropartz, Debussy
niet) voor koor weten te schrijven zó als de ten dele anonieme oude meesters. Hun
koorstijl is niet minder fraai, doelmatig of zelfs bewonderenswaardig - doch: het
werk der ouderen lijkt noodzakelijker voor dit ensemble van vier mensenstemmen
gedacht; het is directer. Uit de werken der nieuweren hoort men meer: Beperking.
En waarom zouden we Goethes ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’ voor
de zoveelste maal misverstaan en insinueren dat deze werken juist door die
(psychische en akoestische) beperking meesterstukken werden?...
De componisten horen tegenwoordig verder en dieper. Maar een tenor bleef een
tenor als in 1400, in het gunstigste geval. Een vierstemmig koor beschikt over vier
octaven hoogstens; de menselijke stem (zangstem!) onttovert geen andere stemmingen
dan voor vier of voor acht eeuwen.
De vocale kunst, de kunst van het schrijven voor menselijke stemmen, schijnt mij
wat achteropgeraakt, de laatste paar honderd jaar. Of eigenlijk - de kunst niet: het
bleef minstens even kunstig - maar de inspiratie verschaalde wellicht wat. Men is
ook te zeer gebonden aan de muzikale materie: zangers die met absolute zekerheid
en in volle gemoedsvrede een cis tegen de drieklank c-e-g durven te intoneren zijn
- behalve in de Madrigaalvereeniging - nog zeer schaars.
Ik meen wel dat de a-cappellazang zich nog zal kunnen ontwikkelen in de richting
die de evolutie der muziek de laatste jaren heeft genomen. Doch men zal dan, om te
beginnen, voor de jonge componisten een aantal obstakels uit de weg moeten ruimen.
Zoals de zaken op onze conservatoria nu staan, is het vierstemmige a-cappellakoor
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het proefmarmotje voor de Eerst-Beginnenden. Met koor worden al direct geassocieerd
de vlijtigste en houterigste proeven van stemvoering, alias Basjes-uit-Hiller...408 De
componisten die van deze schoolwijsheid volledig vrij kwamen, blijken zeldzamer
dan klavertjes-van-vieren. Iemand als Sem Dresden kent de mogelijkheden, ziet de
toekomsten die de atonaliteit, de polytonaliteit ook voor de koorzang geopend hebben
- doch hoeveel officiële koorleiders zijn ook reeds zover? Hoeveel componisten?
Hoeveel zangers, zangeressen?...
Want - nietwaar? - eerlijk gezegd is Ravels Ronde409 - een prachtig stukje! - toch
eigenlijk instrumentaal-muziek...
Doch laat ons, naar aanleiding van dit concert, niet verdwalen op de akkers der
actuele onderscheidingen.
De Madrigaalvereeniging was zwaar gehandicapt door het ontbreken van de heer
Rudolf van Schaik, een der tenoren. Het is gepast Jacques van Kempen een
compliment te maken voor de wijze waarop hij alleen ‘voor twee’ gezongen heeft.
Overigens laat het lot zich niet bedotten: het evenwicht - vijf vrouwen-, drie
mannenstemmen - was natuurlijk te labiel!
Het was dus niet onder de beste omstandigheden dat ik de Madrigaalvereeniging
in de nieuwe samenstelling te horen kreeg. Ik durf dan ook geen vergelijkingen te
maken met andere keren dat ik dit uitnemende ensemble hoorde; ik weet te goed hoe
precair dit apparaat van negen mensenstemmen en negen zangersindividualiteiten
is. Het apparaat is ook zo kwetsbaar voor pijlen van Pluvius of Boreas410 - hoe
genoeglijk rolt, daarbij vergeleken, het leven des gerusten pianisten of dirigenten
niet heen!
Vast staat dat sommige dingen: Oekraïense liedjes, de oud-Franse chansons,
Roussel, Diepenbrocks Wanderers Nachtlied, tot de zeer gelukkige prestaties der
Madrigaalvereeniging behoorden. Vast staat ook dat Dresdens opvatting van alles
wat tot uitvoering kwam, absoluut juist en overtuigend was - gelijk altoos. Het was,
alles in alles, een avond die tot de goede herinnering aan dit concertseizoen machtig
zal bijdragen.

Tivoli-concert
29 maart 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Vivaldi: Vioolconcert (solist: Francis Koene)
Beethoven: Vierde symfonie
Honegger: Pastorale d'été

408

409
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Ferdinand Hiller (1811-1885), componist, dirigent en vanaf 1850 directeur van het Keulse
conservatorium, schreef Übungen zum Studium der Harmonie und des Kontrapunkts (eerste
druk 1860, tweede druk 1897).
Het derde van de Trois chansons uit 1915.
Pluvius of Boreas: regen of wind.
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Koenes reproductie van een vioolconcert van Vivaldi - hij speelde dit stuk rustig,
beheerst, fraai van toon en raak van expressie - werd een wel zeer overweldigend
succes. Ik heb alle waardering voor de wijze waarop de strijkers van ons orkest de
begeleiding speelden; ik heb grote bewondering (zie boven) voor Koenes interpretatie
der solopartij; ik ben het volmaakt eens met de tempi, de dynamiek die Cornelis
ervoor uitgezocht had. Doch ik voel mij, na dit alles, niet zó geheel voldaan, dat ik
de enthousiaste bewondering van vele bevoegden kan delen. Cornelis speelde de
continuo op een harmonium, Amerikaans orgel als ge wilt - en nu is het weliswaar
zeker dat een continuospel op een moderne vleugel óók niet aan historische eisen
voldoet. Maar dat is minder onesthetisch. Het timbre van het harmonium mengt zich
opvallend slecht met elk ander geblazen of gestreken geluid (ik herinner me dat er
een lied van Schönberg bestaat met begeleiding van harmonium, celesta en harp411 het toppunt van Klangfarben-wansmaak, vind ik).412 Zo een continuo dat (bij Vivaldi)
vooral uit liggende, niet-gefigureerde akkoorden bestaat, kan men het beste spelen
op een orgel. Ik weet wel dat het harmonium vrij dicht bij het orgel heet te staan,
maar toch... Het klanksoort dat ontstond door menging van soloviool, strijkorkest en
huiskamerharmonium, kan ik persoonlijk niet digereren. Voor dit soort werken is
een pijporgel absoluut onmisbaar.
Debussy's Marche écossaise verviel, door ziekte van sommige onontbeerlijke
musici. In plaats daarvan een zeer goede uitvoering van Berlioz' Carnaval romain.
De symfonie was Beethovens Vierde - niet helemaal zo haarscherp gespeeld (Finale).
Het beste van de avond: de herhaling van Honeggers Pastorale d'été. Ik vind nog
altoos geen analogieën met Milhaud in dit zomerstuk413 - maar het werkje wint bij
herhaling zeer. Het is niet helemaal zo naïef als het in den beginne doet denken! Een
nieuw gehoor heb ik op deze muziek thans niet gekregen, doch mijn gunstige eerste
indruk heeft zich geducht versterkt. Het is werk van één die weet hoe hij zijn
gedachten uitdrukken wil. Zoals ik reeds schreef: een buitengewoon goede reproductie.

Dansmatinee
Leerlingen van Berta Scheepers-Geuer414
3 april 1923 (UD)
Debussy's La boîte à joujoux is van 1910415 en het werd dus waarlijk wel tijd dat de
muziek, die tot het meest volmaakte behoort wat Debussy ooit schreef, eens gehoord
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Herzgewächse, op. 20 (1911) op tekst van Maurice Maeterlinck (Feuillages du coeur).
Pijper refereert hiermee aan de rol die Schönberg zou willen toekennen aan de klankkleur.
Zie het begin van de tweede recensie van 29 november 1920 en voetnoot 91 aldaar.
Zie de recensie van 15 maart 1923.
Wellicht de componiste/pianiste Berthe (Bep) Geuer (1888-1974), die in 1925 naar Parijs
vertrok en daar meer dan veertig jaar bleef.
La boîte à joujoux (ballet pour enfants) is van 1913 (niet van 1910) en ging geënsceneerd
door André Hellé in première in Parijs in 1919, een jaar na de dood van Debussy.
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werd. Het is geen geringe verdienste van mevrouw Scheepers als eerste in Utrecht
het kleine meesterwerk in het openbaar te hebben laten klinken.
Nu weet ik evenwel niet of dit ‘ballet pour enfants’ in een schouwburg realiseerbaar
is. Evenmin: of dit door kinderen mogelijk is. Ook niet: of het kan op de manier die
mevrouw Scheepers daarvoor uitgezocht had. Ik weet volstrekt niet of mevrouw
Scheepers beseft dat zij zich als regisseuse, als balletmeesteres, taken op de schouders
had gelegd die haar - wellicht voor sommigen onmerkbaar, doch onvermijdelijk verpletteren moesten. Zij kan het geheel, als Leidster, zomin aan als, als pianiste, de
muziek. Dit alles bleek er in tweede instantie reeds volkomen naast. Daar waren
waarlijk te veel foute noten en al te weinig juiste intenties: dynamisch, metrisch,
ritmisch, agogisch... Het tempo der inleiding; het ‘overgangs’ akkoord naar de eerste
scène (Debussy noteert daar: ‘le plus doux du monde’) met een es erin, in plaats van
een e. Het tempo, de expressie van Le vieux chant hindou qui sert, de nos jours
encore, à apprivoiser les éléphants. Het tempo van de Wals der pop (volle maat is
58!).416 Dit is pas de eerste helft der eerste scène...
Een streng zakelijke muziekkritiek zou van het zeer belangrijkste deel van deze
middag, van de reproductie der muziek, niet veel meer kunnen overlaten dan wat
houtwol. Niet alleen inzake de (technisch geducht moeilijke!) Boîte à joujoux; ook
de kleine dingen na de pauze klonken even hakkelig en stuntelig: En bateaux twaalf
metronoomgraden te snel; The snow is dancing breiachtig417 en rauw (pedaal!); Doctor
Gradus ad Parnassum ruw en grof. Samenvattend: dit pianospel is dilettantisch, in
alle min gunstige betekenissen. Niet ‘onmuzikaal’ in de zin die men op onze
conservatoria en dergelijke aan dit woord pleegt te hechten - doch over de vele
imponderabilia Opvatting, Expressie, enzovoort behoort men niet te praten, meen
ik, zolang de noten van de componist er nog pas op papier zijn...
Ik weet niet of La boîte à joujoux realiseerbaar is. Ik ben geneigd mezelf te
antwoorden: ‘Waarom niet?’ Het scenario is duidelijk genoeg; de tekeningen van
decor en kostuums van André Hellé laten aan preciesheid niets te wensen over. (Het
was me dan ook een raadsel waarom het programma als decor- en kostuumontwerper
Theo Bennes noemde. Zijn taak toch bleek niet veel anders of meer dan het overnemen
van Hellés voorschriften. En hij toonde zich allesbehalve een goed kopiist; tien,
twintig geniale trekjes van de Fransman bleven weg: de wolk in II, het hekje in III,
de plaquette op de jas van Polichinelle-garde-champêtre; de banderolle met Na
Twintig Jaar, het etiketje (vijfennegentig centimes!) op de speelgoeddoos...
Kleinigheden? Wel zeker - juist daarom!)
Laat ons dus aannemen dat daar een vertoning mogelijk is die overeenstemt met
de intenties van de auteur. Ik vraag dan: waarom wijkt mevrouw Scheepers op zoveel
essentiële puntjes van haar voorschriften af? Waarom zet men zot-kubistische
boompjes op het toneel, waar Debussy voorschrijft Deux arbres de Nuremberg?
Waarom verschijnt er een olifant buiten alle proportie en verdonkeremaant men de
tijger? Waarom maken La Poupée en Polichinelle in II een soort dansje, als Debussy
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Metronoomaanduiding.
Omdat een woordspeling van Pijper niet is uit te sluiten, is breiachtig niet verbeterd.
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voorschrijft: Polichinelle est assis à côté de la poupée et lui conte fleurette...? Waarom
zijn, op het slot van II, de twee poppige gelieven allang verdwenen als de
‘overwinningsfeestmuziek’ der Polichinelles weerklinkt, zodat dit verrukkelijke
detailtje alweer voorbijgaat zonder zin, zonder samenhang? Ik stel hier vier vragen,
uit naam van het stuk zelf, en ik laat veertig andere, even belangrijke of importanter,
rusten.
Mevrouw Scheepers verdient erkentelijkheid voor het feit dat zij Debussy's chef
d'oeuvre voor het licht haalde, doch voor de wijze waarop zij dit deed, kunnen wij
haar niet eren. Zij naderde Debussy's werk niet op de juiste wijze; zij stelde zich niet
in dienst van het stuk, doch zij maakte het dienstbaar aan haar praktijk - zij ontwierp
dansjes en actietjes, et cetera, naar aanleiding van ‘het gegeven’. Zij toonde zeer
onvoldoende respect voor het werk van Claude Debussy en zij overschatte, in dezelfde
adem, haar eigen kunnen en het apparaat (haar leerlingen) dat haar ten dienste staat.
Men kan dit desgewenst duidelijker demonstreren aan het tweede deel van de
middag: dansen en balletjes ‘naar aanleiding van’ in zichzelf complete pianostukken
van Ravel en Debussy. Want in La boîte à joujoux volgde zij, op een veilige afstand,
Debussy-Hellés scenario nog in grove trekken en men zou, om de waarheid mijner
bezwaren te toetsen, de beschikking moeten hebben over het authentieke stuk - welke
melomane excentriciteit men heden nog niet van alle moderne-muziekminnenden
mag verwachten, helaas. Ik vraag dan wat men van het soort artisticiteit moet denken
die het eerste nummertje uit Debussy's pianosuite Children's corner, namelijk Doctor
Gradus ad Parnassum metamorfoseert in het Rattenvanger-van-Hameln-verhaal,
gespeeld door iemand in een knalrode jurk, vedelende op een fictieve viool, omringd
door een schaar kindertjes in de weerbarstigst vloekende kleuren. Merk op dat
Debussy met Gradus ad Parnassum een zinspeling maakte op de (beruchte!) etudes
van Clementi; merk op dat de melodische gang van het muziekstuk geprojecteerd is
in de zestienden - dus niet op de toppen van de zoveel groepjes van vier zestienden
(dat was: Mendelssohn); merk op dat men deze pianomuziek kan transformeren in
wat men wil, doch niet in vioollijnen. Dit heet nu bij mevrouw Scheepers De
Tovervedel. Wel, ik heb vele artistieke dwaasheden zien begaan door vele danseressen,
doch dit overtreft wel zowat alles.
Ravels ballet Ma mère l'oye werd in zakformaat gegeven. Het gebeuren van de
eerste scène (Prologue)418 en van de laatste (Le jardin féerique) werd gecomprimeerd
in een da capo van het tweede stukje van het geheel: Pavane de la belle au bois
dormant. Dit heette hier Doornroosje en dit was van dans hoogst insipide. Erger was
de kleur: hardgroen, rood, paars, muisgrijs, tangokleurig kleed van de prinses,
kanariegeel spinnewiel. En bateau van Debussy: twee evenwijdige lijnen van drie
gifgroene zeenimfen en drie kleine meisjes tegen een vaalblauw achterdoek. Actie:
armheffen en laten zakken.
Wanneer Anita Berber in Wenen een dans uitvoert die zij Das Heiligenstädter
Testament noemt, begeleid door een salonorkest dat het Adagio uit de Sonate
pathétique speelt en een declamator die het Heiligenstädter Testament [voordraagt,
spreekt de]419 internationale pers daar schande over. Want: Anita Berber danst in het
pri418
419

Incorrect: de eerste scène heet Prélude.
Reconstructie van een zetfout in het UD.
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mitiefste aller kostuums, en: de muziek is van Beethoven. En toch is in dezen de
‘gedachtegang’ die daarachter zit, minder dwaas dan het inzicht dat Doctor Gradus
ad Parnassum verheft tot Hamelns Rattenvanger, feminini generis. Alleen: dit heet
De Tovervedel en de muziek is maar van Debussy.
Het komt mij voor dat mevrouw Scheepers sommige eigenschappen mist, die
nodig zijn wanneer men zijn geest in contact brengen wil met de muziek van de grote
meesters. Het komt mij voor dat het haar aan inzicht in de betekenis der door haar
gedramatiseerde, althans veruiterlijkte, muzieken mangelt. Dit verklaart voldoende.
Ik voel er niets voor om de uitslag niet te rekenen, het doel slechts te tellen. Deze
uitslag bleek te armetierig. En is dat doel, het doel van mevrouw Scheepers - zelfs
al was het nauwkeurig omschreven - wel in staat de gebruikte middelen te heiligen?
Ik meen van niet. Tot dusverre prefereerden wij een voortreffelijke muziek boven
een slechte dans.
Over de voortreffelijkheid van Debussy's Boîte à joujoux hoop ik nog wel eens te
moeten schrijven. En zijn pianowerk: Children's corner, Petite suite is tegenwoordig
waarlijk in het begrip der beteren onder de muziekhoorders wel bemind genoeg. Och
ja - Debussy is nu al een paar jaren dood - die het hardst tegen hem geschetterd
hebben, zijn nu al ijverig bezig met zijn monument op te richten. Zo gaat dat.

Tivoli-concert
9 april 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Saint-Saëns: Violoncelconcert nr. 1 in a (solist: Louis Werner)
Saint-Saëns: Suite algérienne
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Een half programma Saint-Saëns is wat te zwaar - voor Saint-Saëns. Het
Violoncelconcert laat zich, zo eens per winter, nog wel aanhoren; de Suite algérienne
is weliswaar niet Saint-Saëns' meest geslaagde compositie, doch het stuk klinkt overal
goed, open getimbreerd. De twee tezamen is mij wat te machtig - juister: te onmachtig.
Cornelis gaf een zeer goede reproductie van de suite - het orkestspel was, met
name in het vierde deel, heel agiel en precies. Toch verdraag ik de Marche militaire
française, dat slotdeel, niet. Wellicht is deze furia francese van geesteshouding ietwat
atavistisch-heroïek - en dus Duitser dan in Gallië (laat staan: in Algiers!...)
verantwoord was.
Het Celloconcert is gaver compositie. Derde deel het minst, tweede deel
(combinatie van Scherzo en Andante - welke trouvaille overigens niet van Saint-Saëns
is, doch van Spohr, Symfonie Die Weihe der Töne)420 verreweg het beste. De solist,
de heer Werner,421 gaf vele blijken van een gezonde muzikaliteit en een reeds goed
ont-
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Dit is zijn Symfonie nr. 4 in F, op. 86.
Louis Werner, die in 1926 Eduard Ferree als solocellist zou opvolgen bij het U.S.O.
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wikkelde violonceldispositie. Niet overal nog scheen elk resultaat precies zó bedoeld:
tweede deel, metrisch (kleine schommelingen) en dynamisch (over het algemeen te
sterk in het pp van het orkest) - niet altoos waren alle intonaties onfeilbaar (wat laag
in de opstijgende arpeggioreeksen). Doch alles in alles een debuut dat gunstiger
perspectieven opende dan vele andere debuten der laatste maanden. Muzikaliteit (tot
dusverre de enige absoluut onmisbare eigenschap bij een musicus) is hier opmerkelijk
gezond en fris. Ik vermoed dat de heer Werner meer van zich zal doen spreken; zijn
Utrechtse begin is goed geweest.
Het tweede programmadeel bestond slechts uit de bekende Symfonie in Es van
Mozart. Dit slechts slaat natuurlijk alleen op de tijdsduur, geenszins op de waarde
der muziek. Want, op één programma met Camille Saint-Saëns, lijkt Mozarts zo
arcadische symfonie haast gigantisch... Het werk is van conceptie zo groots, het blijkt
steeds weer zo bijzonder gedacht, die simpele tonale muziek van het genie Mozart.
De gedachten van een genie zijn het ook die een tijd, een periode bepalen; de
gedachten van een talent als Saint-Saëns blijken toch op den duur niet zo erg de
moeite waard. Zelfs niet als ze, gelijk in dit geval, beschaafd en charmant geuit
werden.
De reproductie der symfonie bevatte veel goeds. Wat schommelingen (Finale).
Van toon was het Andante zeer geslaagd. Menuetto: blazersakkoorden wat te luid
in verhouding tot de rest (violen).

Tivoli-concert
12 april 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Gluck: Ouverture Iphigénie en Aulide
Castelnuovo-Tedesco: I cipressi
Mozart: Sinfonia concertante in Es, KV Anh. 9
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Debussy: Marche écossaise
De drie stukken van Debussy, na de pauze, (Nuages, Fêtes en Marche écossaise)
werden weinig minder dan volmaakt uitgevoerd. Nimmer hoorde ik ons orkest zo
virtuoos de stemming van een werk benaderen; nog nooit was iets (wát dan ook!) zó
van het begin tot het einde treffend, bewonderenswaardig en elektriserend. De
reproductie van de genoemde drie meesterwerken van Debussy zal in mijn herinnering
opgeborgen worden bij het allerbeste dat ik ooit gehoord heb. Het was ook
verheugend, de reactie van ons publiek op zo uitnemende vertolkingen van drie chef
d'oeuvres. Het is met een kleine vreugde dat ik mij veroorloof in het succes van
Nuages, of Fêtes, een symptoom te zien. Iets meer namelijk dan een
tevredenheidsbetuiging na een goede prestatie... Cornelis heeft wil van zijn werk
hier!
De noviteit was een werk van Mario Castelnuovo-Tedesco, de jonge Italiaan. Het
was, meen ik, een eerste uitvoering in Nederland. Overigens, ál te enthousiast kan
ik
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over de orkestratie van het pianostuk Cipressi (‘ricordando i cipressi d'Ungliano di
Lari’) niet zijn. Het pianostuk is van 1920, de orkestratie van 1921. Het is als
pianostuk beter. Mario Castelnuovo-Tedesco was drieëntwintig jaar (of vijfentwintig.
Het programma vermeldde als zijn geboortejaar 1895. Mijn bronnen murmelen: '97.
Van veel belang is het niet.) oud, toen hij dat pianostuk schreef. Dat is jong genoeg
om een zo goed klinkende pianomuziek te schrijven - doch men behoort op zijn
vierentwintigste (of zesentwintigste, jawel) jaar het orkest beter te beheersen,
zindelijker te behandelen dan Castelnuovo-Tedesco, in deze situatie, deed.
I cipressi is, geloof ik, niet zijn beste werk. Die oudere, kleine liederen: Stelle
cadenti en Coplas zijn suggestiever en geconcentreerder. Maar ik begrijp niet goed
waarom hij dit bosje geïnstrumenteerd heeft. Het wordt zo druk, zo onvast van
expressie. De hoogtepunten kantelen in de orkestrale lezing (gebruik van het koper
en het slagwerk). De tegenstellingen zijn ook vergrofd, ietwat geëxagereerd.
Een goede pianomuziek verdraagt het zomin geïnstrumenteerd te worden als een
goede orkestmuziek de reductie tot pianoquatre-mains duldt (Bruckner bijvoorbeeld).
De vier eerste blazers (hobo, klarinet, fagot en hoorn) plukten vóór de pauze vele
geklapte lauweren met hun voordracht van Mozarts Konzertantes Quartett met
orkestbegeleiding. Ik vermeld hier slechts dat de heren Vink, Helmke, Rood en Altink
werkelijk voortreffelijk gespeeld hebben. De homogeniteit van hun ensemble liet
niets te wensen over. Speciaal voor de hoorn (en nog specialer: voor onze
tegenwoordige F-hoorn) ligt de partij bovenmenselijk lastig. De heer Altink had zijn
goede avond en alles was fijntjes raak. De hobo-, klarinet- en fagotpartijen zijn voor
onze virtuoze blazers maar kinderspel. Mijn kritiek op deze reproductie kan dus
slechts bestaan in een gelukwens met de goede prestatie.
Het werk zelf is nu juist niet een van Mozarts meest onvergetelijke vondsten. Het
is thematisch en constructief nogal naïef. Trouwens: die variatieslawine (het laatste
deel) schijnt ook psychisch noch compositorisch-technisch verantwoord. Het stuk is
wat lang. (Niet: duurt, doch: is lang!)
Het achtentwintigste abonnementsconcert begon met Glucks Iphigénie-ouverture.
Mooi, breed tempo.

Tivoli-concert
19 april 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Mozart: Ouverture La clemenza di Tito
Mozart: Fluitconcert in G, KV 313 (solist: Cor Kwant)
Mozart: aria uit Il re pastore (soliste: Karin Kwant-Törngren)
Ravel: Mélodies hébraïques
Ravel: La flûte enchantée uit Shéhérazade (soliste: Karin Kwant-Törngren)
Ravel: Ma mère l'oye
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Niet lang geleden maakte ik de opmerking dat de concerten voor een blaasinstrument
met orkestbegeleiding niet tot de meest geslaagde composities der klassieke meesters
plegen te behoren.422 Ook het Concert in G voor fluit en orkest van Mozart bevat op
geen stukken na zoveel muziek als de piano- of vioolconcerten. Het is alles melodisch
wat vlak en coloristisch zeer ‘van die dagen’. Dat wil zeggen wat monochroom. De
heer Kwant speelde het stuk overigens met fraaie toon en met het geloof dat op zijn
minst kleine heuveltjes kan verzetten, in casu: de wel zeer opvallende lengten van
dit fluitconcert deed meenemen in de koop der welluidendheid. Wat men dan ook
gedaan heeft; het succes was groot en verdiend.
Mevrouw Kwant bracht vóór de pauze óók Mozart (een aria uit Il re pastore); na
de pauze drie liederen van Ravel: twee Mélodies hébraïques en La flûte enchantée
uit Shéhérazade. Haar voordracht van het modern-Franse werk was gaver prestatie
dan het zingen der aria. Dit is ook niet anders mogelijk - het zijn waarlijk twee
uitersten, Mozarts belcanto en Ravels nerveuze declamatie. Vooral La flûte enchantée
lukte mevrouw Kwant zeer goed.
De orkestwerken waren een ouverturetje van Mozart (Clemenza di Tito) en Ma
mère l'oye van Ravel - dat tóch (qua muziek!) op den duur het beste waardeerbaar
blijkt in de natuurstaat, dat wil zeggen als quatre-mains. Dan is het waarlijk een
opvallend fijn suitetje. Als orkestwerk is het wel wat topzwaar.

Opera - Parsifal423
21 april 1923 (UD)
Schouwburg
De Nationale Opera o.l.v. Rudolf Tissor
Wagner: Parsifal
Nog eenmaal moge, vóórdat de oude, occidentale, de oude Latijnse wereld,
het wrak van het oude Heilige Roomse Rijk wegsomberen zal in de
mateloze kloof der oneindige tijden, nog eenmaal moge vóór gindse
schemering de oude wereld luisterrijk staan in roerende glans van guldene
luchten op de hoogvlakte der verledene eeuwen. Van het tijd-spel in de
stilte der eeuwigheid zal dat zijn als van een fuga de coda, waarin zich
verdringen koortsig-bewegelijk de ter doodszee verlangende krachten.424
Aldus schreef de Hollandse componist Alphons Diepenbrock in zijn meest
Wagnerofiele periode, in 1893, ruim tien jaren na de eerste uitvoering van Wagners
laatste werk, de Parsifal. Het opstel waaruit ik hier citeerde, handelt weliswaar niet
over Wagner,
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Zie de recensie van 22 februari 1923.
Annalen 2643.
Openingszin van het opstel ‘Schemeringen’ uit 1893, Diepenbrock (1950), 55. Dit
artikel is opgenomen in de bundel Ommegangen (1922), waaruit Pijper het citeert. In
de Verzamelde Geschriften van Alphons Diepenbrock is een fotografische reproductie
geplaatst van het manuscript van deze tekst, waaruit blijkt dat Diepenbrock niet schreef
tijd-spel, zoals Pijper overneemt, maar tijdsspel.
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doch het is doordrenkt van zijn geest - Diepenbrock was van al onze vaderlandse
Wagnerianen wellicht niet de innigst overtuigde, doch wel de meest bevoegde
schouwer. Diepenbrock stond hoog genoeg, door aanleg en ontwikkeling, om afstand
te hebben ten opzichte van de (destijds actuele) verschijnselen. Hij beminde Wagner
vurig, doch hij wist dat het hoogtepunt van dat deel der Latijnse cultuur dat hij kon
overzien reeds vóór, niet dóór Wagner was bereikt.
Dit is nu dertig jaar geleden. Waar is de lyriek gebleven, waar het enthousiasme;
waar is het begrip Wagner voor de heldersten onder ons thans reeds naartoe? Parsifal
is niet eens meer een curiosum - het werd, eenvoudigweg, een Grote Opera in drie
bedrijven (zie het programma van gisteravond). ‘Bühnenweihfestspiel’ noemde
Wagner het zo oneigenaardig. Welneen - grote opera, in 3 bedrijven of vijf taferelen.
Blasfemie? Ach neen - integendeel. De Barbiere425 is ook een grote opera en als
zodanig een geslaagder exemplaar.
Wagners Holländer bestaat uit enige uren muziek, geprojecteerd tegen een tamelijk
mystieke achtergrond. In de Ring werd de achtergrond opdringeriger en de muziek
ging er niet bepaald bij vooruit. In Parsifal werd alles metafysica en wel steeds
ingewikkelder (ik zeg niet: diepzinniger); de muziek werd amuzischer, naarmate het
Gegeven on-Menselijker werd. De Goden der Ring zijn bijna allemaal goedof
slecht-menselijke projecties (zelfs J.S. Brandts Buys kon voor Wotan nog voelen,
zei hij...). De figuren uit Parsifal zijn geen beeld- en klankgeworden Gedachten
(gelijk bijvoorbeeld Faust, of Arlecchino, of Zarathustra...), doch ver-Wezenlijkte
ethische principes, vlees- en geluidgeworden hersenschimmen. Conglomeraat van
eenendertig religieuze symbolismen, vele atomen Schopenhauer, kerktoonsoorten
(wie man sie zurzeit auffasste), een tuin der Verleidingen als nodige en aangename
antithese en een authentieke Toveraar. Doch het zout ontbreekt in deze pap: het is
kunstmatig. Parsifal is op geen enkele manier te redden: het is namelijk niet de moeite
waard voor de muziek. Men bejammert het soms dat zovele schoonklinkende stukken
uit Walküre of Götterdämmerung geklonken zitten aan een insipide handeling en
aan een metafysica waarover men geen regel lang wil schrijven. Dat is hier niet het
geval: de Handeling en de Metafysica (zie boven) werden al in opzet primair. De
muziek is waarlijk nóg troebeler, drabbiger dan het toch al onheldere libretto - alles
schokt in syncopen, alle klanken zitten aan elkaar gekleed.
Heldere gedachten plegen ook concies geuit te worden. Wagners breedsprakigheid
en zijn Leitmotive-Baedekers zijn mij, op zijn minst genomen, altijd al verdacht
voorgekomen. Het opmerkelijke is in het geval Wagner niet geweest dat hij, Wagner,
vanuit een zo chaotisch bewustzijn zo in de war zittende kunstwerken heeft
geschreven, doch wel dat hij er zoveel school mee gemaakt heeft en vooral: dat hij
er zelfs in Frankrijk zo diep mee is doorgedrongen (d'Indy). Het is waarschijnlijk
een de mensen in de loop van twintig eeuwen beschaving aangeroeste geestelijke
lucht- en watervrees geworden: ‘men’ voelt zich meer op zijn gemak in zijn oude
rommel, in weliswaar gescheurde en sleets geworden, doch talrijke kleverige
kledingstukken dan in zijn eigen vel en
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Rossini's Il barbiere di Siviglia.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

823
niet meer dan dat. Wagner was in een bepaalde zin Wereldhervormer; dat wil zeggen
hij dicteerde, onbewust, zijn volgelingen zekere aanschouwingswijzen en geestelijke
leefregels. Ziehier de verdienste en de zwakheid van zijn oeuvre. Zoals ik zei: over
zijn metafysica valt eenvoudig niet meer te praten. Hij heeft zelf gewild dat zijn
muziek het lot van de (belangrijke) rest van zijn Gesamtkunstwerk zou delen. De
rest is dus ook hier Stilte. Soms wel jammer. Sommige bladzijden van Wagner
bevatten voortreffelijke muziek... en goede toneelvondsten staan er in de oudere
werken bij de vleet.
In Parsifal noch het een noch het ander.
Ik kom tot de uitvoering. Volbloed Wagnerianen (die zijn er nog) zullen mij
voorhouden dat Parsifal geschreven is voor Bayreuth en dat opvoeringen elders
noodzakelijk profanaties moeten blijken. Ik zou dat eventueel wel willen toegeven;
maar toch zou ik mij Wagnerser, dat wil zeggen kwellender en iets minder belachelijke
opvoeringen kunnen denken - ik kan ze me, desgewenst, ook herinneren - dan die
van gisteravond. De hele geesteshouding van waaruit men deze vertoning ontwierp,
had iets buitengewoon kinderachtigs. (Ik leg er de nadruk op dat men dit niet in de
opera hineininterpretiert had - alles staat er, naar de letter, zo. Maar nu juist...)
Bijvoorbeeld eindigt de ‘korte inhoud’, die we gisteravond allemaal op onze stoelen
vonden, als een vervolg op het ‘Oordeel der Pers over de Parsifal-opvoeringen’ zodat we al van tevoren wisten hoe we het moesten vinden; deze ‘korte inhoud’
eindigt met de ietwat verbijsterende mededeling: ‘Parsifal onthult de Graal en is nu
de Koning.’ Zie, dat vond ik nu plezierig. Het is net het reglement van het Ganzenbord
of de ongeschreven wet van het buutspelen. Ik weet niet of de auteur van deze
inleiding beseft heeft, hoe aardig het eigenlijk wel was...
Ik zou, kritiek gevende, eigenlijk moeten signaleren dat het geheel, onder
aanvoering van de kapelmeester Tissor, abominabel klonk en gruwelijk rammelde.
Ik zou echter ook de, in ons papiertje afgedrukte, persbeoordelingen van de collega's
elders eens onder de loep kunnen nemen. Men mag aannemen dat men voor dit doel
uit de meest loftuitende beschouwingen geknipt had. Dat geeft echter minder hosannah
dan kruist hem. De Maasbode heeft ‘respect voor het ondernemen [...] om deze
compositie [...] vooral in de huidige malaisetijd tot uitvoering te brengen’. Ja, dat
heeft mij, eerlijk gezegd, ook al verwonderd. De heer Koopman, voor wiens streven
ik voel - dit stipuleer ik al bij voorbaat met nadruk - schijnt toch niet over de juiste
raadslieden te beschikken; zomin als over de rechte dirigent. Verder. De heer [De]
Vos426 slingert men de opmerking naar het hoofd dat hij zijn 25-jarig jubileum al viert
en deze partij nog zo meester is. Niet prettig. Zo gaat het verder. Achter al deze soms
vriendelijker, soms onhartelijker opmerkingen lees ik de verborgen bedoeling: dit
opera-ensemble, onder leiding van deze weliswaar geroutineerde dirigent heeft met
deze Parsifal een kilometer of wat te hoog gegrepen. Ik wil hier bijvoegen: in alle
opzichten. Het gaat niet aan de Verwandlungsszene zó ‘op te lossen’. Het gaat
evenmin aan om alle scenische voorschriften op deze manier met een jantje-van-leiden
te interpreteren (tweede akte!). Men kan niet buiten de klokken, niet buiten de
bazuinen op het toneel. Men
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Chris de Vos (1870-1949), die later optrad als operadirecteur, zong de rol van Parsifal.
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kan geen overdekte orkestruimte ontberen, men kan geen Parsifal spelen met een
half orkest en een harmonium achter. Ik vind: men moet niet zo prutsen.
Sommigen onzer zangers gaven van juiste intenties blijk: mevrouw Santhagens
(niet helemaal tegen alle vermoeienissen opgewassen); De Vos, Bronsgeest, Helvoirt
Pel, Paul Pul. Maar het geeft niet uit. Mijn persoonlijke mening over het opvoeren
van een Parsifal zou luiden: ‘Laat de doden...’ Mijn muziekkritische opinie over
deze prestatie moet luiden: absoluut onvoldoende. Ik zie de motiveringen. Doch
daarom kan ik de praktijk dezer gemotiveerde halfheden nog lang niet billijken.

Programmatoelichting Utrechtsch Sextet427
22 april 1923
Het Kwintet van Mozart werd in maart 1784 te Wenen gecomponeerd. Het behoort
tot Mozarts schoonste, meest evenwichtige composities en het is ongetwijfeld slechts
aan de onalledaagse bezetting te wijten dat het niet algemeen bekend is. Dit kwintet
was in alle opzichten het voorbeeld dat Beethoven voor de oren heeft gezweefd, toen
deze zijn kwintet opus 16 voor dezelfde bezetting (in januari 1923 door het Utrechtsch
Sextet uitgevoerd) ontwierp. Niet in melodische zin natuurlijk; op dat punt zijn beide
scheppingen volstrekt persoonlijk. Mozarts melodiek is altoos Italiaanser en de
stemming van het gehele werk is placider, minder dramatisch dan die van het jongere
meesterwerk van Beethoven.
Manuel de Falla werd 23 november 1876 te Cadiz geboren. Zijn muziek is op dit
ogenblik in Holland nog vrijwel onbekend. Hij componeerde meerdere grote werken:
La vida breve, de balletten El amor brujo en El sombrero de tres picos; liederen en
pianowerken (ook met orkest). Manuel de Falla wordt algemeen beschouwd als de
voorman der moderne muzikale beweging in Spanje.
Arthur Bliss behoort met Goossens, Lord Berners en Arnold Bax tot de meest
geavanceerde jonge Engelse componisten. Deze Engelsen - Bliss vooral - vertonen
een eigenschap waardoor zij zich sterk van de overige Europese modernen
onderscheiden: een typisch soort van humor. Deze ballad Madam Noy heeft in opzet
iets karikaturaals - iets wat overigens niet-Engelse toehoorders licht ontgaan zou...
Bliss neemt in dit werk zeer langs zijn neus weg een loopje met het echt-Engelse
romantische balladengenre. De gezwollen romantiek van verborgen schatten,
geestverschijningen en al dit huiveringwekkende fraais meer wordt in veel Engelse
kringen nog zeer au sérieux genomen. Men zou dit wellicht mogen vergelijken met
de belangstelling die op het ogenblik in Duitsland voor de griezelliteratuur van
Meyrink of Hanns Heinz Ewers bestaat,428 of met de verzotheid van een groot deel
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Het Utrechtsch Sextet bestond uit Cor Kwant (fluit), Johannes Vink (hobo), Hans Helmke
(klarinet), Max Rood (fagot), Hendrik Altink (hoorn) en Willem Pijper (piano).
Voor Meyrink zie voetnoot 78 bij de recensie van 14 januari 1918; voor Ewers zie de recensie
van 21 februari 1920.
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van ons Hollandse publiek, voor een jaar of tien, op de Scandinaafse letterkunde
(Selma Lagerlöf). In Bliss' geval werd het parodistische kantje aan zijn Madam Noy
in Engeland dan ook niet dadelijk begrepen: men hoorde slechts de fraaie muziek en
besefte niet dat enkele zoetsappige ‘dissonanten’ juist even over de grens van het
komische lagen. Een tweede uitvoering bracht dat gewoonlijk zuiverder aan het licht.
Bliss heeft reeds betrekkelijk veel geschreven. Rout voor sopraan en enige
instrumenten; muziek voor Shakespeares Tempest voor koperen blaasinstrumenten
en slagwerk; een Rapsodie voor sopraan, tenor, strijkkwartet, contrabas, fluit en
althobo. Verder Conversations voor viool, alt, cello, fluit en basfluit, hobo en althobo.
Ook bestaan er orkestwerken van zijn hand.
Het Tweede sextet van Sem Dresden (hij schreef reeds drie sextetten voor dezelfde
bezetting, ongerekend de bekende transcriptie van vier pianostukken van Rameau!)
dateert van 1913. Het is een cyclisch werk, dat wil zeggen dezelfde thema's treden
in alle delen op. Het korte motiefje, waarmee de hoorn begint, dient weer als sluitsteen
van het klankgebouw (slot vijfde deel). Het tweede en derde deel zijn de grootst
mogelijke tegenstellingen, die elkaar in dit verband juist completeren. Het hoofdthema
van het derde deel (fluit) speelt een zeer belangrijke rol in het vierde deel (dan in de
hoorn). Zo is dit werk sterk geconcentreerd en overal thematisch samenhangend.
Een compositorisch-technische analyse van het Sextet zou zeer gecompliceerd worden,
doch de hoorder kan, ook zonder alle aanduidingen en citaten bewust te weten, zijn
indruk van het zeer sterke werk gemakkelijk vestigen. Men zou het Sextet kunnen
beschouwen als een uiterst abstracte pantomime, spelende gedurende vier (vijf) akten
in steeds wisselende belichting en enscenering, doch tussen dezelfde weinige personen.
Mijn eigen Sextet, geschreven voor het Utrechtsch Sextet in januari jongstleden, is
monothematisch. Het beginthema (klarinet) treedt in alle delen sterk op de voorgrond,
in vele ritmische en coloristische gestalten. Het derde deel bevat voor mij enkele
persoonlijke associaties met het land Ticino, waar wij langere tijd verbleven. Ook
in het vierde deel staan, welbewust, enige italianismen. Mededelingen over de
constructie van het korte werk, over het atonale harmonische idioom, over het
contrapunt en de secundaire thematiek zouden te zeer technische verhandelingen
worden en tot het verstaan van het stuk weinig bijdragen, vrees ik.

Tivoli-concert
26 april 1923 (UD)
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Mozart: Pianoconcert in Bes, KV 450? (solist: Evert Cornelis)
Bruckner: Derde symfonie
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Het is een prijzenswaardige daad van Evert Cornelis geweest om dit concertseizoen
te besluiten met een eerste uitvoering van Bruckners Derde symfonie. De Derde is
de meest bevattelijke der negen symfonieën en ik zie aankomen dat zij, wanneer de
kennis der Bruckner-literatuur van ons publiek wat minder hiaten vertoont, een der
meest geliefde zal worden. De Derde symfonie werd op oudejaarsavond van het jaar
1873 voltooid, welhaast vijftig jaar geleden dus. Van noviteiten gesproken...
Ernst Decsey heeft, niet lang geleden, een zeer leesbare en enthousiaste
Brucknerbiografie geschreven.429 In dit werk vond ik voor de eerste maal analysen
van de symfonieën die zonder eigenwijzigheid, zonder beter weten dan de componist,
geconcipieerd waren. Gewis - het sentiment der beschouwingen is wat te lyrisch,
voor onze smaak, en deze lyriek doet wat zeer Weens aan. Doch hoevele malen
verkwikkender is het niet een Bevoegde zich te zien schikken naar de inzichten van
een Vinder dan een Onbevoegde te horen vertellen hoe die Vinder ‘het’ nu eigenlijk
had behoren te bewerkstelligen. Het blijft een zeldzame evidentie: er zijn namelijk
te weinig Bevoegden, als Decsey. En die eventueel bevoegd zouden kunnen zijn,
kennen Bruckners oeuvre niet van horen spelen - zijn symfonieën zijn immers te
zeer uitzonderingen op onze programma's.
Ernst Decseys studie over deze Derde symfonie bevat vele treffende
detailopmerkingen. Hij meent, schrijvende over het hoofdthema, het motto dezer
symfonie: ‘Bei Beethoven gab es die bange Frage: “Muss es sein?” Hier ist ein
Überzeugungsruf: “Es muss so sein.”’430 Hij noteert ook een gevoelige opmerking
over het karakter van het tegenmelodietje in de eerste hoorn in het verloop van het
tweede thema: ‘Wo Vergangenheiten tönen, kann das Horn nicht fehlen’...
Oostenrijks? Ongetwijfeld, doch raak ook. Soms te Midden-Europees: over het trio
van het Scherzo: ‘eine Tanzweise die zwei Oktaven durchklettert als ging es einen
Maibaum hinauf [...]. Material genug um ein dreiteiliges Lied von irdischem
Wohlgefühl unter den Augen des Ewigen zu singen.’ Soms suggestief typerend: het
tweede thema, Finale: ‘Melodik von praterhaftem Schwung: das Verwogene in der
Form des Selbstverständlichen.’
Het lijkt nuttig om de toekomstige Bruckner-enthousiasten (Cornelis zal
ongetwijfeld op de ingeslagen weg voortgaan) thans reeds de lectuur van Decseys
werk aan te bevelen. Dat is nuttiger (want: bevoegder en bescheidener) bron dan een
van de andere, veel geraadpleegde ‘Führer’.
De Derde symfonie is ‘Meister Richard Wagner in tiefster Ehrfurcht gewidmet’.
Dat was, in 1873, zo zot niet. Wagners invloed was ongehoord groot in het geestelijk
leven van die dagen. Het ging niet aan die stroming te negeren: men kon partij kiezen
- als Brahms, óf als Bruckner. En het getuigt wél van een bijna kinderlijke
receptiviteit, die gevoeligheid voor Wagners (vooral harmonische) renovaties.
Bruckner wist,
429
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Ernst Decsey (1919).
Het was voor Beethoven geen ‘bange vraag’. Toen Ignaz Dembscher, een welgesteld
muziekliefhebber, in maart 1826 verzuimd had in te tekenen op een concert waarop het
Strijkkwartet, op. 130 gespeeld zou worden, maar later het werk bij zich thuis gespeelde
wenste, wilde Beethoven dat Dembscher alsnog de hoge intekenprijs zou betalen. Naar
aanleiding van Dembschers opmerking ‘Wenn es sein muss’, componeerde Beethoven de
canon Es muss sein (WoO 196), waarvan het thema terugkeerde in het Strijkkwartet, op.
135. Beethoven schreef boven een van de delen van dat strijkkwartet: ‘Der schwer gefasste
Entschluss. Muss es sein? Es muss sein! Es muss sein!’
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onbewust, dat hij óver Wagner héén Bruckner was geworden, voor alle toekomstige
tijden. Dat lijkt me de hoogste instantie van de zaak. En, in op één na hoogste
instantie: de neiging van alle grote denkers om ook de gedachten van anderen eens
een ogenblik te koesteren, te her-denken. Geen origineel denker was ooit bang voor
die gedachten van anderen. Bach bewerkte Vivaldi, Couperin; Beethoven schiep
grote variatiewerken op thema's van Mozart, Händel en zelfs van tienderangsmeesters;
Debussy citeerde Gounod, Mahler de hele literatuur... Alleen de zwakke geesten
menen zich te moeten handhaven door een soort krampachtige originaliteit. Bruckner
mediteert in het Adagio lange ogenblikken over de Tristan, over Siegfried (typerend
dat hij gedachten van de rijpe Wagner koos en geen momenten uit Lohengrin
bijvoorbeeld nam, die voor die dagen evenzeer nieuw waren, doch niet zo persoonlijk
Wagneriaans). Men kan menen dat dit wat lang duurt, doch ‘per ongeluk’ of bij wijze
van gedachtefout, zoals zoveel ignorante beschouwers ons willen laten geloven, is
dit geenszins. Het soort raffinement is wat zeer uit die tijd, verouderd wellicht. De
gedachte die aan dit alles ten grondslag ligt, is evenwel het tegenovergestelde van
klein of onpersoonlijk. Een citaat is soms origineler trouvaille dan honderd bladzijden
‘zelfgevonden’ muziek.
Bruckner zei eens, sprekende over zijn Eerste symfonie: ‘Mit dem kecken Beserl
hab' ich mich um ka' Katz nit' kümmert, um kein Kritik und kein Publikum;
komponieret hab' ich wie mir 's grad g'fallen hat, nit um den Leuten zu gfallen’...
Zie, dit leert ons meer van Bruckners wezen dan honderd zwaarwichtig-professorale
betogen, die uitpluizen wát geslaagd is, wát te lang; wát eigenlijk Wagner-muziek
is en wat meer Bruckner. Bruckner was tweeënveertig jaar oud toen hij zijn Eerste
symfonie schreef; hij begon als componist toen zijn geest reeds volledig gevormd
was, niet meer beïnvloedbaar, noch door Wagner, noch zelfs door Beethoven.
Wagner? Maar hoever staat deze oude zonderling van de nerveuze, problemen
opwerpende, zichzelf verterende operacomponist Wagner af... Reger en Rameau
hebben wellicht meer familietrekken.
De uitvoering van deze Derde symfonie stond minder hoog dan de reproductie
der Vierde, onlangs. Daar zijn veel geldige motieven voor: eerste uitvoering (de
Vierde lag al lang in de bibliotheek), eind van het seizoen, enzovoort. Ik weet zeker
dat ons orkest het werk in het volgende concertjaar even voortreffelijk zal gaan spelen
als de Vierde in het afgelopen seizoen. Eén ding behoeft Cornelis niet meer te
veroveren: aandacht voor Bruckners zaak. De belangstelling, eenmaal gewekt, is er
nu.
Vóór de pauze speelde Cornelis nog Mozarts Pianoconcert in Bes.431 Hier was het
ensemble niet zo volmaakt als anders in de regel. Het zou zeker aanbeveling verdienen
voor deze gelegenheden het orkest en de vleugel anders op te stellen dan thans
geschied was. Van 's dirigenten rug kunnen de musici weinig indicaties aflezen!432

431
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Mozart schreef vier pianoconcerten in Bes. KV 450 was in die tijd het meest bekende, maar
theoretisch is ook KV 456 of KV 595 mogelijk. KV 238, een jeugdwerk, komt niet in
aanmerking.
Het is interessant dat Cornelis er in die tijd al toe overging een pianoconcert van Mozart te
dirigeren vanaf de piano. In de traditionele opstelling, waarbij de vleugel evenwijdig met de
rand van het podium staat, zit de dirigent/solist met zijn rug naar de eerste violen. En als de
klep niet is verwijderd, zien ook veel van de andere musici de dirigent nauwelijks.
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Hout en strijkers rammelden onderling en in verhouding tot de solostem. Het beste
lijkt mij de vleugel zó op te stellen dat de dirigent-pianist zijn rug naar de zaal keert,
het orkest juist midden op het podium, in een halve cirkel om de leider heen. Cornelis
kan dan zijn ogen overal hebben en een leidende hand uitsteken daar waar dit nodig
mocht blijken.
Een prettige mogelijkheid, overigens, die pianoconcerten zonder dirigent. Als het
helemaal slaagt (en dat kan het! Cornelis is een te voortreffelijk artiest om de juiste
oplossing niet te vinden), dan is het een buitengewoon bekoorlijk, intiem musiceren.
Ter wille van de muziek, niet voor briljante virtuositeit of persoonlijke interpretaties.
Ik verwacht hier nog veel van.
Het concertseizoen is thans afgelopen. Er is veel winst te boeken. Ik herinner mij
een tal van absoluut superieure uitvoeringen, een belangrijke reeks noviteiten:
Bruckners Derde en Vierde, La mer, de Nocturnes, de Prélude, de Marche écossaise
van Debussy; Honeggers Pastorale; I cipressi van Castelnuovo-Tedesco,
Diepenbrocks Vondel's vaart, Charpentier, Moesorgski's Mont chauve,
Mahler-liederen... Alles in alles mag men met vreugde vaststellen dat Evert Cornelis
het orkestleven in zeer goede en ruime banen leidt. Ons orkest, thans vrij van het
deprimerende harmoniespelen,433 zal ons in het seizoen '23 - '24 vele schone
verrassingen bereiden, denk ik. Tot dan.434

Liederenavond - Franz Steiner
27 april 1923 (UD)
Franz Steiner (zang) en Franz Mittler (piano)
Liederen van Schubert, Schumann en Wolf
Franz Mittler, de accompagnateur, speelde alle liedbegeleidingen van buiten. Men
is heden ten dage met dergelijke bewijzen van een goed geheugen zuiniger dan
voorheen. Ik persoonlijk hecht voor geen duit waarde aan zulke memorieproeven:
men bewijst er namelijk nog niets mee. Een goede mnemotechniek beweert weinig
voor of tegen het intellect van de bezitter. Er zijn lieden die alles wat ze eenmaal
gehoord hebben, kunnen nazeggen, -zingen of -spelen. Ik meen: daar hebben we
grammofoons voor, en desnoods papegaaien. Geniale musici misten het muzikale
geheugen vaak ten enenmale. Met dit alles wil ik slechts zeggen dat de betekenis
van het vermogen zich willekeurig eenmaal gehoorde (of gekende) muziekstukken
te herinneren door leken zowel als door vaklieden schromelijk wordt overschat. Het
kind dat voor een wonder van muzikale begaafdheid doorgaat, omdat het bijvoorbeeld
alle schoolversjes zo mooi kan nazingen of -spelen, blijkt zich in de praktijk zeer
vaak slechts tot een middelmatig musicus te kunnen ontwikkelen. Wanneer de pianist
Franz Mittler
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Zie Pijpers artikel in het UD van 21 februari 1923.
Waarom Pijper na de zomer niet terugkeerde bij het Utrechtsch Dagblad wordt besproken
in de INLEIDING, XXIII.
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ons slechts geïnteresseerd had met zijn geheugenacrobatiek, dan zou de bevrediging
toch wel zeer onvolkomen geweest zijn. Franz Mittler bleek echter bovendien een
gevoelig musicus, wat egaal van temperament, wat gelijkmoedig weliswaar. Doch
overal voorgelicht door een juist inzicht in het wezen der gereproduceerde
componisten, in het bezit van een hechte en heldere techniek. Geen zeer grote toon,
doch altijd voldoende van kracht.
De liederen, door Franz Steiner gezongen, waarvan de pianopartijen mij blijkbaar
zo prettig geboeid hebben, waren van Schubert (vier allerbekendste), Schumann
(Dichterliebe) en Hugo Wolf (zes stuks, waaronder natuurlijk Fussreise, Liebesglück,
Mausfallen-Sprüchlein).435 De heer Franz Steiner deed zich in de annonces aan ons
voorstellen als de meest gevierde leerling van Messchaert. Wel, wie zal dat uitmaken
en wie interesseert dit? Ik neem gaarne aan dat de heer Franz Steiner zijn goede
zangtechniek bij Messchaert geleerd heeft. Maar ik ken ook leerlingen van Messchaert
die van hun meester stijlbegrip en muzikale inzichten hebben overgenomen. Dat
blijken altoos kostbaarder schatten dan, laat ons zeggen, ademverdeling en goed
geplaatste resonans...
Waarbij komt, dat een zó onhuiselijk lege zaal altijd slecht klinkt, malgré
zangtechniek. Het seizoen is nu eenmaal afgelopen.

435

Fussreise (1888) op een tekst van Mörike, Liebesglück (1888) naar Eichendorff en
Mausfallen-Sprüchlein (1886) eveneens naar Mörike.
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Antwoord op een ingezonden brief van W.V.A. van Ede van der Pals
Naar aanleiding van Tivoli-concert - Barend Renden (12 februari
1922)1
25 februari 1922 (UD)
Mijnheer de hoofdredacteur!
Beleefd verzoek ik u om enige plaatsruimte in uw veelgelezen en
gewaardeerd dagblad. In de hoop dat dit toegestaan wordt, dank ik u ten
zeerste bij voorbaat.
Het geldt hier enige zinsneden uit de recensie van het laatste Tivoli-concert,
en wel betreffende het concertstuk van Glazoenov; let wel: niet over de
uitvoering zelf.
De heer Pijper schrijft daarover onder andere: ‘Het is geen werk waaraan
men de bijzondere pianistische disposities van een solist kan beoordelen.
Het is evenmin een werk waarvan de reproductie u de psyche van de
herschepper moet doen horen. Het is, ten slotte, geen concert dat
exorbitante eisen stelt aan des solisten muzikaliteit.’
Dit schreef hij, en werkelijk, ik begrijp niet waarom, want mijns inziens
kan men dat van geen enkel concertstuk zeggen. (Ben ik erg dom?)
Glazoenovs muziek, zijn klanken, zijn vreemde opbouw, zijn
zielsgedachten - wat is anders de muziek? - vragen mijns inziens juist,
evenals die bijvoorbeeld van Saint-Saëns en Debussy, een hoog
ontwikkelde muzikaliteit van de speler, een fijn gevoel en een correcte
beheersing, want zijn die niet aanwezig, dan maken dergelijke composities
op de toehoorder - meer of minder vreemd staande tegenover de Modernen
- zeer onaangename, storende, wenkbrauwfronsende indrukken (terwijl
dat bij composities der klassieken veel minder het geval zal zijn, in elk
geval niet zo hinderlijk). Een stuk van Beethoven bijvoorbeeld zal door
een en dezelfde persoon veel eerder behoorlijk gespeeld worden dan een
van Debussy. De klankenformatie der modernen is minder eenvoudig dan
die der klassieken, is minder bevattelijk, eist een zeer nauwkeurige aanslag,
ook een zeer nauwkeurige relatieve aanslag, de voordracht is daardoor
veel lastiger, en moet de speler dan niet juist wél muzikaal zijn om een
dergelijk werk tot haar recht te doen komen?
De moderne klankencombinatie staat tegenover die der klassieken als het
ware de politiek tegenover de waarheid; om politiek te kunnen zijn, wordt
in de eerste plaats geestelijke fijnbesnaardheid geëist. Zo behoort men om
de modernen te vertolken muzikaal fijnbesnaard te wezen; deze eis treedt
bij de modernen veel eerder op de voorgrond dan bij de klassieken (genre
Bach uitgezonderd).
Verder: net zo goed als men bij het ene muziekwerk de bijzondere
pianistische disposities van een solist kan beoordelen, net zo goed kan dat
bij elk ander werk geschieden, ja, bij een werk waarbij de muzikale
1

Pijpers bespreking van dit concert is te vinden op p. 640-642 van dit deel.
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gevoelszenuwen zelfs verfijnd behoren te zijn, kan dat veel eerder, kan
het juist.
Iemand die bijvoorbeeld slechts technisch ontwikkeld is, zal mijns inziens
moeten afblijven van Glazoenov, Debussy, Saint-Saëns, Ravel en anderen,
want dat wordt niets.
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Het zou een klankenmassa worden, zo onoverzichtelijk en zo schreeuwend
van kleur, dat het een heiligschennis zou zijn tegenover de mijmerende
componisten, een afschuw voor de toehoorders. Gevoel, muzikaliteit vragen
vooral deze mannen, en daarnaast techniek, maar niet omgekeerd.
En waarom zou in Glazoenovs compositie de psyche van de herschepper
niet naar voren kunnen komen? De speler zal het doen zonder dat hij het
weet, het is een natuurlijke dwang. Bij elke compositie toch - mooi of niet
- zal de herschepper zijn persoonlijk cachet aan de vertolking geven,
waarom zou dit dan niet opgaan voor Glazoenovs concert?
Mogelijk kan de heer Pijper gelegenheid vinden mij hierop eens antwoord
te geven; misschien ben ik stom, maar wil graag wijzer worden.
Hoogachtend,
W.V.A. van Ede van der Pals
Utrecht 17 februari 1922
Het doet mij leed dat ik ook deze inzender weer moet verwijten dat hij niet goed
genoeg las. En secundo zijn zijn misverstanden ten opzichte van de zogezegd
modernen nogal curieus.
Het polemische deel van zijn stukje richt zich tegen mijn opmerking naar aanleiding
van Glazoenovs concert. Nog eens dus: het is geen stuk waaraan men de pianistische
dispositie van de solist kan beoordelen. Omdat: het soort pianistiek nogal van
hetzelfde kaliber blijft en niet van een bijzonder opmerkelijke kwaliteit is. De echte
pianotechniek verschijnt bij de wezenlijke meesters voor het instrument (zeg: Chopin,
Liszt) honderdmaal veelzijdiger gefacetteerd, dus: boeiender, dus: kans ter beoordeling
gevende. Verder: de reproductie doet u de psyche van de herschepper niet kennen.
Omdat: deze zeer onbelangrijke klankenreeksen geen ziel herbergen, geen ziel zijn,
doch: stokpaardjes. Formele stokpaardjes, esthetische stokpaardjes - dramatisch of
lyrisch, maar altijd tussen aanhalingstekens. (O, u behoeft me niet dadelijk te geloven!)
Ten slotte: het stuk stelt geen eisen aan de muzikaliteit van de solist. Hierom: de
muzikaliteit, de vreugde aan de klank, aan het opgezweepte of gedragen ritme krijgt
geen kans in dit concert. Een artiest maakt, herschept een Furiant van Dvořák, een
G'schichten aus dem Wiener Wald. Een concert van Glazoenov kan men hoogstens
spelen: dat is min of meer vrij opzeggen van voren naar achteren. Ziezo. Dit stond
nu eigenlijk al in de kritiek op het stuk... Ik kan hieraan toevoegen dat er veel meer
gronden nog zijn voor mijn afwijzende houding. Men herkent geen pianist, geen
artiest, geen muzikant. Nee - maar hebt ge u dan niet gerealiseerd hoe dat orkest van
Glazoenov klinkt? Om een solist te beoordelen moet men hem gehoord hebben,
nietwaar? En gehoord, anders dan vulstemmen spelende of overleidinkjes fabriekende.
Hebt ge u dan niet gerealiseerd hoe de solist onophoudelijk 100 procent van zijn
dynamisch kunnen moest geven om het maar uit te houden?
Het zou misschien nog belangrijk kunnen zijn om de geachte inzender te volgen
op zijn dwaaltochten naar aanleiding van ‘de modernen’. Doch dat is hier onmogelijk
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en overbodig: de premisse deugde niet. De geachte inzender spreekt tweemaal het
vermoeden uit dat het hem aan onderlegdheid in deze materie mangelt - en ik vrees
dat hij gelijk heeft. De kolommen van het Dagblad nu zijn niet de meest geschikte
plaats om deze leemten aan te vullen. Want: Glazoenov te noemen (en nog wel
‘modern’ te noemen) in één zin met Saint-Saëns, Debussy, Ravel (bien étonnés...),
staat gelijk met te spreken van ‘de Haagse Schildersschool van '80, waarvan de leiders
waren Vincent van Gogh, Jan Steen, Ruusbroec, Theo van Doesburg en Lodewijk
van Deyssel’. Zo iets van de klok en de klepel. Het zou inderdaad te ver voeren. Ter
oriëntering alleen dit: Glazoenov behoort tot de neoklassieke richting der romantische
school, komt dus chronologisch een jaar of dertig onder Wagner. Laat ons dus
Debussy sparen; er wordt al te veel met hem gesold!!...
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Maurice Ravel en Albert Roussel.
Deze door Valentijn Edgar van Uytvanck vervaardigde houtsnedes zijn gepubliceerd bij Pijpers artikel
in Groot Nederland van november 1922.
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Evert Cornelis - dirigent en pianist.

Alphons Diepenbrock (1862-1921).
(collectie Odilia Vermeulen)
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Het Utrechtsch Sextet bestaande uit Cor Kwant (fluit), Johannes Vink (hobo), Hans Helmke
(klarinet), Max Rood (fagot), Hendrik Altink (hoorn) en Willem Pijper.

De oprichtingsvergadering van de ISCM vond plaats in Salzburg.
Voor het Festspielhaus een aantal van de initiatiefnemers, v.l.n.r. Paul Hindemith, Rudolph Réti, Ethel
Mary Smyth, Paul A. Pisk, Willem Pijper, Egon Lustgarten, Egon Wellesz, Anton Webern, Karl
Horwitz, Hugo Kauder.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

1

[Deel 2]
maart 1924
juli 1926
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Darius Milhaud1
maart 1924 (Groot Nederland)
De betekenis van een componist, muziek-vinder, pleegt ten slotte slechts vastgesteld
te worden op grond en naar aanleiding van zijn scheppingen. En dit eerst recht door
de Beschrijvende Muziekgeschiedenis, vulgo Ontwikkelingsgang der Toonkunst.
Dat heeft mij altoos een tamelijk eenzijdige werkwijze toegeschenen: iemands
composities (of schilderijen, of bouwwerken, of Opera Omnia) zijn de resultanten
van het totaal zijner psychische disposities. De persoonlijke eigenschappen,
(on)hebbelijkheden, liefhebberijen desnoods..., die een naderhand Historisch geworden
figuur het leven (en het scheppen, dus...) mogelijk, moeilijker of gemakkelijk maakten,
zijn nu eenmaal feller en witter zoeklichten, staan het opmerken en weten beter toe,
dan de altijd wat rokerige schijnsels der obligate offervuren, gebrand ergens in de
buurt van onze Olympos door de mierig bedrijvige, steeds geïnspireerde en maar
zelden voldoend sceptische (en dus betrouwbare) biografen. De allang gestorvenen
werden welhaast onherkenbaar: Bach, Joh. Seb. schijnt voor ons (na een paar honderd
jaar...) iets tussen een Aartsvader, een thaumaturg en een koster in; Beethoven (na
honderd jaren...) half een missionaris, half een houtvester. De belangrijke mensen,
niet-kunstenaars, bleven helderder en minder geretoucheerde herinneringen, onder
andere omdat ook de kritiek van, op hun beurt krachtige, tijdgenoten is blijven bestaan.
Hun wezen werd niet halfgoddelijk; hun faits et gestes werden ons niet overgebracht
als louter Grote Daden. Zij bleven menselijker. Denk aan Machiavelli, aan Luther,
Hugo de Groot of Oldenbarnevelt. Tot dusverre vond ik, over een componist, slechts
één biografisch werk dat van een voldoende liefde voor de beschrevene bleek te
getuigen omdat de auteur zich slechts exactheid had opgedragen: de drie delen over
Hector Berlioz door Adolphe Boschot.2
Het komt, vermoed ik, door het systeemloze Vereenvoudigen waaraan de
historie-levende ‘men’ zich onophoudelijk bezondigt. Een schilder bleef een schilder,
een componist een componist, een dichter zelden meer dan een dichter. In ieder geval
is deze beschouwingswijze schadelijk voor de kwaliteit van het inzicht dat men zich
aldus verwerft. Wij zouden, in het algemeen, een preciezer en boeiender beeld van
Ludwig van Beethoven hebben als wij wisten wat voor obstakels hij tussen zichzelf
en zijn Onsterfelijke Geliefde had opgeworpen, en als wij tevens konden afleiden
uit zijn (te schaarse!) uitingen of uit die zijner intimi: waarom hij gemeend had dit
te moeten doen. Wij zullen naderhand dichter bij de singuliere geest van Claude
Achille Debussy
1

2

Het essay over Darius Milhaud is de vroegste tekst die Pijper selecteerde voor opname in
De Quintencirkel. De keuze voor deze tekst stelde hem echter voor een belangrijk probleem,
omdat hij inmiddels anders was gaan denken over de verhouding tussen monotonaliteit en
pluritonaliteit (zie onder). Om de eenheid binnen De Quintencirkel te waarborgen paste hij
dit artikel aan: hij veranderde de tekst op belangrijke punten en liet één van de delen weg.
Het essay in Groot Nederland is typografisch verdeeld in negen ongenummerde delen,
waarvan Pijper het achtste in De Quintencirkel schrapte. De tekst zoals die uiteindelijk in de
bundel verscheen, is opgenomen in Bijlage Q&S (zie p. 851). De verschillen tussen de beide
teksten zijn daar aangegeven in voetnoten.
[WP:] La jeunesse d'un romantique; Un romantique sous Louis-Philippe; Le crépuscule d'un
romantique. Paris, Libraire Plon, 1906, 1908, 1912.
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kunnen blijven als wij zijn muziekkritieken (Monsieur Croche antidilettante) niet in
het dikke Vergeetboek laten binden. Wanneer wij weten dat Johannes Brahms een
verzamelaar, een oude-boekenmaniak was, dat hij vele jaargangen Kladderadatsch3
verduurzaamde (!) en dat hijzelf het motto van de drie B's reeds had uitgedacht (maar
zijn drievuldigheid heette Bach-Beethoven-Bismarck), dan zijn dit anekdotische
bijzonderheden die de componist van Ein deutsches Requiem nauwkeuriger doen
kennen dan honderd bladzijden muziekanalyse met notenvoorbeelden.
‘Das wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten’, meende Mahler eens (in
een ander, technisch verband, overigens).4 Hoe zal men dan het belangrijkste over
een componist uit zijn noten, en slechts daaruit, kunnen lezen? Wat is zo een boek
geschreven, gedrukte muziek? Een povere toverformule slechts - de congeniale
Meester Leidraad, de adepten Heilige Schrift, de leken onontcijferbaar abracadabra.
Op den duur blijft wel slechts het Werk, op de zeer lange duur. Als het blijft... Wat
bestaat er nog van de grote musici vóór ± 1600? Hoeveel werken van Palestrina,
Sweelinck, Lassus5 leven nog, zijn meer dan curiositeiten, slechts voor de gewikste
museumbezoeker vindbaar? Laat ons over een zó lange duur (wel vierhonderd jaar...)
maar zelfs niet denken.
Op de iets kortere duur is het toch wel zaak niet al te zeer te Vereenvoudigen,
meen ik. Wij, tijdgenoten, leven de historie van Morgen en het is niet zeker dat al
wat wij van enig belang achten, ook nog van betekenis zal blijken voor volgende,
eventueel belangstellende, generaties. En het is bijna waarschijnlijk dat de
Kleinigheden van heden morgen Feiten zullen zijn; daar zijn voorbeelden van, in de
(muziek)geschiedenis. Het kwintenverbod, bijvoorbeeld, een voorschrift zoals de
middeneeuwse6 kloosterlingen-vaklieden er derdehalfduizend kenden en soms zelfs
opvolgden, blijkt eeuwen te kunnen trotseren. Dat kwintenverbod heeft menige
carrière gebroken (op examens...), heeft in het leven ten minste één loopbaan helpen
maken (Puccini, La bohème).7 Nog heden is, op sommige vaderlandse conservatoria,
het kwintenverbod de ultima ratio van ettelijke theoriemeesters. Ik geef maar een
voorbeeld.
Zo is het mogelijk dat de historie mettertijd ietwat meer aandacht zal gaan besteden
aan de farceur Erik Satie - een van Milhauds Illustere Voorgangers - dan wij hier nu
nog steeds voor mogelijk durven houden. Ik voor mij, ik verwacht het niet. Het is
ook niet uitgesloten dat Darius Milhaud eens zal heten: de eerste Europeaan die een
versmelting van de Negermuziek met onze West-Europese Toonkunst beproefd heeft.
(MacDowell zal dan wel Voorloper komen te heten.) Het kan gebeuren dat het
3
4
5

6

7

Zie voetnoot 378 bij de recensie van 28 december 1921.
Mahler deed deze uitspraak tegen de Russische violist en schrijver Viktor Walter. Zie Specht
(1913), 97.
In voetnoten gaf Pijper de jaartallen: Palestrina (1514-1594), Sweelinck (1572-1621), Lassus
(1532-1594). In De Quintencirkel veranderde hij die in respectievelijk 1526-1594, 1562-1621
en 1530-1594.
In Groot Nederland: middeneeuwse. Pijper gebruikt enige tijd het woord middeneeuws in
plaats van middeleeuws. Wellicht nam hij deze variant over van Louis Couperus, die het
consequent gebruikt. Zie ook voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
Puccini was een van de componisten die nu en dan parallelle kwinten en drieklanken toepasten,
hetgeen volgens de ‘correcte’ harmonieleer verboden was. Zo begint de tweede akte van La
bohème met een fanfare van drie trompetten in parallelle kwinten.
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dankbare nageslacht Milhaud eenmaal zal thuisbrengen onder de eerste consequent
bitonale componisten. Nogmaals: ik wil niet zeggen dat dit alles mij waarschijnlijk
lijkt - mogelijk blijft het in ieder geval.
Het werd toch, alles in alles, wel tijd om hier in Holland een korte studie te
beproeven van de componist Darius Milhaud. Niet slechts technisch, naar aanleiding
van enkele door hem gecomponeerde muziekstukken,8 doch ook in verband met door
hem neergeschreven en uitgesproken gedachten, inzichten, meningen.
De eerste vraag is: in welk opzicht onderscheidt zich Milhauds muziek van wat
voorafging? Hierbij moet men vooral die meesters in het oog houden die door Milhaud
zelf als zijn directe voorgangers worden beschouwd.9 De tweede vraag: welke zijn
de (eventuele) verschilpunten tussen dit werk en de muziek van de tijdgenoten
Stravinsky, Bartók, Schönberg c.s.? Ik zou willen pogen, in het verloop van dit opstel,
zoal niet tot de toppen der definities dan toch ten minste halfweg, tot aan de
poststations, uitspanningen der gezichtspunten te komen. Ik voorspel géén schone
en zelfs geen ruime vergezichten - wellicht is slechts de terugblik de moeite waard.
Bovendien: nu reeds een definitief oordeel over het werk en de betekenis van Darius
Milhaud te geven zou gelijk staan met het gaan schrijven van een necrologie.
Waarvoor het, hopen wij, nog te vroeg is.10
Darius Milhaud beschouwt de muziek die hij aan het totaal der laatste paar eeuwen
West-Europese toonkunst heeft toegevoegd geenszins als een verrassing. Hij neemt
zijn werk waar als een nieuwe tak aan de vol lieren hangende wilgenoom der klassieke
Franse kunst. En hij heeft gewis gelijk. Milhauds muziek stamt volstrekt legitiem af
van het oeuvre der oudere Gallische meesters. Natuurlijk klinkt Les soirées de
Pétrograde anders - zeggen [wij]: bonter - dan Les Indes galantes of Les chansons
de Bilitis. Doch dat zijn volmaakt natuurlijke, en graduele, verschillen. Voor een
Vernieuwer, zoals in zijn tijd Rameau was (‘distillateur d'accords baroques’),11 en
voor twintig jaar Debussy, houd ik Milhaud niet. Dat ligt niet in zijn aard.
8

9

10
11

In een voetnoot, die werd weggelaten in De Quintencirkel, meldt Pijper: ‘Uitgevoerd in
Amsterdam, november-december 1923: Serenade voor orkest, Ballade voor piano en orkest,
Tweede vioolsonate, pianostukken, Soirées de Pétrograde. Buitendien, ook vroeger, Suite
Protée, kwartetten, Catalogue de fleur, Suite printemps, et cetera.’ [AvD:] De Serenade en
de Ballade werden uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem
Mengelberg, met Milhaud als pianosolist op 2 december 1923 (Historie en Kroniek I, 172).
Daags daarvoor was er in de Kleine Zaal van het Concertgebouw een kamermuziekavond
met op het programma o.a. de première van Pijpers Tweede pianotrio (Schmuller, viool;
Canivez, violoncel; Pijper, piano) en Milhauds Tweede vioolsonate (Schmuller, viool;
Milhaud, piano), Les soirées de Pétrograde (Seroen, zang; Milhaud, piano) en Deux Saudades
do Brasil (Milhaud, piano).
[WP:] ‘De meesters der edelste Franse traditie’: Rameau (1683-1764), Berlioz, Bizet, Gounod,
Chabrier, Magnard. Ik voeg daarbij: Debussy (1862-1918), door Darius Milhaud slechts
terloops genoemd. Vergeetachtigheid is niet altijd vergeeflijk. [AvD:] Milhaud noemde deze
meesters (en Debussy slechts terloops) op zijn Amsterdamse lezing van 30 november 1923.
Milhaud zou inderdaad nog vijftig jaar leven († 1974).
Voor de aanhangers van Lully en hun woordvoerder Jean Jacques Rousseau was Rameau
niet meer dan een ‘distillateur d'accords baroques’ die de melodische lijn schromelijk
verwaarloosde en de menselijke stem reduceerde tot ‘l'accompagnement de
l'accompagnement’.
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Er is tweeërlei verschil tussen Milhaud en zijn voorgangers. Zuiver muzikaal reikt
hij niet tot de hoogte van een Rameau, een Berlioz, een Debussy: zijn melodiek is
minder nobel en minder expressief; zijn ritme is gedecideerd ongedifferentieerder,
over het algemeen te traag en, indien vlotter, te vaak triviaal.
Compositorisch-technisch overtreft hij de genoemde Gallische meesters op een enkel
(doch: essentieel) punt: hij heeft zijn harmonische - en dus ook zijn contrapuntische
- besef vrijgemaakt van een zeer groot deel der nimmer rationele of zelfs maar
noodzakelijke denkgewoonten, componeeraanwensels der ouderen. Het harmonische
idioom zijner muziek is volstrekt Milhaud en hieraan is hij altijd herkenbaar, zo goed
als Beethoven aan diens clair-obscur of Wagner aan het orkestcoloriet. Darius Milhaud
heeft zijn eigen accent.
Dit harmonische idioom is wat wij in ons jargon bi-tonaal noemen. Deze bitonaliteit
(mogelijkheid om twee toonaarden in verband van gelijktijdigheid te brengen) is het
meest typische kenmerk van Milhauds muziek. Deze bitonaliteit stelt, in zijn werk,
tevens het karakter, de tournure zijner motieven vast (gelijk de diatoniek dat deed
bij J.S. Bach), beslist over de lengte der bewerkingen (zoals de toonaardenrelaties
dat deden bij Schubert of Beethoven), bepaalt alle verhoudingen en determineert de
gehele muzikale logica. In een volstrekt geslaagde bitonale compositie12 is natuurlijk
dit alles in een zo volmaakt mogelijk evenwicht, doch dat evenwicht is - even
natuurlijk - geheel anders dan in een tonale (monotonale, duidelijkheidshalve)
schepping. En ook anders dan in een volmaakt atonale muziek.13 De bitonaliteit is
geen trait-d'union tussen Tonaal en Atonaal; de bitonaliteit is ook geen hogere potentie
der (‘normale’) tonaliteit. Milhauds bitonaliteit is een coloriet, meer niet.14
Milhaud heeft, in een lezing die hij op 30 november 1923 voor het Amsterdamse
studenten-muziekgezelschap J.P. Sweelinck heeft gehouden, onder meer betoogd
dat de Latijnse volkeren van oudsher diatonisch dachten en componeerden, terwijl
de chromatiek Germaans van vinding en uitwerking zou zijn. De chromatiek heeft
inderdaad onder de handen van de Duitsers Wagner, Strauss, Reger en Schönberg
(en voeg daar nog bij de Belg César Franck, de Elzasser Florent Schmitt, de Bask
Maurice Ravel) geleid tot wat de Weners Atonaliteit noemen. Maar dit de Germanen
op hun brede schouders te laden is toch wel wat erg primitief en een al te doorzichtige
oratio pro domo. Het is namelijk zo in het oog vallend overbodig om het sommetje
12
13

14

[WP:] Bijvoorbeeld het derde deel van Milhauds Tweede vioolsonate (Très lent) - behalve
de vier slotmaten.
[WP:] Voorbeelden ontbreken tot dusverre. Misschien het strijkkwartet van Webern. [AvD:]
Pijper doelt op de Fünf Sätze für Streichquartett, die hij in Salzburg in augustus 1922 heeft
gehoord.
Op dit punt wijkt het artikel in Groot Nederland sterk af van de tekst zoals die later in De
Quintencirkel is opgenomen. Daar lezen we: ‘De bitonaliteit, in het algemeen, is de hogere
potentie der oude monotonaliteit.’ Pijpers was tussen 1924 en 1926 anders gaan denken over
de verhouding tussen monotonaliteit en pluritonaliteit. In oktober 1926 schrijft hij in het
artikel ‘Tonaliteitsproblemen’: ‘De bitonaliteit van sommige fragmenten van Malipiero, de
pluritonaliteit van een groot deel van Milhauds scheppingen, beduidt niet anders dan een
hogere potentie van de tonaliteit’ - het tegenovergestelde dus van wat hij hier beweert. Als
Pijper de beide essays in De Quintencirkel opneemt, past hij zijn artikel over Milhaud op dit
punt aan. Om die reden schrapt hij ook het achtste deel uit het oorspronkelijke artikel, waarin
hij nogmaals ontkent dat Milhauds bitonaliteit een hogere potentie is van de diatoniek. Zie
voor de tekst zoals die uiteindelijk in de bundel verscheen: APPENDIX Q&S (zie p. 851).
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Diatonisch: Pluritonaal = Chromatisch: Atonaal op te geven.15 Diatoniek en chromatiek
hebben altijd (ten minste vier eeuwen) en overal (in Italië en Frankrijk zo goed als
in Wenen of Pruisen) naast elkaar bestaan en zo kan het met de pluri- en atonaliteit
ook wel gaan. Wanneer Milhaud in het verloop van zijn voordracht (die ik overigens
slechts uit een paar courantenverslagen en aan de hand van enkele van zijn opstellen
over muzikale onderwerpen kan reconstrueren)16 te kennen had gegeven dat het de
Weense Atonaliker over het algemeen aan het talent mangelt, nodig om hun projecten
te realiseren, dan zou dit een onvriendelijke, doch volmaakt juiste en onaanvechtbare
opmerking zijn geweest. Zó was het een blunder.
Atonaliteit is een onbegrensd begrip. Wanneer wij ons de wereld der klanken
voorstellen als een oneindig vlak, dan is de Diatoniek een klein, nauwkeurig omtuind
en overdekt deel van dat vlak. Atonaal is alles wat daarbuiten ligt. Wat Milhaud
bitonaal noemt, is: met zijn rechterhand C, met zijn linkerhand Fis hanteren. Niet
anders dan de vlucht uit de tonaliteit die de oudste chromatici (!) reeds beproefden,
daarbij gestuwd door een equivalent van de Middelpuntvliedende Kracht. In beeld
gebracht: de afsluitende zuilengalerij der aloude (vier eeuwen...) diatoniek op twee
plaatsen tegelijk aanvatten met de kennelijke bedoeling aldus, gelijk de
oudtestamentische Simson, deze Baalstempel te doen instorten boven het eigen hoofd
en ad majorem artis gloriam.
Wel - waarom zich over zo een bijkomstigheid onrustig te maken? De musicoloog
Boris de Schloezer, in een artikel over Igor Stravinsky,17 geeft een aardige en
menskundige motivering van ons altijd opnieuw begonnen gevecht met de windmolens
der technische hinderpalen, die wij, in onze strijdvaardige verbeelding, steeds weer
oproepen: ‘En art, on ne saurait trop le répéter, la liberté est stérile: seule est féconde
la lutte contre l'obstacle et il n'y a de joie que dans l'action de surmonter une résistance,
de se libérer.’
Ja, inderdaad, Schönbergs ‘vrijheid’ heeft hem het zwijgen opgelegd. En een nieuw
geluid maken de composities van Schönbergs adepten ook niet bepaald. Ik meen
evenwel dat het, zowel in Parijs als in Wenen, een kwestie van oriëntatie is, en dat
in het algemeen het harmonische idioom ener muziek geenszins de belangrijkste
(laat staan: de enige) factor behoeft te zijn die de waarde van het kunstwerk zal
bepalen.
Er zijn, in elke muziek, slechts twee primaire elementen, niet meer dan twee:
toonhoogte en -duur. Dit geldt zo goed voor een muziek van Hauer, een mis van
Palestrina, een symfonie van Mahler als voor een Madagaskarse Raouda of een
strijdkrijs der Papoea's. Alle verdere verschijnselen (en niet slechts in onze
West-Europese kunstmuziek) zijn bijkomstigheden: harmoniek, contrapunt
bijvoorbeeld zijn resultanten van ritmisch-melodische conflicten, samentreffingen.
De heilige drie-

15
16

17

In De Quintencirkel schrijft Pijper dit ‘sommetje’ uit: diatonisch staat tot pluritonaal is gelijk
chromatisch staat tot atonaal.
Voor teksten van Milhaud die Pijper in ieder geval gelezen heeft, zie de literatuurlijst.
Milhauds Amsterdamse lezing over ‘de evolutie der hedendaagse muziek te Parijs en Wenen’
kende Pijper van verslagen in De Telegraaf van 1 december 1923 en de NRC van 2 december
1923.
[WP:] La Revue Musicale, december 1923.
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klank (waarop het gehele systeem onzer diatoniek rust, doch die door deze zelfde
diatoniek allerminst in al zijn consequenties geadopteerd werd) is immers niet anders
dan een splitsing, een sublimatie van de toon, de oertoon - kleinste onderdeel ener
tonenreeks, melodie genaamd. Vijf-, zes-, twaalfklanken zijn slechts verdere projecties
van die oertoon of elkaar snijdende uitstralingen van twee of meer in verband van
gelijktijdigheid gebrachte tonen. Harmoniek, diatoniek, chromatiek, pluritonaliteit
zijn secundaire verschijnselen: samenlopen van al of niet voorziene omstandigheden.
De renovaties van Milhaud voltrekken zich op een tamelijk ver verwijderd en reeds
duchtig in cultuur gebracht stuk klankenland.
Debussy, afgezien van het alles verklarende feit dat hij op zijn veertigste jaar een
groter, gaver, wetender en menselijker mens was dan Milhaud thans, op zijn dertigste,
nog is, heeft omstreeks 1900 een grote evolutie ingeleid door de muziek die hij moest
noteren,18 vrij te laten blijven van de technische toevoegsels, van het gehos der
cadensen. Hij heeft een muziek gerealiseerd zoals die hem inviel, en hij heeft daarbij
alle officiële schoonheidsformules versmaad. Debussy was de eerste componist,
sedert generaties, die weer Vinder was en die zijn vondsten te goed wist om ze als
mannequin voor de confectiejurken der atelierknapheid te gebruiken. Wij zullen
Debussy's les verstaan hebben als ook wij, in onze muziekstukken, zullen tonen dat
niets eeuwig is, tenzij de tijdeloze ontroering. Zijn ‘modernisme’ was slechts:
Bezinning. Zijn vernieuwingen zijn niet, zoals zo velen ten onrechte menen, alleen
maar psychisch. De techniek immers is niet anders dan een verschijningsvorm der
psyche. En het gaat dus niet aan om te zeggen dat deze (nog altijd Nieuwe, want van
eeuwigheidsbesef getuigende) muziek slechts psychische, doch geen technische
beschouwing toelaat. Debussy's bezinningen waren primair; de uiterlijke
verschijningsvormen (harmonisch besef, veel parallelle gangen, uiterste conciesheid)
secundair. Doch daaraan luistert zich de melomane ‘men’ nog altijd doof... Akkoorden
heeft men leren horen en herkennen; melodieën en ritmen niet...
Milhaud rept van Debussy slechts in het voorbijgaan, wenst sommige, door Debussy
voorbereide en, naar ik zojuist aantoonde: primaire wijzigingen in de staat van de
componist-na-1900 niet te aanvaarden. Dit is een, mij dunkt hachelijk, purisme.
Veel ‘verder’, in de populaire zin des woords, dan Debussy ging Milhaud niet, tot
nu toe. Hij maakte zijn melodiek niet vrijer - eer schoolser (ach, de goedkledende
periodiciteit van het x-maal-acht...). Hij differentieerde zijn ritmen niet nauwkeuriger
- integendeel. De jazzritmen die hij in veel van zijn vlotter bewegende muziekstukken
adopteerde, onder andere in Le boeuf sur le toit, ou le nothing-doing-bar,
cinémasymphonie pour 25 instruments19 zijn, verbeeld ik mij, niet superieur aan de
tijdpasse-

18
19

Deze formulering geeft aan hoe Pijper denkt over de relatie tussen de componist en de muziek
die hij schrijft.
[WP:] Gecomponeerd: 1919. Uitgevoerd: 1920.
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ringen der ‘chers orchestres nègres, magnifiques jazz-bands’.20 ‘Bewerkte’ dansritmen
leggen het ook altijd af tegen onbehandelde. Een wals van Johann Strauss, een O,
schöner Mai is als muziekstuk geslaagder dan opus 42 van Chopin en dan het derde
deel uit de Vijfde symfonie van Tsjaikovski. Chopin wint het als melodist, Tsjaikovski
als instrumentator, doch Johann Strauss zegeviert als musicus, als Bezweerder der
Instincten. Waarmee ik maar zeggen wil dat men De Tango (bijvoorbeeld) het best
als Tango zal kunnen genieten en niet als cinéma-symphonie.
Darius Milhaud verwacht een verjonging van onze West-Europese toonkunst door
daaraan muzikale elementen van andere rassen toe te voegen. In bijna al zijn werken
zijn amerikanismen, Negerachtigheden aan te wijzen. Zo heet het ballet La création
du monde (1923) direct geïnspireerd te zijn op een negersage die het
scheppingsverhaal tot onderwerp heeft. En de instrumentatie schijnt het coloriet der
Jazzbands hier en daar tot voorbeeld te hebben genomen.
Ik mag over La création du monde, dat ik niet hoorde, geen oordeel uitspreken.
Doch het komt mij voor dat dit werk niet van een andere geesteshouding zal getuigen
dan Le boeuf sur le toit. Ook daar: een polychromeren van het ostinate gesyncopeerde
ritme, een va-et-vient van (naar mijn smaak wel wat al te) zoetelijke melopeeën en
hitsende stretto's. Bewust, dit alles. Bewuste muziek, gerealiseerd vanuit een geenszins
onhelder gezien innerlijk. Echt, en vitaal. Doch wat harteloos en aldoor gesprek
voerend. Niet, gelijk sommigen menen: met het vat vol waswater der vijf eeuwen
Europese muzikale cultuur ook enige atomen te veel Kind (des geestes) weggeworpen.
Maar te weinig geest, van huis uit.
Een componist is het product van vele stromingen. Gang heeft Milhaud, en geloof
in zichzelf en een uitnemend, innerlijk, Tweede Gehoor. En wanneer daar nu steeds
de Bezinning bij kwam, een bezinning die hem sommige voluit voortreffelijke
bladzijden gedicteerd heeft - het derde deel uit de Tweede vioolsonate;21 het eerste
en laatste deel uit de Sonate voor piano, fluit, hobo en klarinet; het tweede deel uit
de pianosuite Printemps - dan was Darius Milhaud een genie. Maar men stoot zich
in deze geest aan te veel triviale kanten. Al wat joyeus beweegt, mist noblezza, riekt
naar circusvermaak (snelle delen der Sérénade voor orkest). De verstilde fragmenten
(Sonatine voor fluit en piano) evoceren meer een siëstastemming dan een Virgiliaanse
waakdroom. Er is, in het algemeen, meer Luchthartigheid dan Gewichtloosheid.
Meer agitatie voor het vertrek van een exprestrein, dan hallucinatie. Altoos een (mij
hinderlijke) censuur: een krampachtig bij zijn positieven willen blijven als de
omtrekken der dingen zich gaan verwazen. Een vrees om zich te laten gaan? - om
zich, per ongeluk, van de verouderde formules te gaan bedienen? Vrees om niet au
courant te blijven? Milhaud voelde veel voor een Ligue antimoderne, zei hij. Dat
beduidt, over-

20

21

[WP:] Jean Wiéner, voorwoord bij de Sonatine syncopée voor piano. [AvD:] De pianist en
componist Jean Wiéner verwierf bekendheid door zijn streven een brug te slaan tussen de
West-Europese muziek en de jazz. Hij trad bijvoorbeeld op met de zwarte saxofonist Vance
Lowry en was met de Belgische pianist Clément Doucet een van de beroemde attracties in
Cocteaus cabaret Le boeuf sur le toit.
Op 3 februari 1920 werd deze Tweede vioolsonate door Pijper en Rijnbergen in Utrecht
uitgevoerd. Zie de programmatoelichting die Pijper voor die avond schreef in het UD.
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gezet zijnde: dat er bij hem in zekere bewustzijnsfasen een sterke angst voor zijn
eigen conventionaliteit sluimert. Of eigenlijk niet eens sluimert. Zeggen wij: zich
terdege laat gelden.
Erich Wichman, die van zijn schilderijen zei: ‘Ze mogen zo slecht zijn als het
maar kan, als Zullie’ (dat zijn gij en ik) ‘ze maar niet mooi vinden’, was het voorbeeld
ad absurdum van deze geesteshouding.
Alphons Diepenbrock, die schreef: ‘De muziek is het orgaan van de innerlijke
mens en zij kan de zichtbare wereld slechts verklanken door het medium van de tot
droom verijlde indruk der zinnen’,22 kon een voorbeeld zijn van de andere, de
ongekronkelde en nobeler instelling.
Velerlei zijn de gedaanten waaronder de componisten hun Muziek, hun Muze,
hun Zelf waarnemen. Doch: principieel antimodern? Hoe kinderachtig.
Laten wij thans om ons heen trachten te zien, naar Milhaud-en-de-Anderen. De eerste,
het uitzicht belettende nevelflard is deze: kunnen wij in Holland, en omstreeks 1924,
genoeg weten? Is het ons duidelijk wat er in de wereld der klanken omgaat?
Ik weet dit niet. Het is tegenwoordig, onder de huidige maatschappelijke
wanverhoudingen, eerst recht waarschijnlijk dat ergens, in vergeten hoekjes, door
werkelijk geniale componisten reeds miljoenen noten tot symfonieën en sonates zijn
samengevoegd, zonder dat wij, buitenwereld en medestanders, daar nog nota van
konden nemen. Uitgeven, muziek laten drukken en in de handel brengen, was altoos
een slechte geldbelegging; trouwens, om geld te beleggen moet men dat eerst bezitten.
Filantropisch gezinde lieden maken sinds 1914 geen jacht meer op het epitheton
Kunstbeschermer, en de musicus, de componist, die zich in de loop der laatste
honderdvijftig jaar heeft onttrokken aan de voordelen van de Lakeienstand, werd,
naarmate hij Vrijer Man heette, temeer gekweld door de eisen van een zeer alledaagse
struggle for life. Van de huidige toestand tot de slavernij van het Vakverenigingswezen
is maar een kleine stap.
Een Duitser kan, in Duitsland, wel vrijwel alles laten publiceren: onderdeel van
de politiek die de herovering der Duitse hegemonie ook op muzikaal gebied beoogt
(onder het motto ‘Wer alles bringt wird jedem etwas bringen’). Dat er nu juist géén
talent in Duitsland blijkt te bestaan, kunnen de uitgevers niet gebeteren. Iemand als
Paul Hindemith, bijvoorbeeld, (‘der Führer unserer Moderne’) zou vóór 1914 allicht
niet meegeteld hebben; toen leefde Reger zelf nog...
Elders staan de (materiële) zaken minder gunstig voor de componisten. Milhauds
oeuvre is bijna in zijn geheel gedrukt, meen ik; dat van Stravinsky ook. Doch dit zijn
nog steeds uitzonderingen. Men kon de fondsen, nodig voor de publiciteit, fourneren.
Wat weten wij evenwel van de zoveel afgestudeerden van de Parijse conservatoria?
Wat weten wij van de jongere Belgen, van de Scandinaviërs, de Tsjechen, de
Hongaren, de Spanjaarden, wat weten wij van de Hollanders?

22

[WP:] ‘Het monumentale karakter der Toonkunst’. Ommegangen - 1923. [AvD:] Het artikel
van Diepenbrock verscheen oorspronkelijk in De Kroniek van 2 april 1899 en werd opgenomen
in Ommegangen, 172-183.
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Het is nodig om deze restrictie te maken. Ons oordeel over de stand der hedendaagse
muziek moet op onvolledige gegevens berusten. Het is niet moeilijk om een
waardeschatting te beproeven tussen het ons bekende werk van Milhaud (een twintig,
dertig composities) en dat van Schönberg, Bartók, Stravinsky. Doch laten wij
overtuigd blijven van de armoedigheid onzer wetenschappen, op een iets ruimer plan.
Milhaud is in zijn genre een even vaardig vakman als Bartók en Stravinsky in het
hunne. Slechte werklieden, musici die hun voorstellingen niet konden (dat wil zeggen
durfden) realiseren, werden een uitzondering, onder deze generatie.23 Het vak
componeren beheersen zij allen.
Een vergelijking tussen Milhaud en Schönberg,24 hoe weinig vruchtbaar ook, ligt
in dit geval en in dit land voor de hand. Wij kennen Schönbergs oeuvre vrijwel
compleet en Milhaud (die Schönbergs Pierrot lunaire meermalen uitvoerde) heeft
zijn Amsterdamse voordracht, die ik hierboven noemde, gehouden over het onderwerp
moderne muziek in Parijs en Wenen.
Het was in samenhang met Schönberg c.s. en zijn eigen kameraden dat Milhaud
de vergelijking Germaanse muziek: Gallische muziek = chromatiek: diatoniek =
atonaal: polytonaal opstelde. Ook in het brein van vele andere Franse musici gelden
Schönberg c.s. voor de Atonaliker. Gelijk ik in het verloop van dit opstel meen te
hebben aangetoond, moet het atonale systeem dezer Weners iets anders zijn dan, wat
zij menen, de polaire tegenstelling der (goede, oude) diatoniek. Het is dan ook: een
negatief; óf: de naam deugt niet. Schönbergs atonaliteit is zomin een hogere potentie
der pluritonaliteit als Milhauds bitonaliteit een hogere potentie der diatoniek is.25
Alles wel beschouwd is wat Schönberg atonaliteit noemt, niet anders dan een wat
plompe reactie op vier eeuwen Dur en Moll; reactie op vier eeuwen Germaanse
expressiemiddelen par excellence. Géén andere geesteshouding dan Beethovens Wut
über den verlorenen Groschen26 of Wellingtons Sieg; dan Schumanns
Fürchtenmachen27 of Strauss' Alpensinfonie (‘durch Dickicht und Gestrüpp auf
Irrwegen’28). Alleen verachtte Schönberg het muzikale centrum dezer scheppingen.
De geest is bij Schönberg geen zier anders, dieper of wijzer; doch de toverformule
die in het oudere werk alles in gang zette, de relatie tussen tonica, dominant en
subdominant, werd verwijderd. Het resultaat was een slecht kunstwerk, zonder vaart,
zonder geladenheid, zonder balancement. Slechts bestaanbaar bij de gratie der (meestal
verzwegen) metafysische achtergedachten (Fünf Orchesterstücke). De sprong uit de
tonaliteit behoefde niet

23
24
25
26

27
28

[WP:] Milhaud werd geboren in 1893. [AvD:] Milhaud is echter van 1892.
[WP:] Schönberg werd geboren in 1874. Zie Groot Nederland van maart 1923. [AvD:] Pijper
verwijst daarmee naar het essay ‘Arnold Schönberg’ (zie p. 795-799).
Onder andere vanwege deze zin is deze passage weggelaten in De Quintencirkel. Zie voetnoot
14 bij dit essay.
Die Wut über den verlorenen Groschen is de ondertitel van het Rondo a capriccio, een
pianowerkje uit 1795 dat postuum is uitgegeven in 1828 als op. 129. Pijper noemt het werk
in het UD van 14 mei 1917 ‘een van Beethovens meest karakteristieke kleinere composities’.
Het elfde deeltje uit de Kinderszenen, op. 15.
Strauss gaf verschillende onderdelen van de doorgecomponeerde Alpensinfonie titels. Dit is
er één van.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

12
noodzakelijkerwijze zo onvoldoende kunstwerken op te leveren als het geval was
bij Schönberg. Wanneer deze een gepredestineerd componist, een vinder was geweest,
dan zouden zijn ‘atonale’ composities in hun genre zo goed zijn als Milhauds bitonale
producties in de hunne. Doch Schönberg mist enkele primaire
componisteneigenschappen: hij denkt te statisch, hij neemt het gaan van een
muziekstuk te zeer waar als een opeenvolgen van samenklanken, dat wil zeggen:
van functies... Zo komt de toverheks T.D.S.29 door de achterdeur weer binnen, van
haar laatste luister beroofd... Daar is geen muziek in dat werk, geen gang, geen
noodzakelijkheid, geen tover. Milhaud wint het van Arnold Schönberg op alle punten
en spelenderwijs. Milhaud is een franke, onbevangen, aanvaardende en redelijke
natuur; Schönbergs geest staat stijf van de dogma's, de ‘Grundsätze’; zijn muziek is,
uit de aard der zaak, een min of meer getrouwe weerspiegeling van die geest. Het
was geen portuur.
Béla Bartók30 overtreft Milhaud als denker, als fantast, als mens wellicht. Doch ik
durf niet te zeggen dat hij hem als vinder zou evenaren. Ik heb enkele bezwaren tegen
Milhauds materiaal, tegen de tournure zijner primaire gegevens: ritmes en melodieën.
Wat zouteloos soms, wat gemakzuchtig, wat afterdinner. Bartóks materiaal is solider,
primitiever en sterker. Doch wel zéér wreed. Bartóks werk getuigt van veel wil, van
evenveel bezinning, doch van te weinig beperking. Milhauds fictieve negers zijn
cleanshaven gentlemen, vergeleken bij Bartóks Magyaarse boeren. Wél een andere,
weinig geweten wereld, die van Bartók. Doch horen wij er thuis? Is deze kooi vol
instincten niet te nauw voor een ietwat menselijker bewustzijn?
Igor Stravinsky31 ten slotte is, op zijn beurt, voor Milhaud geen portuur. Pétrouchka,
de Pribaoutki, L'histoire du soldat zijn absoluut geslaagde, volmaakt gerealiseerde,
geniale meesterstukken.32 In dit werk is geen enkel compromis aan te wijzen: de
primaire elementen zijn absoluut persoonlijk en krachtig. Stravinsky's melos en zijn
ritmieken vertonen geen halfheden; nergens zijn de secundaire verschijnselen
contrapunt, polyritmiek, instrumentatie overbodige bedenksels. Stravinsky is, sedert
1910 ongeveer, volmaakt zichzelf en hij realiseerde sindsdien een volstrekt
persoonlijke, zelfstandige muziek. Bij Stravinsky komt ook geen gedachte op aan
oud of nieuw, antiek of modern. Ik kan me niet voorstellen dat Stravinsky iets zou
voelen voor een Ligue antimoderne of een Société anticléricale. Zomin als
bijvoorbeeld Beethoven leider geweest zou kunnen zijn van een
los-van-Stamitz-beweging of Debussy president van een pro-Moesorgski-genootschap.
Milhaud is weliswaar productiever dan Stravinsky. Milhaud heeft een bijzonder
talent om zijn invallen bliksemsnel te verwezenlijken. Doch een werkelijke correctie
daarna (com-poneren!) is bij deze werkwijze uitgesloten. Het wordt: zoals het uitvalt.

29
30
31
32

Afkorting van Tonica-Dominant-Subdominant.
[WP:] Geboren in 1881.
[WP:] Geboren in 1882.
In het essay ‘Igor Stravinsky’, dat eveneens werd opgenomen in De Quintencirkel, is een
diametraal tegenovergestelde mening over L'histoire du soldat geformuleerd. Met het niet
opnemen van deze passage in De Quintencirkel was ook deze contradictie opgelost.
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Het komt mij voor dat wij Milhauds positie in dit muzikale tijdperk zo precies
mogelijk vaststellen, wanneer wij constateren dat hij is: een der meest vruchtbare
meesters der laatste jaren. Dat zijn oeuvre onmiskenbaar persoonlijke eigenschappen
vertoont. En dat hij dus, te midden der levende en werkende tijdgenoten, een der
zeer belangrijke figuren schijnt. Geen immens rijke Geest, geen demonisch vruchtbare
verbeelding. Doch een die zijn Maat weet, een talent, niet van ontroerende diepte of
wijdheid, doch van een harmonisch en sierlijk evenwicht.
Het slot van deze korte beschouwing moet, als Milhauds muziek, bitonaal zijn.
Een voorspelling resulteert uit de tot hiertoe gemaakte opmerkingen (liever) niet.
Tussen 1913 en 1923 was daar, meen ik, te weinig evolutie in dit bewustzijn. Milhaud
zal dat, na het dertigste jaar, alsnog hebben in te halen. Ik weet, weliswaar, geen
voorbeelden van een zó vruchtbaar talent dat tegen zijn veertigste jaar pas nieuwe
oerwouden in de eigen geest ontdekken ging. Maar misschien is Darius Milhaud de
eerste uitzondering. Ik vermoed dat Kronos aan de Milhaud van 1943 andere eisen
zal stellen dan aan de componist van 1923. Zijn Morgen zal die eisen moeten
inwilligen - tenzij hij zijn Heden reeds gisteren geantiquiseerd zou hebben. Wij leven
wel snel, tegenwoordig. Voor vijftien jaren gold de componist van Ein Heldenleben
voor een leider, een groot ontdekker. Thans lijkt sommigen Milhauds domein welhaast
het beloofde land. Zouden hier voorspellingen wel te gewaagd zijn? In verband met
de (nu nog geen zestigjarige) Strauss had de dichter Adwaita ongetwijfeld gelijk:
... maar mijn applaus
Wou verder vliegen, achter Richard Strauss:
Hij is een halte, maar geen eindstation.33

Igor Stravinsky34
januari 1925 (De Vrije Bladen)
De muziek - onredelijkste der in onze toch nog beter maar redelijke dan kritiekloos
spontane samenleving bedreven kunsten - werd nog altoos het beste aforistisch
bemediteerd. De menigvuldige, zich met de muziek bezighoudende intellectualismen,
ons door historicus en tijdgenoot voorgezet, bleken zonder uitzondering muzischer
naarmate de zuivere rede verder van huis bleef. Over de muziek als verschijnsel laat
zich ternauwernood een historisch samenhangend betoog formuleren.
Zo ook over de componisten. Elk groot componist - muziekvinder - is een
verschijnsel op zichzelf. Een verschijnsel dat wij in ten minste twee tijdelijke relaties
behoren te waarderen: in verhouding tot de tijd waarin hij leeft en schrijft, en: in
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Een dichtregel uit een sonnet van Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita), dat volledig is
afgedrukt in voetnoot 163 bij de recensie van 21 januari 1920.
Het tweede gedeelte van deze tekst is het middendeel geworden (‘Kentering’) van het essay
‘Igor Stravinsky’ in De Quintencirkel. Voor de tekst in De Quintencirkel zie HPG 2, 70-73.
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verhouding tot de componeerperioden die aan zijn verschijning voorafgingen (en er,
eventueel, op volgden). Zo blijkt, bijvoorbeeld, in de eerste verhouding gezien,
Brahms groter componist dan Schumann (in het denkleven van het eerste derde part
der vorige eeuw betekende Schumann relatief minder dan Brahms beduidde voor
het Duitse denken van plusminus 1880). En in de tweede relatie overtreft Schumann
Brahms vele malen: het was groter en persoonlijker prestatie om omstreeks 1830 het
muzikaal romantisme te funderen, ná Haydn en Beethoven, dan, ten tijde van Wagner
en ná Berlioz, zich te beperken tot een scholastisch neoclassicisme.
Wij behoren dus ook Igor Stravinsky van twee hoeken uit te beluisteren: hem
waarderen als verschijnsel van de jaren 1910-1920 (voorlopig) en: als vervolg op,
consequentie van zijn onmiddellijke voorgangers: Rimski-Korsakov, Richard Strauss,
Debussy.
Cetera desunt,35 voorlopig. Tot welke consequenties hij zelf zal leiden, in zichzelf
en, eventueel, in anderer geesteshoudingen, blijve voorlopig ongeschreven. Er is,
nog altoos, een tijd van Vermoedens en een tijd van Vaststellingen; doch de wel zeer
oudtestamentische tijd der Voorspellingen is voor ons (liever maar) voorbij. De
Voorspelling werd, de laatste jaren, ook wel erg drabbig, door het obligate koffiedik.
Igor Stravinsky schijnt mij op dit ogenblik (1924, in de buurt van oudejaar) de
meest belangrijke, de representatieve componist van ± 1910 tot en met ± 1920. Wat
hij na 1920 voltooide, wijst wellicht naar horizonten die wij (en hij) misschien
omstreeks 1930 bereikt zullen hebben, mogelijk ook doet het dat niet. In de Stravinsky
van het Pianoconcert (voltooid voorjaar 1924, eerste uitvoering op een
Koussewitzky-concert in de Parijse Opera in mei van ditzelfde jaar) manifesteert
zich een purificatietendens, die voorlopig nog slechts tot gevolg gehad heeft dat
(onder andere) dat Pianoconcert een anemisch en hinkend stuk werd; en die,
misschien, op den duur tot summiere36 uitingen aanleiding zal geven. Misschien, zeg
ik.
Stravinsky begon, omstreeks 1907, als Fis-majeur-romanticus. Zie de Pastorale
voor zang en piano, zijn Feuerwerk, het Scherzo fantastique. Dat begin, schoon
volmaakt onpersoonlijk, was zo dwaas niet. Debussy (Nuit d'étoiles, 1876), Berlioz
(Les francs-juges), Beethoven (de eerste pianotrio's) begonnen weliswaar met
individueler accenten, doch dit zegt niet alles. De eerste werken van Richard Wagner
waren minstens zo sterk door Wagners voorbeelden van toen gedetermineerd als die
van Stravinsky het waren door het zonderlinge triumviraat Rimski-Debussy-Strauss.
Eén ding valt bij het lezen en aanhoren van Stravinsky's oudste werken op: een
volstrekt romantische dispositie. En, thans in 1924, nóg iets: dat Stravinsky aan dit
werk in zekere instantie nog gelooft, want: het laat uitvoeren.
Deze romantische dispositie heeft prachtige consequenties gehad. Zijn meesterwerk,
Le sacre du printemps, van 1913, is een groots wonder.37 Deze grandioze
35
36
37

De rest ontbreekt (namelijk de periode die erop volgt).
Pijper gebruikt het woord summier vaak in een andere dan de gebruikelijke betekenis; bij
hem betekent het meestal hoogste (afgeleid van summum).
Pijper heeft de Sacre voor het eerst gehoord in Parijs op 22 (?) mei 1924, gedirigeerd door
Serge Koussewitzky. Hij schrijft erover in een brief aan Karel Mengelberg (1 juni 1924).
Waarschijnlijk was Pijper ook wel bij de Nederlandse première op 12 oktober 1924 door het
Concertgebouworkest onder leiding van Monteux. Het lijkt erop dat Pijper de partituur van
de Sacre (verschenen in 1921) in handen heeft gehad: de details over de tuba's en de
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geluidsjachten, deze als dondertorens uit de klanknevel opstekende roepen van tuba's
en bastrompet kenden wij nog niet. Stravinsky heeft, als eerste, dit Vuur uit de hemel
gerukt. Het is een Prometheus-daad geweest, die de bedrijver onder de halfgoden
plaatst. Ik weet zeer wel dat de Sacre, compositorisch-technisch beschouwd, niet
anders is dan de consequentie van Liszt-Strauss' programmamuziek en dat de
geesteshouding die tot deze geweldige klankcomplexen leidde, elders, in Mahlers
Achtste symfonie, ad absurdum gevoerd is. Doch een gedetailleerd inzicht behoeft
ons goddank niet te beletten elke prestatie op zichzelf te waarderen...
De romantische medaille heeft, als elke, twee zijden. Aan de ene kant: het grote
tragische gebaar, de furia. Aan de keerzijde: de prevelende meditatie, kin in de hand;
Schumann had daar patent op. Leiden des jungen Werthers, de complete Tolstoj. Die
keerzijde bleef, bij Stravinsky, tot ± 1920 erg onafgewerkt. Ik kan, persoonlijk, in
de composities der laatste jaren (Les cinq doigts, pour piano; Concerto pour piano;
Pièces faciles à quatre mains) niet anders zien dan een zich bezinnen op de indertijd
ten halve gezegde waarheden (waarheden door en voor Stravinsky). Met andere
woorden: Les cinq doigts is even zo romantisch als de vroegere balletten: een
geïntroverteerde neiging verschilt hoogstens gradueel van een manifestatie. Op den
duur gaapt die kloof wijder: de manifestatie blijft wel eens over, de introversie vergaat
met het individu.
Toch dreigt hier een voor de continuïteit van de figuur Stravinsky schijnbaar nogal
ernstig gevaar: wanneer het verkapte romantisme namelijk als zodanig ontmaskerd
zou worden, vóór daar een andere manifestatie had plaatsgevonden. Stravinsky is
thans tweeënveertig jaar - wat nog jong genoeg is om een aantal evoluties (liever
vandaag dan morgen) te rechtvaardigen. De ‘romantiek’ geldt op het ogenblik voor
een vrij ernstig scheldwoord. En, waar ik hier bovendien nog van een geïntroverteerd
romantisme spreek, zou het kunnen lijken dat dit alles in denigrerende zin bedoeld
was. Weinig dingen zijn minder waar. Stravinsky's romantisme, dat wil zeggen zoals
dat zich manifesteert in zijn expressiviteiten, in zijn ritmische complicaties, in de
tournure zijner gegevens, is niet een evocatie van ‘les profondes forêts où la Germanie
a appris à penser’.38 Dat zij verre: na Mahler werden daar door de aristoi des geestes
waarlijk geen blauwe bloemetjes meer gedroogd (ik spreek niet van Hindemith en,
in dit verband, ook niet van de post-Schönbergianen). Er is een romantisme dat door
de wereld gaat in het kostuum en met de allure van de Europa bezoekende Amerikaan.
Kent ge evenwel romantischer scholieren dan juist deze nasillerende globetrotters?
Zij die als geheel gevormde mensen de periode 1914-1918 hebben moeten doormaken,
wier Umwertung aller (geistiger) Werte heeft moeten plaatsvinden naast en boven
een stabilisatie van alle infantiele fixaties, kunnen niet anders dan romantisch

38

bastrompet suggereren dat. Volgens een zoon van Evert Cornelis heeft Pijper eind '23, begin
'24 de partituur geleend van zijn vader (mededeling aan Harisson Ryker).
Dit citaat is niet getraceerd.
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dichten en voelen. Noem deze geforceerde regressie mijnentwege neoromantiek of
neopiëtisme - dat is mij om het even. De historie verzamelt evenwel slechts realia,
geen wissels met of zonder protest. Waarmee niet gezegd is dat voor de meelevende,
meescheppende tijdgenoot een wissel op de volgende generatie niet soms een
aangenamer bezit is dan een lias vooroorlogse honderd-markbiljetten, vulgo prestaties
van eergisteren.
Laat ons thans nagaan wat die wissel op de volgende (generatie?) (werken?) die
Stravinsky ons met zijn Pianoconcert (bijvoorbeeld!) gaf, waard kan zijn.
De werken 1912-'18 vertoonden een jacht, een geladenheid, vertoonden
vehementies die nu nog onweerstaanbaar zijn. Daar was een breken met allerlei (ten
dele nog geducht stevige) traditionalismen: de begrippen tonaliteit, constructie,
harmoniek waren nog juist in zoverre aanwezig, dat het geheel geen stamelen of
raaskallen werd, doch spreken bleef. Dit alles was uiting van een ongemeen machtige
geest, van een in evenwicht zijnd besef. Daar was een neiging om de hoofdzaken in
onze breinen te etsen met de scherpste zuren van het laboratorium en, tevens, een
tendens om het bijzakelijke tot een minimum te reduceren. Zo staat een molen tegen
een rosse avondlucht als een groot en dreigend symbool - zo staat eenzelfde molen
naast een boerenhoeve en wat bomen als een, meestal vrij onbenullig, genrestukje.
Het was te verwachten dat de hoofdzaak steeds pregnanter zou worden uitgedrukt,
de bijzaken steeds verder zouden vervlakken. Dit is ook geschied, doch de grotere
discipline werd duur, tot dusverre, te duur betaald. Stravinsky verkocht zijn
eerstgeboorterecht, zijn recht om zichzelf te zijn, voor een schotel kamermuziek. De
tonaliteit, dwangbuis uit het dolhuis waar Max Reger eerste dokter was, kwam weer
in gebruik: zie hoe zich het hoofdthema uit het Pianoconcert schoon voegt naar de
baleinen ribben van het meest stupide a-mineur dat ons sinds Mendelssohns Schotse
symfonie verveeld heeft. Hanslick zou er weinig op aan te merken gehad hebben.
De zogezegde klassieke constructie werd met onderscheiding ontvangen: hoor hoe
model langzaam volgt op snel...
Het oudste werk krijgt een constructivistisch-scherphoekig harnas aan: de Pastorale
voor zang en piano, van 1906 - Debussyns van tournure, o zeker: Les masques et
bergamasques! - wordt in 1923 bewerkt voor zangstem met vier blaasinstrumenten:
hobo, althobo, klarinet en fagot. Het wordt er gewis duidelijker door, maar er zijn in
onze kunst, tussen de hemel van het eeuwige zwijgen en de lawaaiige aarde, vele
dingen van meer belang dan de duidelijkheid - deugd der schoolmeesterachtige
naturen. De muziek van Mozart is ook duidelijk; maar als dat haar enige eigenschap
was, onderscheidde de Zauberflöte zich in niets van Czerny's Schule der Geläufigkeit.
Neen. Ik geloof niet in een antiseptische muziek. Ik geloof niet in een renovatie
die daar begint waar anderen ophielden. Ik geloof, voor 1924, niet in het contrapunt
van 1750, niet in de harmoniek van mijn oudoom. En zeker niet als de meester die
dit zegt te propageren, zelf heeft gestreden voor een edeler, want: vrijer muziek. Ik
meen dat het purificatieproces dat Stravinsky zichzelf heeft doen ondergaan (of: nog
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doet ondergaan), identiek is met wat men in de psychoanalyse39 noemt: selbstdiktierte
Strafe.40 Het ware te wensen dat die boetedoening of kruistocht met het eerstvolgende
werk afgelopen bleek te zijn.
Want géén levend meester die als Stravinsky getoond heeft de inblazingen van
zijn goden en duivelen te kunnen verstaan. Géén ook die het heeft bestaan die
inspiraties aldus te realiseren. Zijn techniek, zijn handwerk blijft steeds
bewonderenswaardig - was dat al in 1907. En nu zullen daar, als Stravinsky's oeuvre
eenmaal goed vast in het repertoirezadel zit, ongetwijfeld enige zwermen flistreuze
wespen komen die ons van de bijzonder interessante feiten in kennis stellen dat de
Prélude uit Le rossignol noot voor noot Nuages van Debussy is en dat de Chants
russes zonder Moesorgski ondenkbaar zijn. Maar dit alles is van buitengewoon gering
belang. Igor Stravinsky is een groot componist, die in zijn jeugd voortreffelijke
stukken van het tweede plan heeft geschreven; die naderhand, tot volle wasdom
gekomen, een muziek heeft ontketend die hier en daar tot het beste behoort van het
totaal der West-Europese muziekcultuur. Op welke wijze en wanneer hij zijn volgende
fasen zal intreden, weet niemand. Stravinsky, als alle grote mannen van alle tijden,
is een representant der mensheid. De genieën vervullen in onze maatschappij de rol
van de witte muizen in de onderzeeboten: zolang de lucht niet vergiftigd is, blijven
zij leven; sterven de muizen, dan begint ook voor de equipage gevaar te dreigen. Het
ware dus van enig belang het doen en laten van de muizenequivalenten gade te blijven
slaan. Ik wil niet zeggen dat de onderhavige Waarschuwer in 1924 dood of stervende
zou zijn, doch het komt mij wel voor dat de atmosfeer omstreeks 1913 (Sacre du
printemps) minder zuurstofarm was dan thans (Pianoconcert): we moeten noodzakelijk
naar de oppervlakte om lucht te verversen...
Wij hebben het recht nog alles van Stravinsky te verwachten. César Franck begon
in zijn ouderdom pas aan zijn meest vruchtbare periode, na een leven van voorstudies
en, ten dele voortreffelijke, projecten. Wanneer Stravinsky weer bij zichzelf is
aangekomen, na de huidige dwaaltochten, kan hij nog het summiere brengen waarnaar
wij uitzien. Wat ons betreft, laat ons intussen de Rede kritisch houden - en luisteren
naar wat hij reeds vond.

Niemandsland
maart 1925 (De Vrije Bladen)
Tussen twee fronten dort de strook Niemandsland. Het Niemandsland des geestelijken
levens wordt aan de ene kant begrensd door het onzichtbare en voor iedere redelijkheid
vrijwel ondoordringbare front van het Gevoel; de andere zijde is door
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Pijper schrijft: psychanalyse.
In een interview, verschenen in de NRC van 11 februari 1928 zegt Pijper: ‘Ikzelf ben overtuigd
psychoanalyticus. Het vak van componeren heb ik veeleer van Freud geleerd dan van Riemann
- en ook, mutatis mutandis, van Nietzsche - van Kant, als ge wilt - door de vrijmaking van
mijn geest.’ Het is opvallend dat Pijper in dit artikel zowel refereert aan Freud (‘selbstdiktierte
Strafe’), als aan Nietzsche (‘Umwertung aller Werte’).
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de Rede bezet. De uiterste voorposten der Rede, de posten die het verst van het
hoofdkwartier af liggen, dringen diep in Niemandsland door, raken hier en daar de
onzichtbare scheidingslijn bijna. Zo bijvoorbeeld de wetenschap der psychoanalyse.
De analytische tank, gecamoufleerde strijdwagen der Rede, in gang gehouden door
de weerwerking van het benaderde gevoelsfront, dringt deze linies binnen, kan daar
veranderingen aanbrengen, kan veel vernielen, maar kan ook orde scheppen. Dit toch
is het doel der kunstbewerking genaamd psychoanalyse. Niet anders is het in de
wereld der kunsten: het Gevoel kan correcties van het Verstand nodig hebben (de
Inval verdraagt elk wikken en wegen). En, omgekeerd: het Verstandsfront is zonder
‘voltreffers’ uit een of andere Gevoelsbatterij nimmer tot enigerlei activiteit te
bewegen. Geen prestatie die niet ontstaat uit het affectleven (‘het onderbewuste’).
Maar ook geen gaaf, af kunstwerk zonder de kunstbewerking, zonder de correctie
van het boetserende verstand.
Dit hier naar aanleiding van het opstel over Bretons Surrealisme41 door W.F.A.
Röell, gedrukt in de Vrije Bladen van half januari.42 En, gelijk men bij nalezing van
dat artikel wel zal willen opmerken, speciaal in verband met de zin: ‘Alleen het
oppervlakkigste bovendrijvende gedeelte’ (van de geest) ‘is bekend, maar de diepe
regionen van het onderbewustzijn, waarop Freud de belangstelling vestigde, zijn
nauwelijks aangeboord.’ Liever dan mij te begeven in speculatieve divagaties over
mogelijke resultaten van boortorens op ons onderbewustzijn - een mens is meestal
geen vaatje petroleum en ik geloof niet dat het erg zou willen spuiten ook - hoogstens
tochten, dat ons de papieren van de tafel zouden waaien - liever dan deze
eventualiteiten te bepeinzen, wil ik het hebben over een goed ding van dit bewuste
Bureau des Recherches Surréalistes, een goed ding, dat desalniettemin de
verwondering van de schrijver heeft opgewekt: ‘[...] en men verwondert zich dat er
nog geen muzikale sectie (Stravinsky, Schönberg ontdaan van hun cerebrale controle)
is gesticht’. Ik noem dit een gunstig teken: voor de muziek (die ook heden in wezen
met de redelijkheid nog juist iets minder van doen heeft dan de literatuur, de
schilderkunst, de beeldhouwkunst en de dans) en: voor de hele surrealiste stroming,
die aldus kans heeft zich te blijven bewegen in haar eigen bedding (‘à bas le clair
génie français’43 - hebben we daar hier overigens veel last van?). Ik vraag me af wat
wij, en het Bureau des Recherches Surréalistes, met deze onthersende componisten
zouden moeten beginnen.
Ten eerste staat mij de samenvoeging van de twee meest heterofone muziekvinders
die een periode ooit in één adem heeft opgeleverd, gruwelijk voor de voeten. Het zal
wel Alliterationszwang zijn, zoals Bach-Beethoven-Brahms. Musici zijn hier nogal
sterk in; Wagner was ook daarin meer een symptoom dan een uitvinder. Hier, met

41
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In 1924 publiceerde André Breton (1896-1966) zijn eerste van drie ‘manifestes du surréalisme’
en werd in Parijs het Bureau des Recherches Surréalistes opgericht. Breton ontwikkelde zich
in de jaren twintig tot de paus van het surrealisme, een avant-gardistische beweging die zich
oriënteerde op esoterische en magische stromingen en op het gedachtegoed van Freud.
W.F.A. Röell, ‘Surréalisme’. De Vrije Bladen, januari 1925, 18-21.
Röell citeert in zijn artikel Louis Aragon: in diens ‘à bas le clair génie français’ noemt Aragon
het surrealisme het herontwaken van de romantiek.
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S.S. is het al heel dwaas: Schönbergs muziek bestaat slechts door de verzwegen
metafysische achtergronden, is typisch de projectie van onbesefte, met affect overladen
gevoelsstromen; de goede bladzijden van Stravinsky zijn voortreffelijk geordende,
terdege begrepen en in klankreeksen gefixeerde Willensäusserungen (volgens
Nietzsche). Stravinsky's hele cerebrale controle bestond, op die goede bladzijden,
slechts in het zo precies mogelijk opschrijven wat hij, abstract, innerlijk hoorde (geen
c als het een cis moest zijn). En dat verschilt zelfs niet gradueel van de cerebrale
functies van Mendelssohn of Rossini...
Ten andere staat mij die keuze van de twee essen in de weg omdat daarmee elk
historisch verband geloochend wordt. Als S. en S. de moeite waard zijn om te ontdoen
van hun cerebrale controle, waarom dan wel zij en niet Clementi, niet Brahms,
waarom niet Křenek, waarom niet Dopper? De hele bespiegeling is een
luchtspiegeling. Componisten, ontdaan van hunlieder cerebrale controle zijn meer
(onbespeelbare) piano's zonder toetsen dan (voor gebruik gerede) gestroopte paling.
Waarom zou men niet eisen Beethoven, postuum, nog aldus te surnatureren (waar
hebben we anders schrijvende mediums voor?) of Benatzky? De laatste is
psychologisch stellig interessanter dan Schönberg en de conflicten die Beethovens
muziek en zijn leven determineerden, die hem zelfs zijn gehoor deden derven,44 waren
ongetwijfeld grootser en duisterder dan de vraagstukken waarmee Stravinsky zijn
geest bezighoudt. En waarom niet Hugo Wolf, voorgehangen op de Sociëteit, 15 rue
de Grenelle,45 of Berlioz, of Weber? Hoogst interessante gevallen voor analytisch
geschoolde psychologen: Flucht in die Krankheit. En Mozart dan, of Schubert, die
omstreeks hun dertigste jaar de Sprung ins Jenseits reeds deden...
Men kan dromen en denken. Zodra men begint met zijn Nachtgezichten te fixeren,
zijn innerlijk gehoorde Stemmen op te tekenen, is dit reeds denkwerk. Wat Breton
en de zijnen wensen, is niet anders dan een reactie op de typisch Franse neiging tot
exactheid, is: een stapje verder, meer niet: het verkiezen van de ene rationalisering
boven de andere. (Maar dat is geen herontwaken van de romantiek. De intocht der
Duitsers in Brussel, in de grote oorlog, was romantischer dan de dromen van Goethe.)
Men kan ‘denken’ alleen. Dat wordt dan: tafels van vermenigvuldiging. Men kan
ook ‘dromen’ alleen. Maar dromen, sec, is toch meer identiek met suffen.
Dit is ook vrijwel de slotsom waartoe de heer Röell komt, in het bewuste opstel.
De nog iets definitiever conclusie, één halte verder, zou kunnen luiden: in ieder
dichter (met klanken, met woorden, met kleuren, met lijnen, met bewegingen) snijden
droom en rede elkander.46 Deze conclusie zou tevens vaststellen dat het surrealisme
als zodanig iets nieuws noch beoogt, noch voorbereidt. Laat ons dus voorlopig
Stravinsky en Schönberg niet ontdoen van hun Cerebrale Controle - het zou zomin
iets opleveren
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Het verband dat Pijper hier legt tussen Beethovens innerlijke conflicten en de problemen met
zijn gehoorvermogen is volstrekt hypothetisch.
Volgens het artikel van Röell was 15 Rue de Grenelle het adres van het Bureau des Recherches
Surréalistes. In een voetnoot meldt Röell: ‘Het Bureau richt zich ook tot de Hollandse jongeren
om droommateriaal.’
Het is de vraag of dit werkelijk ‘één halte verder’ is. Röell schrijft aan het slot van zijn artikel
bijna letterlijk hetzelfde: ‘Voor hem is de ideale dichter het snijpunt van droom en
werkelijkheid.’
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als een Taylor-systeem voor de danskunst.47 En laat ons de psychoanalyse48 blijven
houden voor wat ze is: een wetenschap namelijk. De (schijnbaar) meest fantastische,
meest ‘artistieke’ aller wetenschappen, ongetwijfeld. Maar geen divertissement, wat
in hoogste instantie de fuga's van Bach, de symfonieën van Beethoven, de opera's
van Wagner en de balletten van Stravinsky wél zijn. Men verwacht heden ten dage
van de psychoanalyse resultaten die geen enkele wetenschap ooit brengen kan of
wil. En men negeert, hardnekkig, de nieuwe mogelijkheden die er zijn voor een
analytisch geschoold besef, mogelijkheden waarvan zich buitenstaanders
ternauwernood een voorstelling kunnen maken. Voor velen schijnt de analyse zoiets
als een paar krukken waarop de lammen lopen kunnen. Men moest inzien dat alle
psychologie niet anders zijn kan dan een Leerboek voor het Lopen - welteverstaan
voor lieden die benen hebben.
Er ligt elders in de wereld des geestelijken levens een andere strook Niemandsland.
Dat is de onmeetbaar grote, onbesefbaar kleine afstand die Vandaag van Gisteren
scheidt.
Marsman verklaart in ‘De positie van de jonge Hollandse schrijver’ (Vrije Bladen
van januari) categorisch dat de strijd van heden niet tegen het Gesternte des Dichters
van Gisteren gaat.49 Dat is historisch juist: '80 vocht ook niet tegen de dichters van
'70. Omdat die er, alles wel beschouwd, niet waren. Maar als ze er geweest waren,
zou de strijd tegen de dichters van '70 gegaan zijn. Onbewijsbaar? Wellicht toch niet:
'80 vocht voor zijn eigen idealen, voor zijn eigen plaats in de historie (in de eerste
plaats voor iets) tegen (in de tweede plaats tegen) de antipoëten, tegen de moraal van
die tijd, tegen de idealen van de vorige generatie. Zo staat het, in abstracto, in 1925
ook, meen ik. De afstand die Vandaag van Gisteren scheidt, het interval tussen Toen
en Nu, noemde ik zo-even Niemandsland. Natuurlijk is de verovering van dit land
op zichzelf niets waard - wij verzamelen geen urnen vol geheiligde aarde, gedrenkt
met het bloed der martelaren... Marsman meent: ‘De strijd gaat, en ging, om de
schoonheid.’ Ongetwijfeld - en verderop, zou ik zeggen: wij strijden de strijd van
Vandaag tegen Gister; de strijd van Vandaag, die er een is voor onze idealen (als we
die hebben), voor onze eigen plaats in de historie (als we die onszelf waardig keuren).
Laat ons over het Front van Deze Tijd voorlopig nog niet schrijven (dat is rommelig
genoeg). Doch laat ons vaststellen dat aan de overzijde, tam en taai, het Eeuwige
Gisteren huist en kwezelt. Gisteren is de erfvijand van het nieuwere inzicht; Gisteren
wil gaarne concessies doen als zijn geheiligde orde maar niet ontwijd wordt; Gisteren
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Het Taylor-systeem, uitgedacht door Frederic Winslow Taylor (1856-1915), was erop gericht
de productiviteit in fabrieken te verhogen door de invoering van een efficiënte, op
wetenschappelijke inzichten gebaseerde bedrijfsorganisatie. Dit principe inspireerde Chaplin
tot een paar onvergetelijke scènes in Modern Times.
Dit is de enige keer in dit essay dat Pijper in navolging van Röell psychanalyse schrijft in
plaats van psychoanalyse.
‘[...] de geslachten die óns voorafgaan, vormen geen linies van anti-dichters: een gesternte
van Dichters, veeleer. Hoe zouden we hén bestrijden? Zij hebben de schoonheid groot en
voortref'lijk gediend. De strijd ging, en gaat, om de schoonheid.’ Hendrik Marsman, ‘De
positie van de jonge Hollandse schrijver’. De Vrije Bladen, januari 1925, 1-3.
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is zeer strijdlustig en werkt graag en virtuoos met Houten Paarden (Trojaanse en
hobbelpaarden). Wanneer wij het Niemandsland tussen Toen en Nu bekijken,
armetierig en moerassig strookje grond, doorploegd met een angstwekkend aantal
kuilen van de duizend en één Poedels, dan schijnt dat het veroveren nauwelijks
waard...
Ik ben er ook niet helemaal zeker van dat de strijd in de wereld der kunsten in deze
jaren zich op het literaire terrein zal afspelen, zoals in '80. Waarom zou de muziek
- elck meent syn uyl een valck te zijn - thans de kansen niet eens krijgen die zij sinds
Sweelinck (1562-1621) systematisch verspeeld heeft?
Mijnentwege komt morgen de architectuur de strijdbijl voor zich opeisen,
overmorgen de cinema. De laatste vraag is, en was altijd, hoe en met welke resultaten
er gehouwen werd.

Béla Bartók en het neo-Beethovenisme
mei 1925 (Groot Nederland - De Quintencirkel)
Voor bijna honderd jaren stierf Ludwig van Beethoven, beroemd en geëerd als de
grote, de representatieve componist van zijn tijd. ‘Zijn tijd, globaal genomen, was
ongeveer het eerste vierde part der vorige eeuw; wat hij vóór 1800 vond en
neerschreef, heeft hij later nog herhaaldelijk juister en concieser geuit. Wát Beethoven
in zijn tijd voor zijn tijd precies betekend heeft, kunnen wij niet meer nagaan.’ Hij
was soms en op bepaalde punten een vernieuwer (laatste kwartetten, laatste
pianosonates), doch van de beeldenstormer had hij, ook op het eind van zijn leven,
niets. Hij uitte zich met de middelen van zijn grote voorgangers (Händel, Haydn) en
wanneer zijn daimon hem drong om tot nieuwe, tot dan toe ongebruikelijke, effecten
zijn toevlucht te nemen: het koor in de Negende symfonie bijvoorbeeld, dan
geschiedde dit onder de hevigste weerstanden. Beethoven liet de innerlijke strijd,
die ten slotte in het ‘O Freunde, nicht diese Töne’ beslecht werd, jaren duren. ‘Een
waarlijk vernieuwer, als Debussy, heeft met enkele korte stappen zijn doel bereikt
(tussen diens nog bijna volstrekt onpersoonlijke Fantaisie voor piano en orkest en
het absoluut nieuwe, eigene Prélude à l'après-midi d'un faune liggen drie jaren 1889 en 1892).50 Beethoven was een groot componist en een ernstig en sterk mens.
Het gebruik - misbruik welhaast - dat de volgende generaties van zijn oeuvre hebben
gemaakt, is slechts geschikt om het denkende deel van de mensheid van zijn
nalatenschap te vervreemden.’
Men heeft Beethovens metafysica - die geenszins nieuw of van een zeer hoge orde
was - op kaartsysteem gebracht en de scala dezer ontroeringen werd het vademecum
voor volgende componistengeslachten. Men heeft vooral op het strijdbare en het
onconventionele van zijn werk een ietwat Germaanse nadruk gelegd en het was dit
vuur dat brandende werd gehouden op de altaren der conservatoria. Men heeft zonder
ophouden Beethovens ernst, en zijn mannelijkheid, en zijn trots, en zijn
onbuigzaamheid tot exempelen gesteld. Het resultaat werd nogal wekelijk. Na
Beethoven kwam,
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Pijper geeft de jaartallen waarin Debussy aan deze composities begon; ze zijn voltooid in
1890 respectievelijk 1894.
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historisch, de periode der romantiek. De oprechte, de representatieve romanticus,
Hector Berlioz, wist en onderging in zijn incubatietijdperk weinig van Beethoven.
Dat werd meer een sympathie over het graf. De Duitse romantici: Schumann
bijvoorbeeld, of Mendelssohn in zijn grotere concepties (Elias, Paulus en de twee
bekendste symfonieën) begonnen bij Beethovens Auseinandersetzungen zwischen
Welt und Ich (bijvoorbeeld de Eroica, of de Vijfde symfonie, of de Negende) en
kwamen, via de noodzakelijke verbijzonderingen, tot hun (triomfale of verdrietiger)
vlucht uit de tijd. Later ‘- die periode heet in het fraaie Tonkünstler-jargon:
neoromantiek -’ bleef een nog rokeriger vlammetje van het eenmaal fel brandende
vuur over: bij Brahms, Bruckner, Mahler en Strauss zijn nog alleen de formele
constructies en (soms) het tragische c-Moll-accent herkenbaar overgebleven. Het
stijlbegrip Beethoven moest noodzakelijk vergaan. Men streefde naar andere
horizonten, men verwachtte andere, heidenser schoonheid. De evolutie heeft zich
voltrokken. In het Frankrijk van Berlioz ontstond de kunst van Debussy. In ditzelfde
Parijs, centrum der wereld, ontwikkelde zich Igor Stravinsky, gezant der
onbewoonbare steppen. Overal, in Italië, Engeland, Spanje en Holland bloeit het,
pril en vaak nog armelijk. Doch de muziek is niet strijdbaar meer en verbeeldt niet
meer Jakobs worsteling met zijn Engel. Beethovens muzikale moraal wordt niet
langer beleden.
Buiten de centra der muziekbeoefening en onafhankelijk van de actuele stromingen
(Schönberg, Stravinsky, Cocteaus ‘musique à l'emporte-pièce’51 aan de ene kant, het
Duitse post-romantische formalisme van Reger en Hindemith aan de andere zijde)
ontstaat in Boedapest een totaal anders gerichte muziek. Van dit Magyarisme schijnen
mij Béla Bartók en Zoltán Kodály de meest talentvolle vertegenwoordigers. ‘Kodály's
werken zijn hier tot dusverre bijna niet doorgedrongen; de muziek van Bartók is ook
nog pas slechts aan enkelen bekend.’ Het komt mij voor dat de Magyaarse tendensen
in het werk van laatstgenoemde52 duidelijker omlijnd zijn. Ook schijnt Bartók, meer
dan Kodály, een geboren componist, een vinder van zijn eigen waarheden.
De muziek van Bartók is op een zeer eigenaardige manier verwant aan die van
Beethoven: speciaal aan de Beethoven ‘van de derde periode’, van de laatste
kwartetten en de laatste pianosonates. Ik vind in de gehele muziekgeschiedenis geen
voorbeelden van een psychisch leenmanschap als dit. Beethoven is honderd jaar
geleden gestorven en de laatste vijf, zes jaren van zijn leven betekenen, psychisch,
de periode van een zo ver mogelijk voortgeschreden introversie.53 Toch is hier de
vonk overgesprongen, de contactpunten tussen Beethoven en Bartók zijn: de laatste
kwartetten van Beethoven en de kamermuziek van Bartók.
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Cocteau maakte in 1920 een succesvol ballet op Milhauds Le boeuf sur le toit. In de inleiding
voor de première schreef hij: ‘Une farce américaine faite par un Parisien qui n'a jamais été
en Amérique. Le boeuf sur le toit est un merveilleux exemple de la musique nouvelle qui
arrive après la musique à l'estompe: la musique à l'emporte-pièce’.
Met laatstgenoemde bedoelt Pijper Bartók. In de eerste druk van De Quintencirkel ontstond
een fout, omdat de tussenzin uit de oorspronkelijke tekst (hier tussen dubbele vierkante haken
geplaatst) werd weggelaten. In de tweede druk van De Quintencirkel verbeterde Pijper
laatstgenoemde in eerstgenoemde.
In Groot Nederland: de periode van een zo ‘Beethovens’ mogelijk vastgestelde persoonlijkheid.
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Dit is een voor ons, West-Europeanen, hoogst merkwaardige constellatie. Een
psychische afhankelijkheid van een veel verder verwijderd verleden is in de historie
iets tamelijk gewoons. De grote cultuurperiode der Renaissance is niet anders dan
het resultaat ener bezinning op de waarheden der Antieken. En een geestelijke
afhankelijkheid van een nog niet totaal gestorven verleden is nog minder iets
bijzonders: wij noemen dat, onvriendelijk: epigonisme. De verhouding tussen Bartók
en Beethoven heeft niets van epigonisme en een bezinning op de eventuele waarheden
van het cis-Moll-kwartet lijkt de muziek van Bartók ook niet bepaald. Het is, precies
gezegd, een verwantschap die doet denken aan familietrekken. Het komt mij voor,
dat wij deze problemen eerst zullen benaderen wanneer wij ook in de psychologie
over een equivalent van Darwins On the Origin of Species by Means of Natural
Selection kunnen beschikken. Voorlopig is het nog maagdelijk terrein. Het deel van
dit korte opstel dat over de relatie tussen Beethoven en Bartók handelt, moet dus wel
hypothetisch blijven. ‘(Alweer: B en B! Zouden de chronisch aan Alliterationszwang
lijdende musici hun huidige triumviraat Bach-Beethoven-Brahms over honderd jaar
hebben veranderd in een sterrenbeeld B-B-B-Bartók-Benatzky? Of zou het een
driemanschap blijven, waarin Brahms wellicht plaats moest maken voor Bartók? Of
zouden zelfs de musici over honderd jaar wat verstandiger zijn geworden en hun
hele Olympos-in-stapelkasten en hun drievuldigheid-in-B hebben afgeschaft?)’
Een der kenmerken van Beethovens laatste werken - muzikale kwaliteiten, die door
de muziekhistorici altoos weer zijn verduisterd ten behoeve van de obligate metafysica
van het geval - is: dat dit werk niet, of althans minder, van het klankbeeld uit is
ontworpen. De stuwingen en stilstanden zijn in de regel meer psychologisch (eigenlijk:
autobiografisch) verantwoord dan muzikaal. Deze muziek is klanklozer, stugger,
ingetogener dan de vroegere werken van Beethoven. Voor musici ‘interessanter’,
voor de alleen maar muziekgevoeligen onverstaanbaarder.54 Deze muziek werd: een
der consequenties die Beethovens leven kon opleveren. (Praktisch: de enige
consequentie die dat leven tenslotte gebracht heeft; theoretisch waren, vanuit Zesde,
Zevende en Achtste symfonie, nog gans andere mogelijkheden verwachtbaar geweest.)
Absoluutmuzikaal schat ik de laatste kwartetten niet hoger dan de eerste zes uit opus
18; integendeel. Als manifestatie van het menselijk denken omstreeks 1820 zijn zij
natuurlijk superieur. Welt als Wille und Vorstellung is als denkprestatie van een hoger
orde dan het sprookje dat een levend model voor Heijermans Droomkoninkje zich
fantaseert. Doch wie zal uitmaken in welk net tenslotte meer eeuwigheid gevangen
werd? ‘Dat bijvoorbeeld Mozarts muziek heden nog even zo levend blijkt als
Beethovens ten minste dertig jaar oudere, laatste kwartetten, moest toch te denken
geven.’
Wij vinden in Bartóks muziek deze zelfde uitgekristalliseerde onvrede terug. Ik
heb dat in de actuele componeerstijlen nergens en bij niemand aangetroffen, noch
in het spirituele Frankrijk, noch in het stuggere Engeland of Holland, noch onder de
duisterheden en opvlammingen van een Malipiero, noch achter de bezeten heftigheden
van de Weense school, noch bij Hindemith, Křenek of Hába.
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In Groot Nederland: Voor musici ontoegankelijker, voor de alleen maar muziekgevoeligen
troostelozer.
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Bartók had ook, denk ik, nimmer de ambitie om op de door Beethoven voor honderd
jaar ingeslagen weg voort te gaan. Hij zocht naar zijn eigen uitdrukkingswijze en hij
heeft zichzelf gevonden. Wij, buitenstaanders, merken op: in de onmiddellijke
nabijheid van een der zeer grote meesters die onze beschaving heeft opgeleverd.
Bartók zelf weet dit wellicht niet eens.
Psychologisch is dat verschijnsel misschien aldus te verklaren: Bartóks muzikaliteit
vertoonde zich zeer vroeg. Op zijn zesde jaar kreeg hij reeds pianoles van zijn moeder;
op zijn negende jaar had hij al gecomponeerd - en tussen dit begin en zijn achttiende
jaar was hij in de gelegenheid om, gelijk hij zelf meedeelt,55 ‘die Musiklitteratur von
Bach bis Brahms und Wagner (bis zum Tannhäuser) verhältnismässig genügend
kennen zu lernen’. Wat wonder, wanneer hij van Beethoven de sterkste indrukken
ontvangen en bewaard heeft? Op zijn twintigste jaar hoorde hij Richard Strauss'
symphonische Dichtungen. Ook dat gaf richting aan zijn muzikale denken. Hijzelf
rekent tot de sterkste invloeden die hij onderging: het contact met de volksmuziek
der Hongaren, Slowaken, Roemenen en Arabieren. Hij bezit daarvan een collectie
van ongeveer zevenduizend exemplaren; enkele honderdtallen werden gepubliceerd,56
het allergrootste deel bleef tot dusverre onbekend.
Waarschijnlijk overschat Béla Bartók de macht die deze volksmuziek op een reeds
voor het grootste deel gevormd bewustzijn uitoefenen kan. Die invloed kan nooit
verder gaan dan tot een formele verruiming van het inzicht (dat is al heel wat), doch
een individualiteit dringen in een tot dan toe onbekende richting kan zelfs een falanx
van zevenduizend melopeeën niet... Een muzikaal karakter verandert na het
vijfentwintigste jaar57 niet wezenlijk meer (tussen uitgroeien en zich wijzigen bestaat
een essentieel verschil). De invloeden die de zich ontwikkelende Bartók onderging,
heeft hij zelf genoemd: de Duitse klassieken van Bach tot en met Wagner en Richard
Strauss. De volksmuziek was een (uiterst werkzame) stimulans, meer niet.
Bartók is typisch iemand die voor een idee leeft (vergelijk alweer Beethoven).
Zijn idee nu is: Volksmuziek. En alles en iedereen moet daaraan tol betalen: ‘Als
ich in 1907 die Werke Debussy's kennen lernte nahm ich mit Erstaunen wahr dass
auch in dessen Melodik gewisse, unserer Volksmusik ganz analoge pentatonische
Wendungen eine grosse Rolle spielten. Zweifellos sind dieselben ebenfalls dem
Einfluss einer osteuropäischen Volksmusik (wahrscheinlich der russischen)
zuzuschreiben. Gleiche Bestrebungen findet man in den Werken Igor Stravinsky's;
unsere Zeit weist also in den von einander entferntesten geographischen Gebieten
dieselbe Strömung auf: die Kunstmusik mit Elementen einer frischen Bauernmusik
zu beleben.’ De observatie is juist, de conclusie niet. In de muziek van het
gecultiveerde westen, zo goed als in de Middel-Europese toonkunst, zijn de pogingen
om los te geraken van het harnas der
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[WP:] Musikblätter des Anbruch, maart 1921. [AvD:] Het citaat van Bartók komt uit de
‘Selbstbiographie’ waarmee het Bartók-Sonderheft opent (jrg. 3, nr. 5). Zie ook voetnoot 76
bij 10 februari 1922.
[voetnoot WP, weggelaten in De Quintencirkel:] Hungarian folk music, Oxford University
Press 1924.
In Groot Nederland stond nog ‘na het twintigste jaar’. Toen Pijper het artikel schreef, was
hij dertig, toen hij het redigeerde voor De Quintencirkel vijfendertig.
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tonaliteiten (majeur en mineur) manifest. Bij de een voltrekt dit proces zich vlotter
en fortuinlijker dan bij de ander. Alban Berg ‘atonaliseerde’ zich natuurlijker,
onbevangener dan Hauer.58 Doch de meesten - zelfs die van Bartóks generatie59 hadden nog behoefte aan rationaliseringen. Veelal werd tussen de imperatieven der
leerjaren: ‘gij zult diatonisch schrijven, gelijk wij, uw meesters’, en de tendensen
der zich ontwikkelende persoonlijkheid: ‘de muziek die wij horen, verdraagt de
kwadratuur der tonale cadensen niet meer’, een compromis gevonden. Bijvoorbeeld:
niet meer tonale contrapuntiek en brave conservatoriumsluitingen (Poulenc). Of:
quasi atonale allure der melodiek, doch een verzwijgen der harmonische radiaties,
zodat het resultaat een modulatorische monodie werd (Satie). Werd geen compromis
bereikt (Bartók, Schönberg, Milhaud), dan ging het toch nimmer zonder
vergoelijkingen of pleidooien. Milhaud stelt theorieën op over de Franse, de logisch
uit de melodie groeiende, bitonaliteit contra de Germaanse, in het chroma wortelende,
atonaliteit en hij begaat vele blunders ter wille van deze avontuurlijke idee.60
Schönberg vindt de moed een Harmonielehre te schrijven in het gamma van Anno
Dazumal,61 ten behoeve van ‘zijn’ akkoorden uit de laatste hoofdstukken. Bartók
treft eveneens medeplichtigen aan, verzekert hij. En de vonkverwekkende magneet
heet bij hem Bauernmusik... Er blijkt meer moed nodig te zijn om zijn muziek
natuurlijk, zonder omhaal van vooropstellingen, neer te schrijven dan om een
regeringsvorm te veranderen. ‘Misschien moet men ook in de muziek beeldenstormer
geboren zijn, gelijk Berlioz, of Debussy, of Stravinsky in zijn Sacre du
printemps-periode.’
Dit alles is tenslotte van betrekkelijk gering belang. Niettegenstaande hun theorieën
schreven Milhaud, Schönberg, Bartók hun muziek in het niet meer tonale, het vrijere
harmonische gemiddelde. Zonder de theoretische uitweidingen was hun muziek noch
beter, noch slechter geworden, dunkt mij. De waarde der divagaties demonstreert
hoe groot de spanning in hun persoonlijkheid tussen jeugdindrukken en neigingen
ongeveer was. En dus kan men hun oeuvre psychisch ook van die kant benaderen.
Bartóks Bauernmusik is overigens een verzameling van niet geringe muzikale waarde.
Zijn observatie: dat deze toonranken zich niet hechten aan de staketsels van majeur
en mineur, was volkomen juist. De wijze waarop hij die boerenmuziek vaak
‘künstlerisch verwertet’ heeft, voldoet mij evenwel in het geheel niet. De techniek
van de Sonatine op Roemeense thema's bijvoorbeeld is volmaakt gelijk aan de
werkwijze van Julius Röntgen. Dat wil zeggen: het populaire motief werd punt van
uitgang voor een min of meer scholastische klankconstructie en de psyche van het
gegeven bereikte ons pas nadat het alle filters der conservatoriumtechniek gepasseerd
was, nadat de componist het gepast had op alle procrustesbedden zijner martelkamer.
Praktisch
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In Groot Nederland: Van Dieren atonaliseert zich natuurlijker, onbevangener dan Hauer.
[AvD:] Bedoeld is Bernard van Dieren (1887-1936), die zich in een tijdje op Schönbergs
atonaliteit oriënteerde.
[WP:] Béla Bartók werd in 1881 geboren.
Pijper verwijst hiermee naar de lezing die Milhaud op 30 november 1923 voor het
Amsterdamsch Studentenmuziekgezelschap J.P. Sweelinck heeft gehouden. Zie (de voetnoten
bij) het artikel ‘Darius Milhaud’ uit 1924.
Anno Dazumal: uit de goede oude tijd.
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gesproken: nimmer. Het refrein, het volksliedje, verdraagt geen geleerdheden rondom
zich: het maakt de interessante contrapunten belachelijk of het verdwijnt zelf. Claude
Debussy heeft dit inzicht voortreffelijk onder woorden gebracht: ‘Bientôt cependant,
la mode du thème populaire s'étendit sur l'univers musical: on remua les moindres
provinces, de l'est à l'ouest; on arracha à de vieilles bouches paysannes des refrains
ingénus, tout ahuris de se retrouver vêtus de dentelles harmonieuses. Ils en gardèrent
un petit air tristement gêné mais d'impérieux contrepoints les sommèrent d'avoir à
oublier leur paisible origine’...62
Of men de kunstbewerking toepast op Bretonse wijsjes (d'Indy), op oud-Hollandse
liedjes (Julius Röntgen) of op Magyaarse melodieën, maakt ternauwernood een
gradueel verschil. In geen van de gevallen waren de populaire gegevens een deel van
de psyche der componisten. De volksheden van Bizet, van de Italianen der vorige
generatie waren anders ontstaan, anders toegepast. Johann Strauss heeft nooit fuga's,
symfonieën of pianoconcerten leren schrijven. Doch Johannes Brahms had nimmer
An der schönen blauen Donau kunnen componeren. Bekend is dat Brahms zijn
leedwezen over dit feit geuit heeft. Het is niet bekend of Johann Strauss ooit spijt
heeft gevoeld over het ontbreken van pianoconcerten, symfonieën en fuga's in zijn
compositorische bagage.
Béla Bartók is geen volkscomponist. Hij heeft niets van Johann Strauss, niets van
Benatzky. Zijn bewerkingen van Magyaarse melodieën zijn: bewerkingen. Niet:
reconstructies - daar viel niets te reconstrueren - doch improvisaties over, constructies
op populaire gegevens. Ik weet niet of Kronos dit een houdbaarder procédé zal achten
dan de menigvuldige potpourri's op Fra Diavolo of L'Africaine.63
Béla Bartók begint, in zijn latere werken, het Magyarisme anders te beschouwen.
Meer op een afstand en dus universeler. De thematiek van zijn Tweede vioolsonate,
van 1923, is niet minder Magyaars dan de kinderstukken op authentieke Hongaarse
thema's.64 Doch dit alles staat muzikaal, compositorisch-technisch, veel hoger. Men
kan deze Tweede vioolsonate beschouwen als een uiting die typisch voor Bartók is.
En dan, ronddwalende in deze tuin zijner verbeeldingen, ontmoet men aldoor een
grote, dreigende gestalte: de Schim van Beethoven.
Diezelfde getormenteerdheid, eenzelfde Erdenrest,65 dezelfde categorische
imperatief. Beethoven aanvaardde het leven niet zoals het rondom hem bloeit en
sterft; Bartók evenmin. Een der consequenties van Beethoven werd ten slotte, bij
Mahler, tot klank: ‘Mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold.’66
Bartók grijpt weer
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[WP:] Monsieur Croche antidilettante. Paris, Dorbon 1921. [AvD:] Het citaat komt uit ‘Une
symphonie de Witkowski’. La Revue Blanche, 1 april 1901 (Debussy (1971), 26). Pijper
citeerde en vertaalde dit fragment eerder in zijn programmatoelichting van 7 januari 1920.
Opera's van Auber en Meyerbeer.
Pijper doelt op de bundel Gyermekeknek (Voor kinderen), 85 kleine pianostukken op basis
van Hongaarse en Slowaakse volks- en kinderliedjes.
Erdenrest: begrip uit een regel in Goethes Faust II die vaak door Pijper is geciteerd (17 maart
1920, 29 april 1920, 14 mei 1920 en 15 december 1922). Het betreffende gedeelte van Goethes
tekst is door Mahler verwerkt in zijn Achtste symfonie.
Tekstregel uit Der Abschied (Das Lied von der Erde) van Mahler.
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terug, strijdt met Beethoven weer tegen Dood en Duivel. Men vecht niet met andere
wapens, niet met een ander doel: het bleef het eerste deel der Negende symfonie...
Wij weten nog niet wat voor muziek Bartók zal ontketenen op de plaats waar
Beethoven eens uit de tijd gedrongen werd. De catastrofen spelen in Bartóks leven
vroeger dan bij Beethoven; er kan nog meer na komen.
Wat hij tot dusverre uitte, staat buiten de stromingen van ons westerse
muziekbegrip. Het is uitermate boeiend en soms groots - doch het schroeit en het
drukt. De sporen van de evolutie die Debussy heeft ingeleid, het ruime ademen dat
Stravinsky, voor tien jaren, en Milhaud, thans, van hem hebben geleerd, mist men
bij Bartók geheel en al. Dit is: de profetie van een afgesloten tijdperk; reeds historie
geworden voorspelling.
De verschijningsvorm van Bartóks muziek is van heden; de psyche is van vroeger.
De muziek staat scheef in deze tijd.
‘Béla Bartók componeerde twee opera's, een pantomime,67 een zevental grote
orkestwerken, twee strijkkwartetten, twee sonates voor viool en piano en een zeer
groot aantal liederen en pianostukken. Van dit alles werd in Holland nog pas een
der kwartetten (door het Hauser-kwartet) en de Tweede vioolsonate (door Bartók
zelf met de violist Székely) uitgevoerd.’68

Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging
Muziekfeest te Utrecht II70
17 oktober 1925 (RN)69
Het triumviraat Cornelis-Dresden-Wagenaar trok de grote lijnen van deze
programma's. Goed, die verhouding: Diepenbrock-avond in het midden; twee
67

68

70

69

Bartók componeerde slechts één opera (Blauwbaards burcht). Met de pantomime bedoelt
Pijper wellicht De houten prins, in navolging van Egon Wellesz in La Revue Musicale, jrg.
3, nr. 10, augustus 1922, 167-168. Dit werk is echter een ballet, evenals De wonderbaarlijke
mandarijn.
Pijper schreef over de Nederlandse première van Bartóks Eerste strijkkwartet door het
Budapester Kwartet (Hauser-kwartet) in het UD van 10 februari 1922. De Tweede vioolsonate
werd door Bartók en Székely uitgevoerd in Amsterdam en Rotterdam op resp. 28 en 29 april
1923, waarbij Bartók ook eigen pianowerk speelde.
Het Vierdaagsch Muziekfeest in Utrecht van 15 tot en met 18 oktober was georganiseerd
door de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging ter gelegenheid van haar vijftigste
verjaardag. De programmering van het Muziekfeest was in handen van drie goede bekenden
van Pijper: Sem Dresden, Evert Cornelis en Johan Wagenaar. In het RN verschenen drie
recensies, waarvan de laatste twee door Willem Pijper geschreven werden. De eerste was
van de hand van H.W. de Ronde, op dat moment de reguliere recensent van het RN. Hij
besprak het concert van 15 oktober: het U.S.O. speelde onder leiding van Evert Cornelis een
zeer lang symfonisch programma, met onder andere Pijpers Tweede symfonie. De andere
vier concerten werden door Pijper besproken: op 16 oktober zong de Madrigaalvereeniging
onder leiding van Sem Dresden o.a. Pijpers koor Heer Halewijn. Op 17 oktober was er 's
middags een kamermuziekconcert (met o.a. de Fluitsonate van Pijper) en 's avonds een
uitvoering van Aristophanes' De Vogels met de muziek van Diepenbrock. Het slotconcert
van 18 oktober kwam weer voor rekening van het U.S.O. onder leiding van Evert Cornelis.
Pijpers relatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (RN) wordt besproken in de INLEIDING
(HPG 1, XXIII).
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orkestconcerten, twee kamermuziekuitvoeringen - één vocaal, één (vrijwel)
instrumentaal rondom.
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Minder goed, ten slotte, de keuze van de orkestprogramma's, op zichzelf. Daarover,
eventueel, te zijner tijd.
Zo goed als men maar wensen kon, was de samenstelling van Dresdens programma.
Twee lapsus, niet meer. Dresdens Wachterlied had op dit muziekfeest uitgevoerd
moeten worden en ik vraag mij af of men ook Daniël Ruynemans ‘klinkerzang’ De
roep niet eens had behoren te vertonen. Ik houd dit stuk voor Ruynemans meest
geslaagde compositie en ik bewaar nog steeds een sterke indruk ervan. Het zou niet
misstaan hebben...
Dit programma nu: een glorieus Verleden, een wel veel bleker Heden. Wanneer
Dresden, pedagogisch, had willen demonstreren wat nu eigenlijk, in historische zin,
Hollands is - hij had niet anders behoeven te kiezen dan hij nu deed. Orlando di
Lasso, vulgo Roland de Lâtre (ik moet mij altoos herinneren hoe Matthijs Vermeulen
in zijn meest furieuze periode Lassus' naam ten pleziere van professor dr. Hermann
Felix Wirth verdietste tot Roelken de Moede...)71 - wel de geniaalste, Josquin des
Prez (volgens Wirth Joosken van der Weyden...) - een bouwmeester als Da Palestrina.
Sweelinck, Schuyt, Cyprian de Rore... Ons Verleden, jubilerende vaderlandse
toonkunstenaren...
Wat bleef daar over van deze traditie? Wat van hun stijl? Vraag het de archieven.
De levende historie zette zich elders voort. In Venezia, in Roma. Later weer wat
noordelijker, in Wenen. Later nog (eind der vorige eeuw) in Parijs. Waait er wellicht
thans weer iets van muziek door de Hollandse atmosfeer? Wordt, wat wij opvangen
in deze luchten, ook gevoeld, gehoord door anderen?
Het staat vast dat de wisselwerking tussen de Nederlanden en Italia alta72 altoos
aanwezig is geweest. In de muziek zowel als in de schilderkunst. Palestrina was een
consequentie van het muziekbesef der Nederlanders. En ik zou van het jaar Dresdens
Strijkkwartet nr. 1 wel eens op één programma willen horen met de Rispetti e
strambotti per quartetto d'archi van de Italiaanse nieuwlichter Francesco Malipiero.
Sweelinck, Orlando di Lasso zijn ook de vaders van een vorm der Gallische cultuur,
die hier te lande pas de laatste jaren begint door te dringen. Ach, onze landgenoten
hebben het verachtelijke kunstje van zichzelf inkapselen altoos zeer goed (te goed)
verstaan. Minstens zo goed als onze vrienden de Britten. Tot schade van onze muziek,
dit alles. Muziek maken, componeren, wordt slecht bedreven met isolatieband en
Chinese muren. Kwestie van durf, natuurlijk. Doch juist daarom.
Een wel zeer glorieus Verleden. Ik weet in de complete literatuur geen galanter
erotiek dan Lassus' Bonjour, mon coeur. En klinkt Sweelincks evocatie van ‘ses
beaux yeux, dont l'un m'est doux, l'autre plein de rudesse’73 soms... Leids? De grote
Italiaanse madrigalisten, op hun beurt, deden hun melopeeën niet hartstochtelijker
wuiven dan Josquin, dan Cyprian de Rore dat verstonden. Ons Verleden, Nederlandse

71

72
73

De musicoloog Wirth was als taalpurist tegen het gebruik van buitenlandse woorden en
namen. Zo werd er bij zijn concerten geen programma uitgedeeld, maar een spelwijzer. Zie
het artikel ‘Oude toonkunst’ in het UD van 9 januari 1920 (HPG 1, 261).
Noord-Italië.
Woorden uit de eerste strofe van Sweelincks driestemmige chanson Mon Dieu, mon Dieu,
op een sonnet van Philippe Desportes.
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toonkunstenaren... Is er op dit plan van waardering eigenlijk wel veel aanleiding
feest te vieren?
Het Heden. Om met mezelf, terloops, te beginnen: in dit kader werd mijn Heer
Halewijn de meest radicale manifestatie. Dresden liet in het programma een
voortreffelijke analyse afdrukken, die getuigde van een ongehoord vermogen om
zich met een andermans werk te vereenzelvigen. Dresdens analyse heeft aan mij, de
componist, verbanden getoond die mij tot voor een week onbekend waren en ik aarzel
niet deze vier korte bladzijden een meesterstuk van technische analyse en muzikaal
mededelingsvermogen te noemen.74
En zo deze courant een vaktijdschrift ware, het zou mij een feest zijn over sommige
uitleggingsmethoden (vooral over het harmonische idioom) een weinig met hem te
debatteren. Thans rest mij slechts op te merken dat de practicus Dresden het stukje
in klanken even superieur heeft gerealiseerd, als de theoreticus Dresden het in woorden
benaderde. Men zou, gedachtig aan zulk musiceren, driehonderd werken geschreven
willen hebben, in plaats van dertig, veertig...
Zo wij het meest nabije verleden, het Gisteren, een ogenblik bij het Heden rekenen,
is daar veel bewondering voor Diepenbrocks Auf dem See. Vele malen persoonlijker
dan de, altoos wat kinderachtige, Groote hond en de kleine kat. Dit soort boertigheden
lag Diepenbrock niet. Goddank lag het hem niet. Wagenaars populaire Des winters
als het regent is in dit gamma een geslaagder specimen.
Meer van deze tijd: Hendrik Andriessens De die aeternitatis en Ingenhovens Nous
n'irons plus au bois. Niet al te sterk, die beide. Andriessens koorwerk klinkt te
gedrukt, onvrij. Te veel op elkaar. Harmonisch: te kleums, geen lucht, geen wezenlijke
ontplooiingen. Het koortje van Ingenhoven is ‘gedurfder’, is geconcipieerd van een
sanguinischer (en vooral: romantischer) bewustzijn uit. Zeer ‘Frans’ getimbreerd doch, zie nu de zaak eens in een historisch verband:
Orlando di Lasso anticipeert op het Franse madrigaal van de na hem komende
generaties.
En: Jan Ingenhoven volgt het Franse gamma van de aan zijn leeftijd voorafgegane
generaties.
Laat ons deswege dus géén feest vieren, dacht ik.
Het is zaak te constateren dat Ingenhoven, na al wat in Holland voorafging, met
stukken als het onderhavige koortje voortreffelijk werk heeft gedaan. En een
Diepenbrock, in zijn jaren, deed nog meer, en voortreffelijker. Zo wij thans hier
ademen kunnen en, in aanleg, onszelf kunnen zijn, is dat voor het allergrootste deel
aan Alphons Diepenbrock te danken. De Vogels, hedenavond, zullen aanleiding
geven bij zijn persoon en bij zijn werk een ogenblik te verwijlen. Doch het is goed
te kunnen vaststellen dat de uitvoeringen van zijn werken, als Auf dem See, geen
daden van piëteit zijn, doch meer.
Deze luttele overpeinzingen zijn de neerslag van het tweede concert van het
Vierdaagsch Muziekfeest.

74

Programmaboekje Vierdaagsch Muziekfeest, 15-18 oktober 1925, 41-44.
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Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging
Muziekfeest te Utrecht III - Kamermuziekuitvoering
19 oktober 1925 (RN)
Diminuendo. Vóór de pauze een kwartet van Röntgen, het Eerste kwartet van Sem
Dresden - de mijns inziens belangrijkste manifestatie van de middag - liederen van
Sigtenhorst Meyer, Oberstadt en Schäfer, de Sonate voor fluit en piano van mijzelf.
Na de pauze: beneden pari. Wel zéér kleinsteedse koorwerkjes van Catharina van
Rennes, een dito Wijdingszang van Henriëtte van Heukelom-van den Brandeler, een
dito pianosonate van Sigtenhorst, een nog ietwat geringere improvisatie, genaamd
espagnole, van Oberstadt. Beneden peil.
Het kwartet van Dresden, ik zinspeelde daar zaterdag op, lijkt mij Italiaans
beïnvloed. Het eerste deel is het beste en dit eerste deel kan ik zonder omwegen een
chef d'oeuvre noemen: het allerbeste wat nog ooit door een Hollander voor de
summiere75 bezetting strijkkwartet werd geschreven. Het tweede deel is mild en
ontroerend, het derde puntig, het vierde zeer voortreffelijk uitgebalanceerd. Doch
die delen reiken muzikaal, geloof ik, niet tot de heldere hoogten, waarop zich het
eerste Allegro bevindt. Dresden liet dit werk groeien uit de kiemcellen die eens, voor
eeuwen, het aanschijn gaven aan de volksliedjes Daer was een sneeuwwit vogeltje76
en Het daghet uyt den Oosten, het lichtet overal. Dresden spreekt, in zijn
programma-inleiding, het vermoeden uit dat deze teksten een sleutel bevatten zouden
tot begrip van de muziek van zijn Eerste kwartet. Dit is gewis zo. Maar Dresden
veronderstelt een wel zeer grote mate van psychologisch inzicht bij zijn hoorders en
zijn lezers, onder ons gezegd!
Elke muziek is een autobiografie. Niet alleen Berlioz' Lélio,77 niet uitsluitend
Vijfden van Beethoven en Tristans en Lieder von der Erde. Ook de schijnbaar
ontpersoonlijkte kwartetten van Debussy of Ravel, ook de zogenaamd gedenatureerde
muzieken van de laatste Stravinsky. En dus ook de objectief blijvende climaxen en
verstillingen van Dresdens kwartet. Wij, componisten, nagelen onze zielen aan onze
deurposten, moeten dat doen, willens of onwillens. ‘De muziek’ toch is uiting van
onze menselijkheid, vulgo schoonheid en slechtheid ineen.
Laat ons dus vaststellen dat de facetten Dresden die geprojecteerd zijn in dit
kwartet, vele algemeen menselijke waarden vertegenwoordigen en dat het de uitingen
zijn van een volgroeid en waarlijk menselijk Bewustzijn. Voor mij werd de uitvoering
van dit werk het moment van dit muziekfeest. Het kwartet is verschenen bij Senart,
Paris. Ik reken erop het binnenkort van een der goede internationale ensembles te
horen. Het is geknipt voor Poulet, voor Pro Arte. Zaterdagmiddag speelden
Leydensdorff c.s. het.78

75
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Zie voetnoot 36 hierboven.
Pijper maakte in 1920 een bewerking voor piano en zang van dit lied (Oudt Nederlandsche
minneliedjes, nr. 6).
Lélio, ou le retour à la vie, monodrama; vervolg op de Symphonie fantastique.
Herman Leydensdorff was de primarius van het Hollandsch Strijkkwartet. De andere spelers
waren Julius Röntgen jr., Bram Mendes en Thomas Canivez.
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Beter was de reproductie van het kwartet van Julius Röntgen. Dit stuk begint
schijnbaar nogal rebels, met een samenklank van vier op elkaar gestapelde halve
tonen. Erger kan het haast niet, zouden sommigen zeggen. Het valt mee - of tegen alles verloopt zoals wij dat kennen bij Röntgen, met Grieg-lyriek, Brahms-ernst,
Schumann-hartelijkheid en na-Wagner-harmoniek.
Doorspikkeld met zinspelingen op Het Boerenliedje (dat is dan ‘Hollands’) en vol
sinterklaasverrassingen, vulgo Trugschlüsse. Waar dit muziekfeest het ideaal van
het Historisch Overzicht niet bestreefde, doch ‘een beeld van de tegenwoordige
compositiekunst moest geven’, kon een werk van Röntgen niet worden gemist.
Men had, eventueel, de Geestelijke liederen van Sigtenhorst Meyer en de gezangen
van Oberstadt wél kunnen overslaan. Van Sigtenhorst is de Sonate,79 die na de pauze
ging, een precies even duidelijke monografie als die liederen (en evolueren deed
Sigtenhorst tot dusverre nog niet). En Oberstadts Improvisation espagnole betokkelt
of behamert geen andere snaren dan zijn muziek bij Adama van Scheltema's platitude
‘Hoor, daar holt een paard in 't wild - ik ben er bovenop geweest!’80 Lood om oud
ijzer.
Die Geestelijke liederen van Sigtenhorst zijn waarlijk verbijsterend van beaatheid
en men verliest elk spoor van houding tegenover een zó dik opgelegde,
indrukwekkende cumulatie van naïviteit en affectatie. Niemand begrijpt wat men
hierna nog zou kunnen verwachten. Après nous...
Blijven, van het vocale deel, dus nog twee liederen van Schäfer.81 Voluit Duits.
Gevoelig. Innig. Allebei culminerende in ‘auszulöschen Lampen’. Alles
welbeschouwd: volmaakt survécu. Doch het hééft eens geleefd, warm en kloppend.
En het leeft (wellicht!) nog juist zo in deze voortreffelijke musicus. Het is (respectabel)
werk van een groot musicus. Niet: van een componist.
Dit alles werd gezongen door Martine Dhont en begeleid door Sigtenhorst Meyer
en Oberstadt. Het gaf geen nieuwe doorkijken aan en het schijnt mij zelfs niet eens
typisch voor de ‘compositiekunst’ van deze Zeven Magere Jaren. En het had dus
beter weg kunnen blijven, onvriendelijk gezegd.
Vóór de pauze speelde Feltkamp nog mijn Fluitsonate (met een zeer fraaie toon
en een meesterlijke technische beheersing, muzikaal als steeds). En na de pauze
verzandde het musiceren in een viertal ongehoord kinderachtige vrouwenkoortjes
van Catharina van Rennes - men beging nota bene de onvergeeflijke onhandigheid
om, na een minimum van applaus, het vierde, het ergste, te bisseren. Concessie aan
de Rennes-gemeente? Hoe ook - ontoelaatbaar in een ietwat ernstiger kader.
Wat nog te zeggen van de Wijdingszang van mevrouw Van Heukelom? Het stuk
werd gecomponeerd in 1924 (ja!) en uitgevoerd bij de inwijding van de Woudkapel
te Bilthoven. Ik kan mij voorstellen dat het in dat milieu en voor dat doel
onbetwistbare verdiensten gehad zal hebben. Maar ik kan mij niet voorstellen dat
diezelfde verdiensten ons tenslotte voor het feit van deze concertuitvoering geplaatst
zullen
79
80
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Pianosonate, op. 18 (1922).
Van Carolus Detmar Oberstadt (1871-1940) stonden vóór de pauze de liederen Wachten en
Het geluk (‘Hoor, daar holt een paard’) op gedichten van C.S. Adama van Scheltema op het
programma en na de pauze de Improvisation espagnole voor piano.
Die Einsame en Wenn ich Abschied nehme.
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hebben. Te anemisch, dit stuk. Averkamp dirigeerde het met een geweldig dreigende
dirigeerstok, als gold het het slotkoor uit Die Meistersinger. Het vrouwenkoor van
Toonkunst bevat overigens goed materiaal.
Ik geloof niet dat de bijdragen tot dit feest, geleverd door Oberstadt en de dames
Van Rennes en Van Heukelom, onmisbaar waren geweest in het ‘Beeld der
tegenwoordige compositiekunst’. Het leken, after all, meer concessies. Doch men
behoort aan de middelmaat geen concessies te doen - ik vraag mij zelfs af of wij De
Middelmaat wel mogen tolereren. Is Middelmatig niet erger soms dan Slecht? Ik
geloof dat wij, het Middelmatige aldus beschermende, het Talentvolle wezenlijk
hinderen in zijn ontwikkeling. Wat superieur is (Kwartet van Dresden, muzieken
van Diepenbrock) wordt niet gehinderd erdoor. Doch er is niet te veel superioriteit.

Uitvoering van De Vogels
Dit werd het levend centrum van dit muziekfeest. Diepenbrocks muziek kreeg kleur
en gestalte en de voorstelling werd een groot en onbetwistbaar succes voor de
regisseur Verhagen82 en de dirigent Cornelis.
Men kan zeer positieve meningen hebben over de rol die ‘de muziek’ (dat wil
zeggen onze twintigste-eeuwse Europese toonkunst) eventueel behoort te spelen bij
een antieke komedie. En men kan dan zelfs tot conclusies komen die hier en daar
lijnrecht tegenover de premissen staan van waaruit Diepenbrock zijn werk ontwierp.
Maar zelfs dan blijft er een zo grote waardering over voor Diepenbrocks
kunstenaarschap en voor de wijze waarop hij zich ook hier uitte, dat wij deze
Vogels-partituur aanvaarden in alle instanties en bewonderen van de eerste maat af.
De muziek staat voor onze begrippen wat los van de komedie en nog veel verder
verwijderd van de wel zeer populaire vertaling van dr. Deknatel. Doch, wellicht juist
daardoor, dichter in de nabijheid van het origineel.
De (muzikale) grondstemming van het werk is: Pastoraal. Hier overhellende naar
het fauneske, daar naar het apollinische.83 In de lyriek (Lied van de hop) overtuigend
en vol plein-air. Gedurende de Feestelijkheden (finale) wat gewoner, wat meer
algemeen muzikantesk. Nergens zo romantisch en pril als in het Voorspel. De
balletten: gracieus en teder. Niet Diepenbrocks allereigenste wezen, dit scènemuziekje.
Doch altijd van een zeer hoog plan en lichtjaren gaans verwijderd van de
confectieontroeringen van zo vele tijdgenoten, wier namen ik in één zin met
Diepenbrock niet noemen wil.
De uitvoering slaagde op alle punten en het was tot nu toe het enige waarlijk
feestelijke moment. Wat Verhagen en zijn spelers bereikt hebben, grenst aan het
ongelooflijke. De vogelmaskers (van Willem Deering) waren suggestief en vol
fantasie. Het moment van opkomst van het koor boeide ongemeen: gigantisch
82
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Balthazar Verhagen (1881-1950) was directeur van de Amsterdamse Toneelschool. Pijper
en Verhagen leerden elkaar rond 1924 kennen, onderhielden een jarenlange vriendschap en
werkten regelmatig samen, met name bij uitvoeringen van klassieke drama's. Verhagen was
een stuwende kracht in het Alphons Diepenbrock Fonds dat zich beijverde om Diepenbrocks
partituren in druk uit te brengen, een project waar ook Pijper bij betrokken werd. Zie Wester
(1996).
In het RN staat apollonische.
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Aubrey Beardsley.84 De hoofdrol, mr. Van Essen, ontpopte zich in de loop der
voorstelling tot een acteur zoals wij er onder onze beroepsspelers wellicht geen drie
weten aan te wijzen. En ook Van Tulder, in de rol van koning Hop, buitengewoon
goed bij stem en acterende met een superieure losheid en gemakkelijkheid.
Mejuffrouw Joanna Diepenbrock zegde de lyrische strofen (met de
orkestbegeleidingen) uitermate goed begrepen en zeer muzikaal. Het zou aanlokkelijk
zijn alle spelers, die ieder op hun beurt zeer fraaie dingen deden, met name te noemen,
doch ik veroorloof mij de (goede) wil voor de (betere) daad te laten doorgaan.
Het ware te wensen dat het niet bij deze ene uitvoering bleef. In Utrecht zou men
bij een reprise alvast weer een volle Schouwburg hebben (het was uitverkocht en het
applaus op het eind nam de vorm van een ovatie aan). Doch het komt mij voor dat
ook uitvoeringen in Rotterdam, in Amsterdam en Den Haag niet anders konden zijn
dan onbetwistbare successen.
Wij zijn dit - en heel wat meer nog - verschuldigd aan de nagedachtenis van
Alphons Diepenbrock. Geen musicus, hier in Holland, die beter in staat is zijn muziek
te realiseren dan Evert Cornelis. En geen dramaturg, geen regisseur, die zuiverder
en bevoegder staat tegenover zijn esthetiek dan Balthazar Verhagen. Wij hebben
slechts te nemen van de gaven dezer beide mannen om onszelf in het onverminderde
bezit te houden van Diepenbrocks erfenis.
Dit zijn enkele conclusies, neergeschreven na de derde dag van het Vierdaagsch
Muziekfeest.

Slot
Op het programma van het laatste orkestconcert stonden werken van Johan Wagenaar,
Landré, Hol, Averkamp, Ruygrok, mevrouw Appeldoorn en Emile Enthoven. Deze
volgorde is niet volgens het programma, niet naar anciënniteit, doch bewust en
algeheel willekeurig.85 Het werd een ietwat verdrietelijke zondagachtermiddag.
De beide steunpunten van dit muziek maken: Ouverture Getemde feeks van
Wagenaar en het Requiem in memoriam matris van Willem Landré - goede, helder
gerealiseerde muziek van de generatie van '80, '90. Wagenaars ouverture is bovendien
geladen, gang houdend en voortreffelijk uitgebalanceerd. De Getemde feeks is een
terecht bekend en gaarne gehoord orkestwerk en ik kan mij ontslagen achten van de
plicht nog nieuwe perspectieven op deze muziek te openen.
Landrés orkeststuk is wat traag, wat monochroom. Landré behoort tot de stille
werkers (Franck was het zuivere prototype van dit ras van musici) en zijn werk is de
kristallisatie van veel (té veel?) Bezinningen - en te weinig elans werden tot
autoprojecties. Vandaar het chromatisch monisme. Het lijkt daardoor ook langer dan
het is en het timbre werd wel zeer verzadigd van hoorns- en klarinettenweekheden.
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Aubrey Beardsley (1872-1898) was beroemd om zijn illustraties in het literaire tijdschrift
The Yellow Book en van Oscar Wildes Salome. Zijn werken dragen alle kenmerken van de
art nouveau.
De volgorde van het programma was: Anton Averkamp, Symfonie in één deel; Leo Ruygrok,
Intermezzo uit de Symfonie in F; Willem Landré, Requiem in memoriam matris; Richard
Hol, Matrozenkoor uit De vliegende Hollander; Dina Appeldoorn, De Noordzee; Emile
Enthoven, Scherzo uit de Tweede symfonie; Johan Wagenaar, Ouverture De getemde feeks.
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Doch dit werk, waarop ik eventueel kleine technische aanmerkingen zou willen
maken, aanmerkingen in verband met de instrumentatie en met de structuur, lijkt
naast en boven alles wat ik zo-even opsomde, een chef d'oeuvre.
Hols Matrozenkoor verdraagt tegenwoordig waarlijk geen publieke uitvoering
meer - en dan de rest...
De ‘Symphonie in F, in één Satz’ van Anton Averkamp werd geschreven in 1924.
Ongelooflijk, ongelooflijk! Het stuk heeft constructivistisch de bekoorlijkheid van
een crossword puzzle en de rest is naar verhouding. De constructie, door de componist
in het programma toegelicht met een zekere welbespraaktheid, zou misschien vóór
Spohr of Liszt op enig individueel initiatief hebben kunnen duiden. In 1924 had het
leven die zaken evenwel reeds geantiquiseerd, voor ze nog in het brein van de heer
Averkamp opkwamen. Haydns Abschiedssymphonie ‘wijkt’ sterker ‘af van de
gebruikelijke symfonie vorm’ (!) dan dit werk ‘in één Satz’. (Holland annektiert sich
selbst.)
Bovendien, afgezien van die constructieve canard, wat een muzikale mentaliteit...
Men kan ‘het componeren’ niet aan banden leggen en wanneer dus een componist
niets origineels invalt, kan men hem zelfs het citeren niet beletten. Maar zó Wagner
citeren gaat toch wat te ver, dacht ik. Er zijn grenzen.86
De symfonie van Averkamp is een geslaagder werkstuk dan het Intermezzo uit de
symfonie (ook al in F) van Leo Ruygrok. Dat stuk is met zijn hoboprecieusheidjes
even onuitstaanbaar als de neuzelende conversatie van twee bejaarde Engelse misses
(ge moet ze hebben horen kwebbelen). Het suggereert niets, want het is de projectie
van niets. En over Niets kan men kwalijk schrijven.
Het Intermezzo van Ruygrok is een betere compositie dan De Noordzee van
mevrouw Appeldoorn. Ruygrok kan tenminste zijn invallen voor een orkest realiseren,
mevrouw Appeldoorn nog niet. De Noordzee werd geschreven in 1924. Het stáát er.
Averkamp, die geboren werd in 1861, citeert Wagner, de lyrische Wagner van
Siegfried-Idyll en Tristan. Averkamp verliest zichzelf in na-Wagneriaanse
melasse-oceanen. Maar het blijft dan tenminste ronduit en onophoudelijk zoet. En
mevrouw Appeldoorn, die geboren werd in 1884, citeert Wagner, de pan-Germaanse
Meistersinger-Wagner en het wordt geen ogenblik tot muziek. Men zal zelden een
klakkelozer nakladden tegenkomen dan dit Noordzeestuk: ‘een muzikaal verwerken
van de indrukken welke de ziel ontvangt bij de aanschouwing van de dikwijls trieste,
kille verlatenheid der zee, vooral bij vale luchten op sombere winterdagen, als de
meeuwen langs de watervlakte scheren’. Ja, scheren. Ik wil direct aannemen dat men
‘op’ Scheveningen en wandelende langs de strandboulevard, wel eens aan het
Meistersinger Festmotiv en aan de Prügelszene* moet denken. Maar de projectie van
deze geestesgesteldheid (over de receptiviteit der ziel, zogezegd, wil ik nu juist liever
niet schrijven) is nog altijd geen componeren. Ik ken mensen die in het Berner
Oberland aan de suikerbakker denken en ook lieden die op een zolderachterkamertje
de meest vervoerende en tijdeloze kunstwerken dichtten.
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*

Het conservatisme van Anton Averkamp (1861-1934), sinds 1919 directeur van de Toonkunst
Muziekschool in Utrecht, stelde Pijper al eerder aan de kaak, namelijk aan de hand van de
koorhymne Decora lux aeternitatis. Zie de recensie van 16 maart 1921 in HPG 1 en voetnoot
193 aldaar.
Prügelszene: einde tweede akte van Die Meistersinger von Nürnberg.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

35
Er staat geen noot Appeldoorn in deze notencumulatie. Het is tien minuten (of vijf
of vijftig) grauwe verveling.
Het orkestwerk De Noordzee overtreft het Scherzo uit de Symfonie in d-klein van
Emile Enthoven op vele punten.
Mevrouw Appeldoorn dacht tenminste aan iets. Enthoven schrijft voorlopig nog
slechts noten. Ik laat in het midden of al die noten op de juiste plaatsen staan. Dat
zijn dan: de plaatsen die de componisten van Enthovens muziekje - zeg Mahler,
Brahms, Bruckner, Strauss, Ravel en Benatzky - misschien óók nog Leo Fall - voor
die noten in hun composities hadden vastgesteld. Het komt mij voor dat er wel eens
wat notencompilaties van die verschillende leveranciers door elkaar zijn geraakt,
zodat een stelletje dat Brahms voor de klarinetten had bedoeld, halfweg in de partij
der fagotten zakt, halfweg in de hoorns te land komt. En soms trekt hij het hele zaakje
in de knoop, komen Blumen und Bänder uit Die Meistersinger in een funkelnde
Schale van Richard Strauss87 terecht en worden kredenzt voor wijn uit Das Trinklied
vom Jammer der Erde. Dit alles heet Scherzo en wordt met veel vaart en een
angstwekkende flux de paroles gelanceerd.
Deze Symfonie nr. 2 was op. 12. Ik hoop weer eens iets van Enthoven te horen
als hij aan op. 144 is. Tot dan toe zou men hem het componeren ernstig willen
ontraden.

Nabeschouwing
De Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging heeft haar vijftigjarig bestaan op
een zeer goede wijze herdacht. De uitvoering van Aristophanes' Vogels met de muziek
van Diepenbrock zal een van de grootste gebeurtenissen van het Nederlandse
concertseizoen 1925-1926 blijken. Belangrijk acht ik ook de eerste uitvoering van
het kwartet van Sem Dresden. Zo viel er meer te waarderen. De vaderlandse muziek
heeft hier in Utrecht vier dagen achtereen goede kansen gehad en het valt te wensen
dat veel van wat thans incidenteel werd uitgevoerd, tot herhalingen in de
concertpraktijk van alledag komt.
Er was, vooral op het laatste orkestconcert veel wat ronduit de moeite van het
uitvoeren niet waard was. Er waren ook werken die de aandacht eraan besteed, ten
volle verdienden. Men zou - de kritische Geest is nu eenmaal sterker dan de Leer
(der tevredenheid) - willen vaststellen dat er, vooral onder de meer radicaal
georiënteerde composities van de laatste jaren, belangrijker dingen gevonden worden
dan nu in Utrecht zijn uitgevoerd.
Matthijs Vermeulen heeft drie symfonieën (of vier?) geschreven, die op hun eerste
goed voorbereide uitvoering nog wachten.88 Domselaer heeft een symfonie
87
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‘Blumen und Bänder seh' ich dort’ zingt Hans Sachs in de eerste scène van de derde akte
Meistersinger; ‘Auf, hebe die funkelnde Schale empor zum Mund’ is de eerste regel van
Strauss' Heimliche Aufforderung, op. 27. 3.
Vermeulens Eerste symfonie was weliswaar uitgevoerd door de Arnhemsche Orkest
Vereeniging onder leiding van Richard Heuckeroth (in Arnhem op 12 maart 1919 en de
volgende dag in Nijmegen), maar dat was onder erbarmelijke omstandigheden
(ongecorrigeerde partijen en een door de Spaanse griep gedecimeerd orkest) die Pijper bekend
waren. Zie Braas (1997), 179 e.v.
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feuille. Er is een Pastorale voor orkest van mejuffrouw Jet Stants,89 die beter is dan
tien Noordzeeën van mevrouw Appeldoorn. Er bestaan drie Tagore-liederen van de
jonge Karel Mengelberg, die beter voor de stem en voor het orkest geschreven zijn
dan de Tagore-liederen van Van Gilse.90 Ruynemans Hiëroglyphen werden tot
dusverre eenmaal uitgevoerd. Vermeulens Violoncelsonate zelden. Dresdens Derde
sextet nimmer. Er bestaan uitstekende liederen van Smit,91 een zeer goed kwintet en
een strijktrio van Karel Mengelberg. Zo zou ik meer kunnen noemen. Ik geloof dat
het werk van Vermeulen, Domselaer, mejuffrouw Stants, Zagwijn, Karel Mengelberg
(en Willem Pijper - red. Nieuwsblad) - en nu noem ik nog niet eens de allerjongsten
- typischer is voor ‘de tegenwoordige compositiekunst’ dan de stukken van Oberstadt,
Enthoven, Ruyrok, Appeldoorn, Catharina van Rennes en mevrouw Van Heukelom
dat zijn.92
Wij blijven de N.T.V. dankbaar voor de wapenschouwing die zij hiermee gehouden
heeft. Maar wij voelen ons genoopt te zeggen dat zij niet alle wapens geschouwd
heeft. Wij hopen op een hernieuwde manoeuvre, als de tijd daarvoor gekomen is.
Wie financiert een Muziekfeest voor de muziek van 1925? Dat is niet: muziek,
gecomponeerd omtrent 1925, doch muziek, behorende bij het levensbesef van 1925.
Wat heel iets anders is.
De reproductoren van deze Vierdaagse hebben voortreffelijk werk geleverd.
Noemen wij met name: Evert Cornelis en het versterkte U.S.O. Cornelis heeft zich
met deze uitvoeringen een zeer grote verdienste verworven. Ook en vooral voor de
muziek van 1925, voor zover die tot het programma kwam.

Sergej Prokofjev93
16 december 1925 (RN - De Stemvork)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (10 december 1925)
Prokofjev: Vioolconcert, op. 19 (solist: Alexander Schmuller)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (13 december 1925)
Prokofjev: Scythische suite
Prokofjev: Derde pianoconcert (solist: de componist)

89
90
91

92
93

Pijper en Iet Stants, hier Jet genoemd, hadden tussen 1920 en 1925 een hechte, maar zeer
moeizame relatie. Zie Christien Bolt, ‘Iet Stants’. Metzelaar (ed.) (1991), 168-177.
De Tagore-liederen van Van Gilse stonden op het programma van het eerste orkestconcert
van het Vierdaagsch Muziekfeest, dat niet door Pijper maar door De Ronde werd gerecenseerd.
Het moet hier haast wel gaan om Leo Smit (1900-1943), die op dat moment net als Pijper
als docent aan het Amsterdams conservatorium verbonden was, maar liederen van Smit van
vóór 1925 zijn niet bekend.
Iet Stants en Karel Mengelberg studeerden compositie bij Willem Pijper.
Het essay ‘Sergej Prokofjev’ in De Stemvork (148-151) is gebaseerd op de twee recensies
die Pijper in december 1925 schreef voor het RN naar aanleiding van het bezoek van Prokofjev
aan ons land. Bij het redigeren van de tekst voor De Stemvork heeft Pijper de recensie van
16 december 1925 als uitgangspunt genomen, waarbij hij de eerste twee alinea's heeft
weggelaten; de laatste alinea uit de recensie van 22 december 1925 werd in De Stemvork als
slotalinea toegevoegd. De fragmenten die door Pijper werden weggelaten bij het redigeren
van De Stemvork zijn hier tussen dubbele vierkante haken geplaatst.
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‘De orkestconcerten in het Concertgebouw brachten een drietal noviteiten: Prokofjevs
Vioolconcert, zijn Derde pianoconcert en de Scythische suite. Het Vioolconcert is
van 1916, de Scythische suite van 1914, het Derde pianoconcert werd in 1921 voltooid.
Daar is een (vrij talrijke) groep musici en muziekestheten die - zonder nog al te
veel noten van hem gehoord te hebben - Prokofjev in één adem noemt met die andere
“moderne Rus”, met Igor Stravinsky. Het schijnt zaak dit misverstand zo spoedig
mogelijk na de geboorte te smoren. Een zeker soort melomanen werkt graag met
Paren: Wagner-Liszt, Strauss-Mahler, Debussy-Ravel, Mendelssohn-Schumann. En
dus dreigt, van die kant, ook het Siamese kermiswonder Strakofjev-Provinsky. Laat
ons dit eens voor al vaststellen: de muziekgeschiedenis die in het jaar 1975 geschreven
zal worden, zal een speciaal hoofdstuk hebben te wijden aan de renovatie in het
West-Europese muziekbesef omstreeks 1912-1914, de jaren waarin Igor Stravinsky
zijn eerste grote balletten schreef. En als men nog een bescheiden plaatsje wil
reserveren voor Sergius Prokofjev (wie weet? de musicologen zijn vaak zo
consciëntieus; vooral de Duitse muziekgeschiedvorsers...) dan zal dat ergens bij het
Algemeen Overzicht wezen. In de symfonie, genaamd: de evolutie der muziek in
deze jaren, speelt Prokofjev slechts een zeer ondergeschikt partijtje mee, een vierde
fagot, of achtste hoorn.’
De betekenis van het compositorische werk van deze talentvolle Rus is volmaakt
retrospectief. Hij neemt geen deel aan de evoluties, hij is geen voorloper; hij is zelfs
geen medestrijder. Neen, hij is niet eens een medestander; hij telt ternauwernood
mee, gezien in een ietwat verder schijnend licht. Prokofjevs mentaliteit is van
eergisteren; zijn techniek is in overeenstemming met die mentaliteit. Voor niet zeer
ontwikkelde oren klinkt het soms hedendaags. Doch dat is maar schijn. Het
tonaliteitsbesef van deze jongere is dat van de oude Rimski-Korsakov, zijn
constructieve inventies gaan niet verder dan de sonatevorm en zijn melodische en
ritmische ontdekkingen waren door Moesorgski, in het Stenen Tijdperk der Russische
muziek, al geantiquiseerd.
Prokofjevs Scythische suite klinkt niet slecht.94 Hierin staan beheerst ontwikkelde
climaxen, logische verstillingen en goed doorgecomponeerde slotgroepen. Maar de
muziek beweegt niet van binnenuit, doch ten behoeve van een idee, van het
programma.
Deze suite, aan ons voorgesteld onder de betreurenswaardige ondertitel Ala en
Lolly, beschrijft, becomponeert het zeer gruwelijke gegeven van een zonnegod, Veles
genaamd, en zijn dochter Ala, belaagd door een ‘God van het Kwaad’, dewelke ‘door
de duisternis naar haar komt’. Dit ‘brengt haar groot’ - ofschoon niet nader
omschreven - ‘onheil’. Vervolgens (finale van de suite) trekt Lolly, ‘een Scythische
held’, uit om Ala te redden; en in het alsnu volgend gevecht zou de held gewis het
onderspit gedolven hebben, ware niet de zonnegod Veles opgekomen om de ‘slechte
godheid te overrompelen’. Wel, wanneer deze schitterogige godheid ‘(vrij naar
Homeros)’ zijn rol van deus ex machina wat meer op tijd had gespeeld, dan had
Prokofjev ons met dit stuk niet behoeven te vervelen. En ook ‘de beschrijving van
de zonsopgang’ ‘(slotzin van de fraaie Verklarende Toelichting)’ was ons bespaard
gebleven. Dit slot kenden
94

In het RN: ‘Van de drie ter bespreking voorhangende grotere werken klinkt de orkestsuite
het nieuwst.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

38
wij al, juist zo, uit de Alpensymfonie, de Gurrelieder en de overige goederenwagens
vol natuurverschijnselen in C-majeur met bekkentremolo's en klokkenspel.
Dit programma bleek: een slecht voorwendsel om alledaagse muziek te schrijven.95
Het beste zijn de ostinate geluidsstapelingen (die dan ook inderdaad zeer uit de verte
aan een verbleekte en ingeschoten Stravinsky doen denken), doch het is alles wel
zeer lichtvaardig van conceptie en factuur.
Het tweede deel: ‘De God van het Kwaad danst met de Paganen (excusez du peu!)
een waanzinnige dans’, bleek een volkomen mak muziekje, ietwat aangeblazen door
trombone-sforzati en met accenten op de zwakke maatdelen. Doch dat was, honderd
jaar geleden, nu juist een nieuwe inventie van Beethoven: Eroica, Zevende.
Zwakker van vinding is Prokofjevs lyriek. Deze lyriek wordt met lepels vol
opgeschept in het Derde pianoconcert [(dat de componist pianistisch zeer uitnemend
speelde)]. Het hierboven reeds geciteerde programma noemt de thematiek van het
tweede deel van dit concert: eenvoudig, melodisch en origineel. Het boeket epitheta
valt wel wat uit elkaar. ‘Melodisch’ kan men elke in verband van aaneenschakeling
staande tonenreeks noemen; ‘eenvoudig’ is een smaakkwestie. Wij noemen
Beethovens Negende eenvoudig, maar ook La mer van Debussy, maar ook het begin
van Stravinsky's Sacre du printemps. De ietwat precieuze simpelheid van dit
melodische gegeven zou ik liever niet ‘eenvoudig’ noemen, - daarvoor wentelt het
zich wat te frenetiek door een toonaard of zes.96 En ‘origineel’? Wel, als die
geïncrimineerde eenvoud een kwestie van smaak is, dan is die originaliteit een kwestie
van hoffelijkheid, zou men mogen denken. Trouwens, alle kwalificaties in de bewuste
programma-inleiding lijken een graad of honderd oververhit voor het geval:
‘onafhankelijke pianopassages’ - dat zijn dan toonladders; ‘het warme thema’; ‘het
koel en cynisch eigen pianothema’ - lijkt het niet precies David uit Die Meistersinger:
‘Der kurze, lang', und überlang' Ton, Kurz-Affenweis', Schwarz-Tintenweis'...’?97
Neen. Wij kunnen naar aanleiding van dit Amsterdamse debuut geen hymnen
aanheffen. Wij plachten, in de oneerbiedige jaren die helaas achter ons liggen, dit
soort antithetische muziek: kippengevechten te noemen. Die lyrische thema's, die
door alle tegenheden van nurkse trombones en giftige xylofonen gesleurd moeten
worden, om des te heerlijker op te rijzen; die heroïek met haar theatrale
tegenstellingen, wij kennen dat nu wel. Wij kennen dat langer dan Prokofjev, en
langer dan van Prokofjev.
Hij is misschien een der talenten die een muziekhistorische periode helpen bepalen
‘(zulke waren, mutatis mutandis, Peter Cornelius en Félicien David en Modeste
Grétry ook)’. Doch hij is, in 1891, toch wat laat geboren. Hij is in wezen meer een
tijdgenoot van Schumann. De geest van onze tijd heeft vóór hem gestaan. Doch
Prokofjev heeft dat niet geweten. Hij was te druk bezig, met componeren, of met
reisplannen maken.
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Pijper beschouwt de Scythische suite als programmamuziek. Hij is er zich blijkbaar niet van
bewust dat Prokofjev het als ballet bedoeld had. Toen Sergej Diaghilev, die de opdracht tot
het ballet gegeven had, het werk verwierp omdat het hem niet beviel, werkte Prokofjev de
partituur om tot een orkestsuite.
In het RN: daarvoor wentelt het zich wat te Regeriaans-palingachtig door een toonaard of
zes.
David in Die Meistersinger von Nürnberg zingt (eerste akte, tweede scene): ‘Der kurze, lang',
und überlang' Ton, die Schreibpapier, Schwarz-Tintenweis'.’
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Kamermuziek van Prokofjev98
22 december 1925 (RN - De Stemvork)
Concertgebouw-Kamermuziek (19 december 1925)
Sergej Prokofjev (piano)
Prokofjev: Derde pianosonate in a, op. 28
Moesorgski: Tableaux d'une exposition
Mjaskovski: Bizarreries
Prokofjev: Tweede pianosonate in d, op. 14
Prokofjev: Drie Gavottes, Mars en Scherzo uit De liefde voor de drie
sinaasappelen
Prokofjev: Preludium, op. 12 en Toccata in d, op. 11
‘De vierde avond van de Concertgebouw-Kamermuziek was bijna geheel gewijd aan
pianomuziek van de Russische componist Sergej Prokofjev. Daardoor werd onze
blik op de figuur Prokofjev niet onbelangrijk gecompleteerd; en bovendien speelt
deze componist voortreffelijk piano.
Zijn pianospel - in eigen werk vaak wat zeer nuchter - wist Prokofjev in vier van
de tafereeltjes uit Moesorgski's Tableaux d'une exposition te sublimeren tot een
gamma van fraaie halftinten en krachtige fonds. Ik kan mij niet herinneren die stukken
ooit beter gehoord te hebben. Ook in de drie Bizarreries van de (nu goed veertigjarige)
Mjaskovski was het dikwijls voortreffelijk van coloriet. De stukjes zijn overigens
volmaakt onbeduidend en men kan het slechts bejammeren dat de fenomenale pianist,
die de Russische componist Prokofjev is, van de andere Russische componisten van
zijn generatie slechts zo een bijzakelijkheidje meende te moeten of mogen laten
horen. Het zou geïnteresseerd hebben, van hem Stravinsky's Sonate of diens
Piano-rag-music of de Ragtime te horen.99 Hij zou met de uitvoering van een der
laatste pianosonates van Skrjabin uitermate geboeid hebben. En zo is er meer.
Wat wij dus vooral te horen kregen, was: Prokofjev. Prokofjev van opus 11 tot
opus 34. Veel evolutie zit daar niet in. Instructief waren in dit opzicht vooral de drie
Gavottes, opus 12, 25 en 32. De oudste, de middelste, de jongste verschillen psychisch
een weinig: het gamma werd onrustiger, het coloriet vlekkiger. Muzikaal wijzigde
zich niets: de musicus Prokofjev van opus 32 heeft niets anders of meer te zeggen
dan de man van opus 12. Het groeide niet, het vertroebelde. Dit is de evolutie die
zich voltrekt in een glas water dat ge op een zomerdag buiten laat staan in de zon.
De inhoud verminderde door verdamping, doch niet door concentratie, en de
helderheid ging erop achteruit. Het is niet eens een storm in dat glas water...
Zo is de Derde pianosonate, opus 28, korter dan opus 14, de Tweede. Doch niet
gespannener, niet concieser. Kortheid is een deugd, wanneer die voortkomt uit
Bezinning; niet wanneer de motivering is: Beperking.
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Deze muziek klinkt overigens goed. Ze is goed voor het instrument piano gedacht
en goed daarvoor gerealiseerd. Het klinkt niet ouderwets: men hoort er geen
post-Wagner en geen na-Brahms in. Het is dikwijls speels en er is bijna altijd gang.
En dus ligt het voor de hand dat dit werk een publiek succes mocht oogsten. Ziehier
toch, orakelt Mejuffrouw Hoofdeloos Publiek, een moderne muziek die niet “vals”
klinkt. Prokofjev mag er zich naderhand op beroemen een der obstakels geweest te
zijn die zich hebben geplaatst op de weg naar een vrijer, een waarlijk modern
muziekvoelen in dit land.’
Zullen wij het ‘modernisme’ van Prokofjev aanvaarden en de renovaties van
anderen verwerpen? Zullen wij de consequenties van een figuur als Debussy niet
aandurven en het bankroet van majeur en mineur negeren ten behoeve van de
gedresseerde wilde beesten uit Prokofjevs zoölogische verzameling? Het ware wel
gemakkelijk - doch de historie zou ons in het ongelijk stellen. De muziek zal zich
niet meer ontwikkelen op de terreintjes die Prokofjev beploegt en bebouwt. Hij plukt
de laatste oogst. Doch andere zaden kiemen en andere akkers zijn in cultuur gebracht.
Wij zullen zonder Prokofjevs graan door de winter moeten zien te komen...

Hamlet in 1925100
21 december 1925 (RN)
Het experiment, door Eduard Verkade voor het voetlicht gebracht, op aanstichten
van het Tooneelverbond en naar Londens voorbeeld, ligt alweer enige weken achter
ons. Het betrof: Hamlet in evening dress, ofwel The Prince of Denmark in plusfours,
en de belangstelling (die in Londen enorm moet zijn geweest) bleek in Amsterdam
vrij lauw.101 Het experiment werd gestaakt en onzentwege dragen onze acteurs hun
hagelnieuwe Hamlet-kostuums in de stad af.
Er is vrij wat vóór en tegen de onderneming geschreven en gesproken. Trop de
bruit pour cette omelette, menen wij. Wat toch is het geval?
De aankleding werd gemoderniseerd, zodat koning Claudius niet meer in
koningsmantel verschijnt, doch in uniform, in jacquet, in rok. De koningin draagt
hedendaagse gewaden en vertoont een verblindend decolleté in plaats van de
Stuartkraag. Ophelia is: aanvallig in haar eenvoudige, voetvrije jurkje (hoe simpel nietwaar? - voor de enige dochter van de kanselier des rijks...) en verderop:
krankzinnig in een kimono.
Doch de taal bleef die van Shakespeare en de vertaling bleef dezelfde kernige en
suggestieve van Jacobus van Looy. En het dramatisch gebeuren bleef evenzeer onge-
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Ook al is het artikel ‘Hamlet in 1925’ niet door Pijper ondertekend en staat er niet boven
‘Men schrijft ons uit Amsterdam’, toch kunnen we uit een van Pijpers brieven aan Emmy
van Lokhorst afleiden dat hij deze tekst geschreven heeft: ‘Ik schreef een artikeltje over
Hamlet-in-plus-fours. Dat is niet slecht geworden. Vanavond gepost.’ (19 december 1925).
‘Hamlet in modern costuum’ was een initiatief van de Amsterdamse afdeling van het
Nederlandsch Tooneelverbond. De première was op 20 november 1925 door Het Vereenigd
Tooneel, met regisseur Eduard Verkade in de rol van Hamlet. Verkade-Cartier van Dissel
(1978), 412-413.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

41
wijzigd: er wordt gemoord, geduelleerd met vergiftigde klingen en geluisterd achter
gordijnen.
Zodat het resultaat een jammerlijk hinkende stijlloosheid werd.
De voorstanders van de onderneming meenden: door de modernisering van het
kostuum wordt het drama tot een tijdelozer gebeuren: de dramatische waarden van
Shakespeares meesterwerken toch zijn van alle tijden (dus ook van onze tijd); en de
algemeen menselijke eigenschappen van deze scheppingen zijn eeuwig en moeten
dus niet gecamoufleerd worden door kostuums van drie eeuwen geleden.
Kleding, zoals wij die gewend zijn te zien op straat, in de salons, leidt de aandacht
niet af van de handeling. Het drama komt dus dichter bij ons te staan.
De tegenstanders van het experiment merkten op dat de relatie tussen de grote
dramaturgen en de kledingmagazijnen altijd losser is geweest dan die tussen het
boulevardtoneel en de modekoningen. En door deze en soortgelijke opvoeringen
wordt dus een totaal ongemotiveerd accent op een bijzakelijkheid gelegd.
De redenatie van de tegenstanders is aanvaardbaarder (want consequenter) dan
het betoog der voorstanders. Inderdaad komt men op deze wijze van de (drassige)
wal in de (modderige) sloot. Hamlet speelt op de oude manier in een bepaalde tijd,
maar op deze wijze evenzeer. Wanneer men het stuk door de kostumering op een
tijdeloos plan had willen plaatsen (ik zeg niet dat dit onmogelijk is), dan had het stuk
niet moeten spelen: ‘Heden’, doch: ‘Eens’.
Doch zó werd het onaanvaardbaar. Men spreekt in rok, in reiskostuum, in uniform
niet tot elkaar gelijk figuren uit een tragedie van Shakespeare. Men vergiftigt geen
sabels, men werpt geen parels in bokalen, men wordt anno 1925 niet megalomaan
uit liefdesverdriet. Het oedipuscomplex (gelijk dat in de psychoanalyse heet)102
manifesteert zich in Shakespeares Hamlet totaal anders dan dat ten tonele te brengen
is met een fascistenhemd en een geest van de oude koning in een Hindenburg-uniform.
Het Hamlet-gegeven kan evengoed geprojecteerd worden in thans levende figuren,
zelfs met modern geklede mensen. Maar dan kunnen wij geen letter tekst van
Shakespeare gebruiken en geen enkel van de algemeen bekende regievoorschriften.
Dan behoeft het niet te spelen in het feodale milieu van een hof; dan moeten er
geen doodgravers in voorkomen, doch crematoriumbedienden; dan moet er niet
geschermd worden met degens, en niet met exclamaties. Een wezenlijk ‘moderne’
- dus niet: tijdeloze, doch: hedendaagse - Hamlet zou in één à anderhalf uur afgespeeld
zijn; kon bezet worden door vier of vijf spelers (Hamlet, de moeder, de stiefvader,
een Polonius-equivalent en, eventueel, een Ophelia) en zou zich om de sage van de
Prins van Denemarken ternauwernood nog bekommeren. Het enige kleine bezwaar
bij dit experiment (dat niet anders zou zijn dan de consequentie van de argumenten
der voorstanders van het moderne kostuum) zou blijken dat dit stuk niet meer van
William Shakespeare was.
Wat thans gebeurd is, was nog pas een maskerade van de Hamlet. De voorstellingen
als zodanig waren hier en daar zeer opmerkelijk, als de scheve premissen een ogenblik
aanvaard mochten worden. Een boeiende interpretatie van de Claudius-
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figuur door Albert van Dalsum; menselijk getormenteerd. Indrukwekkend in de
gebedsscène, ongemeen levendig in het samenzweringstoneeltje met Laertes.
De koningin van Louise Kooiman: fraai van gebaar en van stem, uitmuntend in
de scène met Hamlet in III; Paul Hufs Polonius was de enige zonder meer
aanvaardbaar gemoderniseerde figuur. Men verdraagt van deze babbelzieke oude
heer het bloemrijke taaltje als een noodzakelijkheid. Poloniussen zijn minder aan de
mode onderworpen dan koningen en geliefden. Het gevolg was dat het merendeel
van de scènes met Polonius het geslaagde deel van het experiment beduidden.
Mislukken deden de dialogen tussen hem en Ophelia, tussen hem en Hamlet. Ophelia
(mejuffrouw Nel Stants) onvoldoende. Hamlet zelf (Eduard Verkade) - geen haar
anders dan wij van hem gewend zijn. Dat wil zeggen veelal overtuigend, vaak wat
te haastig-nerveus. (Verkade projecteert Hamlet meer als een manisch-depressieve
dan als een schizofrene neuroticus en dat maakt de figuur slapper dan wij het ons
nog altijd voorstellen).
De regie vond weinig anders uit. Ditmaal werd de pantomime vóór de
toneelspelersscène opgevoerd, die meestal gecoupeerd pleegt te worden. Die
pantomime, met een ietwat treuzelend muziekje van Alex de Jong duurde eindeloos
en verslapte de spanning op een hoogst ongewenste wijze. Gecoupeerd was overigens:
de grote scène met Fortinbras (als gewoonlijk helaas), de eerste scène op de wallen
van het fort, zodat we op de tonen van een bekende step, direct begonnen in het paleis
met Claudius' monoloog als vervolg. Stijlloos. Men zou mogen vaststellen dat de
Hamlet zó lang en zó woordenrijk is, dat een avond te kort is voor het werk. Zonder
het blauwe potlood schijnt het nu eenmaal niet te gaan. Doch het is jammer dat elke
coupure een psychologische mistekening ten gevolge heeft. Men zou misschien liever
wat couperen uit Rosencrantz en Guildenstern. Fortinbras is voor het karakter van
het drama van essentiëler betekenis dan de beide laatstgenoemde jonge lieden. Van
meer belang ook dan Laertes, ja zelfs dan Ophelia.
Alles in alles: een goede voorstelling, als vele andere, waarvan we bovendien de
aankleding al weer heel spoedig vergeten zullen zijn.

Nieuwjaarsvoorstelling - Gijsbrecht van Aemstel103
5 januari 1926 (RN)
Het Amsterdamse kunstjaar begon weer, de traditie getrouw, met de voorstelling in
de Schouwburg van Vondels Gijsbrecht, gevolgd door de Bruiloft van Kloris en
Roosje.
Veel stof tot kritische overpeinzingen geven deze en dergelijke gebeurtenissen
nimmer. Gijsbrecht-voorstellingen, uitvoeringen van de Matthäus-Passion, het zijn
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Boven deze niet gesigneerde recensie staat: ‘Men schrijft ons uit Amsterdam.’ Ook al gaat
het om een theaterrecensie, op inhoudelijke en stilistische gronden is er alle reden om aan
te nemen dat deze tekst van Pijper is. Bovendien schrijft hij op 3 januari 1926 in een brief
aan Emmy van Lokhorst: ‘Vanavond naar de Gijsbrecht (bid voor me dat ik niet in slaap
sukkel van verveling!). Daar zit wel een kolommetje Rotterdamse kopij in.’ Pijper bezocht
de voorstelling samen met zijn vriend en huisgenoot Balthazar Verhagen, directeur van de
Amsterdamse Toneelschool.
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altemaal daden van piëteit, gelijk dat heet. Langzamerhand volwassen geworden
traditiekindertjes, gemummificeerd vóór ze geleefd hebben. Naar een
Gijsbrecht-uitvoering in april of september zou geen Amsterdammer komen kijken
en de Matthäus-Passion is hier ter stede buiten het Concertgebouw vrijwel taboe.
Kritiek erop laat zich ternauwernood nog leveren; het werden meer onderwerpen ter
meditatie.
In het geval Gijsbrecht is dit wellicht jammer. Een meditatie over dit nieuwejaarspel
zal altijd meer van een preek krijgen dan wenselijk of zelfs maar verantwoord ware.
En het is toch vrijwel buiten kijf dat Vondels Gijsbrecht, in de menigvuldige
school-Baedekers met drie sterretjes aangeduid als het puik der vaderlandse
dramaturgie, een ietwat minder lokale, een wereldburgerlijker kritiek eenvoudig niet
verdraagt. Gijsbrecht van Aemstel is zomin Vondels beste werk als de
Matthäus-Passion de ultima ratio was van Bachs geestelijk kunnen. Het is zonderling,
maar de meest bekende werken van de grote kunstenaars zijn zelden hun beste
uitingen. Zie Beethovens Negende, Rembrandts Nachtwacht, Karamazov van
Dostojevski, et cetera. Als drama, als te vertonen treurspel beschouwd, is Gijsbrecht
een volkomen mislukking.
Het is literatuur en dit is zowel een zwakheid als een verdienste. Voor de huiskamer
is het een verdienste.
De reien - die gezegd worden vóór het prosceniumdoek - zijn, bij deze
voorstellingen, als zoveel verademingen. Hier gaat het ronduit om de taal, die bij
Vondel dikwijls voortreffelijk klinkt; de aandacht wordt niet afgeleid van de klank
en men streeft niet naar een (al of niet gestileerde) handeling, die in dit treurspel
overal een zeer wel te missen toevoegsel blijkt. Vondel dacht niet dramatisch en aan
toneelvondsten deed hij in de Gijsbrecht minder nog dan elders. De treurspelen van
Vondel verhouden zich tot de (klassieke en moderne) drama's als een oratorium tot
een opera. Denkt u nu dat zo een oratorium uitgevoerd, dat wil zeggen vertoond zou
worden in de schouwburg, op het toneel, waar anders geacteerd pleegt te worden,
en gij hebt een beeld van de onredbaarheid der onderneming. Het levert hoogstens
een serie sprekende tableaux-vivants op.
Deze Gijsbrecht-voorstelling, in de decors van Wijdeveld en in het even traditionele
als slaapverwekkende halfduister waarin Verkade het merendeel zijner
treurspelvertoningen pleegt te hullen, was een reeks ten dele zeer stemmende
tableaux-vivants. De Bruiloft van Kloris en Roosje, die evenzeer in alle opzichten
het tegenovergestelde is van een geslaagd zangspelletje, was dit jaar gelukkig niet
gestileerd en verliep dus, na de nieuwjaarswensen van Thomasvaer en Pieternel
(Hunsche en Magda Janssens) in het obligate gehos en gespring, geschrans en gedrink.
Die bruiloft zou overigens wel te redden zijn, wanneer men aan het muziekje en aan
de uitvoering daarvan, eens een wat bevoegder aandacht ging besteden dan tot en
met heden. De muziek, bij alle voorstellingen van Eduard Verkade geleverd en
uitgevoerd door Alex de Jong, blijkt steeds weer een toevoegsel dat meer bederft
dan verbetert.104 De muziek in de
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Alex de Jong (1889-1956) componeerde toneelmuziek voor veel van de producties van
Eduard Verkade. Ook de muziek voor Verkades eerste enscenering van de Gijsbrecht uit
1918 was van hem.
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Stadsschouwburg is niet voor het honderdste deel zo goed, dat wil zeggen zo
bruikbaar, als die in Tuschinsky of het Rembrandt-theater. En dan klagen
theatermensen nog dat de belangstelling van het publiek voor de film zoveel groter
is dan voor het toneel. Men zou willen zeggen: begin dan met wat in de
bioscooptheaters superieur is aan hetgeen gij in de schouwburgen biedt, te overtreffen.
Of begin ten minste ermee te concurreren. De trage en kleurloze orgelmuziekjes
van Alex de Jong concurreren toch zeker niet met de begeleidende filmmuzieken
van Henri Rabaud of Georges Migot?105 En de volstrekt onvoldoende uitvoeringen
van de dansjes uit Kloris en Roosje onder leiding van De Jong verbleken totaal naast
de orkestprestaties van Max Tak in Tuschinsky of van Heuckeroth in het
Rembrandt-theater. Dit is niet goed en dit wordt (zó) niet goed. Gedurende de reien
wordt door De Jong op een huiskamerharmonium een reeksje akkoorden zonder zin
uitgevoerd, die maken dat de auteurs zich gebonden, onvrij voelen. Dit heet dan
Begeleidende Orgelmuziek. En datzelfde orgelmuziekje verschijnt naderhand weer
gedurende het gebed van Heer Peter, in V.106 Er valt alleen op te reageren met
vraagtekens.
Het programma deelde nog mee dat voor deze voorstelling ‘enkele meerdere
motieven aan het kerstfeest ontleend’ waren. Daaronder valt te rekenen dat van de
engel Rafaël alleen de stem, uit den hoge, was overgebleven. Zo ook het verschijnen
van een engel midden in de Nieuwjaarswens, die de idee van Locarno107 in herinnering
bracht en daarmee even een hoger moment in de burleske intoneerde. Men zou alleen
willen vragen waarom die engel (Dora Wallant) uit de grond moest oprijzen. Dat
leek altijd meer tot de rol van Mephistopheles te behoren.
Afgezien van deze kerstmisassociaties valt daar van de Gijsbrecht-1926 te
registreren: een sterk gedramatiseerde Gijsbrecht-opvatting van Van Dalsum; Paul
Hufs voortreffelijke Gozewijn; een vooral als figuur indrukwekkende Badeloch van
Louise Kooiman. De reien bleven de hoogtepunten, ook van deze voorstelling. En
als uitstekendst hoogtepunt zullen wij de fragmenten gedenken die gezegd werden
door Paul Huf. Bewust en beheerst, en zeer fraai van dictie.

Berlioz' Harold-symfonie - Rudolf Mengelberg
9 januari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (7 januari 1926)
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Rudolf Mengelberg: Scherzo Sinfonico, op. 14
Berlioz: Harold en Italie (solist: Frederic Denayer)
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Georges Migot (1891-1976) componeerde in 1922 Trois ciné-ambiances, stemmingsmuziek
die als begeleiding bij welomschreven scènes uit willekeurige films kon worden gespeeld
(winterscène, afscheid, idyllisch landschap, lentedroom, et cetera). Filmmuziek van Henri
Rabaud: Le Joueur d'échecs (1927) en Le Miracle des loups (1924).
Bij Vondel heet de deken van de ‘hoofkerck’ (Nieuwe Kerk) van Amsterdam: Broer Peter.
Op 16 oktober 1925 waren in Locarno zeven verdragen gesloten tussen de verschillende
partijen uit de Eerste Wereldoorlog, die op 1 december in Londen werden geratificeerd.
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In een abonnementsconcert van het Concertgebouw debuteerde de pasbenoemde
soloaltist van het Concertgebouworkest, Frédéric Denayer, met de Harold-symfonie
van Berlioz. Waarmee zou een altist trouwens anders debuteren? En hoe jammer nietwaar? - dat de altisten zo zelden debuteren, en hoe betreurenswaard dat er zo
weinig altisten artiesten zijn als deze fenomenale violavirtuoos! Denayer heeft de
solo uit de Harold-symfonie gespeeld met een vlekkeloze techniek en een
wonderbaarlijk dragende alttoon. Zijn spel heeft onvermoede verten geopend en wat
nabij ligt, helder en betoverend belicht. Men kan het Concertgebouworkest
gelukwensen met de verbintenis, die donderdagavond in het publiek bezegeld werd.
De symfonie Harold en Italie behoort helaas tot Berlioz' zelden gespeelde
meesterwerken. Het stuk mist de onstuimigheid, de bezeten diaboliek van de
Fantastique. En ook zou men er de feeërieën tevergeefs in zoeken die composities
als Fée Mab (uit Roméo) of Danse des sylphes (uit La damnation de Faust) tot zo
onvergetelijke wonderen maken. Harold is bewaasder; men zou mogen zeggen:
indirecter. Hoe geniaal alweer, die keuze van het gegeven in verband gebracht werd
met de timbres van het stralende orkest enerzijds en de ‘rêveries mélancoliques’ van
de (meer meespelende dan concertante) soloalt anderzijds, is een opmerking die men
na iedere uitvoering opnieuw zou willen maken. Niet Harolds reacties op het
zongeslagen Italia, op de zingende pelgrims, op de serenade brengende minnaar, op
het struikroversbacchanaal interesseerden Berlioz. Harold reageert eigenlijk nergens
op. Heel het in de orkestpartij van de symfonie gevangen leven trekt hem voorbij,
zonder dat Berlioz-Byrons Childe Harold er deel aan heeft.108
Romantischer conceptie kan men, zelfs bij Berlioz, ternauwernood aanwijzen!
Het werd weer een brok autobiografie, doch hoe grandioos, hoe bovenpersoonlijk
van visie. Hoezeer werd het een tijdsspiegel, een cultuurbeeld. Men zou wensen dat
alle psychologen, psychiaters een muzikantenoor en muzikantenhersenkronkels
bezaten - voor hen was dan een werk als deze symfonie instructiever dan tien
handboeken der psychologie of de meest doorwrochte studies over het verschijnsel
der neurasthenie!
Dit nu is waarlijk niet schertsend gemeend: muziek toch is de meest directe, de
immaterieelste uiting van de ziel en hoe zal men de ziel ooit benaderen zonder de
zielkunde? ‘Tönend bewegte Form’, volgens Hanslick, is inderdaad óók nog een
mogelijkheid van muziek maken, doch het enige verschil tussen deze door onze
grootvaders ‘absolute’ muziek gedoopte kunst en de muzikale confessies van Berlioz,
van Beethoven, van Wagner is: dat het motorisch moment (de zielsfunctie) in het
ene geval partieel bewust wordt verondersteld, in het andere geval, dat van de ‘tönend
bewegte Form’, volstrekt in het schemerende voorbewustzijn opgeborgen blijft.
Het resultaat is in beide gevallen precies hetzelfde. Namelijk een compositie. Is
de componerende componist een genie, gelijk dat in het journalistieke argot onzer
dagen heet, dan levert zowel de ene als de andere geesteshouding een geslaagde
compositie, vulgo Meesterwerk, op. In het andere geval wordt die compositie, die
symfonie of die cantate, een gedeeltelijk geslaagd werk. En aangezien gedeeltelijk
geslaagd tevens gedeeltelijk mislukt betekent, blijken de composities van de
niet-genialen op den duur
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Harold en Italie was geïnspireerd op Byrons Childe Harold's Pilgrimage (1812).
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alle te vallen onder de categorie Mislukkingen. Wat gemakkelijk is om te weten bij
de periodieke opruimingen die wij van tijd tot tijd in onze pakhuizen en musea
behoren te annonceren.
Berlioz' Harold en Italie is een in alle opzichten met ziel geladen werkelijkheid.
De componist heeft ook andere hoeken gevonden, van waaruit hij zijn leven vermocht
te leven. Vaak werd dan het totaalbeeld daardoor feller, vervoerender. Maar nimmer
verviel Berlioz tot transigerende beschouwingen, ook in dit opus 16 niet. Italië is die
hel van zonlicht; zijn ‘brigands’ zijn de woeste Calabriërs; Harold is de in zijn
dromennet gevangen melancholicus, wie het spleen omvat als een mantel, uit fijne,
grijze mist geweven.
Het is alles zo volkomen van onze tijd ook: geen streven naar een compromis,
geen geven en nemen. Harold encanailleert zich evenmin met Berlioz' Calabrische
fielten, als de vroom prevelende pelgrims zich in hun gebeden laten storen door de
aanwezigheid van Byrons vreemde Dubbelganger. Dit is waarlijk allerhoogste Kunst,
iets van synthetische registratie.
Dit Amsterdamse concert bestond voorts nog uit Schuberts Unvollendete en een
Scherzo sinfonico (allereerste uitvoering) van dr. Rudolf Mengelberg. Rudolf
Mengelbergs coloriet wijzigde zich met dit werk niet onbelangrijk. De elegische toon
van zijn vroegere composities maakte plaats voor een meer aan Cornelis Dopper
verwant, steviger kleurengamma. Constructief schijnt overigens dit Scherzo minder
gerealiseerd dan oudere werken dat waren. Er is wat te veel cantilene in verhouding
tot de ritmische premissen en het karakter dier menigvuldige cantilenen verdraagt
zich met de aard der ietwat populaire scherzandofragmenten ternauwernood. Ook
schijnen sommige coloristische exuberanties (xylofoon, celesta) wat weinig
gemotiveerd door de aard dezer melodische en ritmische gegevens.
Voor de evolutie van Rudolf Mengelbergs muzikale bewustzijn zal het tenslotte
van het meeste belang blijken of hij tot de negatie van sommige overgeleverde
waarden zal kunnen komen: alle zeekaarten overboord werpen en gaan varen op het
kompas van zijn instinct. Onder sommige omstandigheden is va-banque-spelen nog
het enige. ‘Un jeune homme ne doit pas acheter des valeurs (trop) sûres’, schreef
Jean Cocteau voor enige jaren reeds.109 De ‘klassieke sonatevorm’ nu is gewis zo een
al te safe Waardepapier. Tegenwoordig, tenminste. In Beethovens dagen was het een
papieren Waarheid. Il faut que jeunesse se passe.110

Beatrijs111
15 januari 1926 (RN)
Over de opera Beatrijs, met de muziek van Willem Landré, de eerste oorspronkelijke
Nederlandse opera die te Parijs uitgevoerd zal worden, daar zal moeten klinken als
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Cocteau (1979), 45. De zin is bij Cocteau gemarkeerd met een groter lettertype en staat op
de eerste pagina van het manifest, overigens zonder het woordje trop.
De jeugd moet kunnen uitrazen. Pijper schrijft Faut que jeunesse passe.
Annalen 2747.
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een getuigenis voor de Hollandse dramatische muziekproductie dezer jaren, is reeds
vrij wat geschreven. Daar werd evenwel meer over de muziek geschreven dan over
het libretto; het werk van Landré aan dit stuk plaatste het geheel op een ander plan
van waardering. En dit, naar te vrezen staat, niet geheel en al terecht.
Wanneer Debussy met gebruikmaking van Maeterlincks Pelléas et Mélisande niet
een onsterfelijk meesterwerk geschreven had, zou Maeterlinck, auteur van tientallen
voortreffelijke toneelspelen, toch een even groot man blijken als nu. Wanneer echter
Landré op een zeker moment het libretto van Rutten terzijde had gelegd, dan zouden
wij van de onaangename plicht zijn ontslagen ons bezig te houden met een zó
ongeslaagd literair gegeven als dit. En men had in Parijs met de muziek van Landré
een beter specimen van Nederlandse dramaturgie kunnen vertonen. Tenminste: de
kans had bestaan dat het gekund had...
De reacties van de kunstenaar Landré op het gehele Beatrijs-gegeven zijn
neergelegd in de vijf minuten muziek, het Intermezzo, in de derde akte. Landré uit
zich daar volkomen en de ganse opera die voorafging en al wat nog volgen moet,
verbleekt tegenover die luttele maten. Alles, wat hem Beatrijs te zeggen gaf, werd
daar gezegd. Landré is in alle opzichten een zó veel groter kunstenaar dan de
tekstschrijver Rutten, dat het waarlijk geen portuur blijkt. Landré kan in die vijf, zes
minuten gevoelscomplexen, spanningen en ontroeringen oproepen, die de dichter
een hele avond najaagt en nimmer bereikt. En met die dichter jaagt de operacomponist
dezelfde - onbereikbare - emoties na en het blijft stamelen. Stamelen, naast het
spreken dat in het Intermezzo gedaan wordt.
Het gegeven van het oude mirakelspel Beatrijs (men spreekt hier wel van
mysteriespel, doch men behoort de termen mysterie- en mirakelspel niet door elkander
te halen)112 heeft telkens weer de geesten beziggehouden. Soms werd het een
archaïserend, broos en aristocratisch dichtwerk, zoals bij Boutens; soms werd het
een kwalijk toneelspel. En de inleiding die in het Schouwburg-programma afgedrukt
stond, laat niets meer over van de essentie der dramatische gebeurtenissen, noch van
de psychologische motivering dier gebeurtenissen. Het werd daar een hbs-opstel:
louter anekdotisch en totaal gewrongen uit elk verband van dramatiek, psychologie
en katholicisme.
Primo degradeert deze lezing Beatrijs' vlucht uit het klooster (‘Vrouwenperk’!)
tot dit probleem: ‘het onrustige gevoel (sic) is de niet gestorven liefde voor haar
jeugdkameraad Valentin’. Weg het eerste dramatische gegeven: haar vlucht is geen
raadsel, geen Moeten meer, doch een ‘vergeten van plichten en geloften’ voor die
‘niet gestorven liefde’. Secundo blijkt ridder Valentin ‘wispelturig’ en ‘verstoot’
Beatrijs, ‘die langzaam tot de diepste zonden vervalt’. Het tempo van dit verval langzaam - schijnt er evenzeer op aan te komen als de diepte dezer geïncrimineerde
zonden. Tertio - tres faciunt collegium! - is Beatrijs' terugkeer naar het stift
Vrouwenperk vooral mogelijk gemaakt door die mededeling (van de Hemelse Stem),
dat Maria, Onze Lieve Vrouw, al die jaren Beatrijs' plaats als kosteres heeft vervuld
en: dat niemand weet, ‘welke zonde zij beging’! Hiermee werd het realiteitsprincipe
in het
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mirakelspel geïntroduceerd: niemand weet er wat van - nu kan men dus wel
terugkomen...113 Treurig, treurig! Naast zulke ten hemel schreiende platheden
verbleken alle aanmerkingen die gemaakt zouden moeten worden op de rest van de
dramatische compositie: de meer dan stuntelige verdeling van hoofd- en bijrollen,
die Machteld, die dienstvrouw, die midden in het spel een volmaakt ongemotiveerde
draaiing moet goedspelen; de volstrekt negatieve betekenis van tuinman, waardin,
moeder-overste, Elgard... Na zulke verbuigingen, vervloeiingen van wat eens, in de
Middeleeuwen, een Wonder, want een groot kunstwerk was, kan men zich bijna niet
meer ergeren aan de verschijningsvorm en de treurige poëtiek van Ruttens
Beatrijs-mysterie. Heeft het nog zin op de retorische, de valse, geleende effecten te
wijzen? Die eerste strofen, die een verhaspelde Van Eeden voorstellen. (Eerste scène
van Van Eedens Lioba en Beatrijs' bloemenmeditatie. Maar stel eens tegenover elkaar
Van Eedens: ‘Hier sta ik in mijn bloemen, in mijn bloemenvolk’ en Ruttens: ‘Wat
staart gij mij met uw strakke bloemgezichten peinzend aan’. Beter niet vergelijken!)
Of de Gorterse strofen: ‘Een enk'le vogel slaat een klaar geluid.’ En daartussendoor
de verschrikkelijke tuinman: ‘'t is warm, hoor zuster!’ Of Valentijn: ‘de bloemen
van uw klooster, en wat uw kundig tuinman kweekt in kassen’ - in de veertiende
eeuw en midzomer - en dan ‘de warme kassen’. Anachronismen zijn niet altijd heilige
huisjes.
Wij kunnen het niet ernstig genoeg betreuren dat Landré zijn opera niet heeft
geschreven op een betere tekst. Dit hier is erger, want pretentieuzer dan een slechte
vertaling van de Hugenoten of Robert le Diable.114 Het zou nog te bezien staan of
het Beatrijs-gegeven in onze dagen tot meer inspiratie kan leiden dan tot vijf minuten
spannende, woordeloze muziek, zoals Willem Landré die gevonden en genoteerd
heeft. Maar het staat zonder meer vast dat deze tekst ettelijke malen minder geschikt
voor een muzikale compositie, voor een schouwburgvertoning is dan bijvoorbeeld
De Doge van Venetië of De Cid van Johan Wagenaar - teksten die evenmin zekere
wijde beugels kunnen passeren, overigens! Heel de taak van de componist scheen
hier het redden van hachelijke situaties. En hoe vaak moest dat mislukken!
De mentaliteit die aan dit libretto ten grondslag ligt, is volkomen amorf. Hopen
wij dat de componist Landré deze firma met de voltooiing van zijn Beatrijs ontbonden
heeft. Hopen wij dat voor de vaderlandse muziek en voor Landrés literaire
ontwikkeling, voor zover hij die als componist nodig heeft.
Wij mogen dus de opera Beatrijs als literair-muzikaal toneelwerk niet prijzen; wij
kunnen het stuk zelfs voor vijftig procent (de literaire procenten) niet aanvaarden.
Blijft dan over: de muziek. De Beatrijs-idee had Landrés liefde, naar het blijkt. Er
zijn vele fragmenten in die de componist van een wezenlijke inspiratie uit geschreven
heeft. (De tweede akte is muzikaal minder dan de rest. Voor die noodlotssfeer vindt
Landré de accenten niet, zoals hij ze voor de kloosterlijke schoot der moederkerk
wel vond.) En het instrumentale deel lijkt geslaagder dan de vocale fragmenten. De
zangstemmen worden vaak gedekt, niet slechts door de instrumentatie (ofschoon
men
113
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Dit is in de middeleeuwse Beatrijs niet anders: in haar slaap hoort Beatrijs een stem die haar
beveelt terug te keren naar het klooster. De stem zegt haar dat Maria veertien jaar lang haar
plaats heeft ingenomen.
Twee grand opéra's van Giacomo Meyerbeer.
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ettelijke hobopassages - stemverslinders bij uitnemendheid! - vervangen zou willen
horen door violen en alten), doch vooral door de wijze van vocale compositie. Deze
zangstemmen liggen zelden vrij genoeg, vaak is er een teveel aan welluidende
omgeving. Te dikwijls gaat dan die welluidendheid ten koste van de verstaanbaarheid.
Niet wij, die dat in dit verband wensen te bejammeren: muziek van Landré is schoner
dan taal van Rutten, doch in een opera geldt de Grootste Gemene Deler.
De uitvoering, onder Albert van Raalte, voldeed aan hoge eisen. Het orkest klonk
de gehele avond zeer goed. De enscenering werkte wat veel met Egyptische
Duisternissen: het kasteelvertrek in II was wat al te burgerlijk-vorige-eeuws. Mevrouw
Van Raalte, in de titelrol, vooral in III goed, vocaal niet overal voldoende, Jules
Moes' Valentijn-figuur in de regel onredbaar - toch had het er, vooral in I, wel wat
minder faustisch uit mogen zien.
Wensen wij Landré spoedig de inspiratie toe voor een nieuwe opera. Zij dan de
tekst zijn talenten beter waardig.

Jascha Heifetz
18 januari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (14 januari 1926)
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Brahms: Variaties over een thema van Haydn
Debussy: Ibéria, Images pour orchestre
Beethoven: Vioolconcert (solist: Jascha Heifetz)
‘Het grootste violistische evenement naast Kreisler’ concerteerde hier met het
Concert-gebouworkest. Heifetz was in dit land nog pas een grammofoonberoemdheid
- alhoewel een geduchte - en de snorkende reclames, de uitverkochte Grote Zaal en
het stadionachtige enthousiasme geven te vermoeden dat hij dat voorlopig nog wel
zal blijven. Zijn spel heeft ons tenminste niet de overtuiging bijgebracht dat Heifetz
meer is dan een voortreffelijk beheerser van het instrument viool. Een vergelijking
met de superieure muzieklibertijn die Kreisler is, blijkt, van het puur muzikale
standpunt uit gezien, volmaakt zot. En uitsluitend technisch-instrumentaal, violistisch
dus, zijn die beide grootheden ook ternauwernood te vergelijken. Het spel van Kreisler
is ál muziek, charme, Weense betovering; het spel van Heifetz is volstrekt volmaakte
violistiek, betrouwbaar, reëel en beheerst.
Men krijgt de sensatie van een voortreffelijk uitgebalanceerde zestigpaards
achtcilindermotor, volstrekt bedrijfszeker, geruisloos en soepel. De muziek heeft
met dit alles overigens bijster weinig te maken. Heifetz is toch werkelijk meer iets
voor Amerika dan voor ons.
Zijn spel is niet dor, niet onaangenaam, niet zielloos. Maar zijn muzikaliteit is:
onbeduidend. Normaal-onbeduidend. Het is soms aangenaam te luisteren naar
prestaties die zó geheel af zijn, dat men met wiskunstige zekerheid durft te
voorspellen:
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‘Hier kan ons niets gebeuren, hoe snel het ook gaat, hoe lastig dadelijk die
tertsentoonladders ook zullen zijn - alles komt terecht.’ Maar die tevredenheid, dat
‘veilig gestelde’ gevoel, is niet juist een muzische stemming. Gebeurde er maar eens
wat, dan wás er misschien wat gebeurd. Want de noten van het concert van Beethoven
zijn op zichzelf nog geen gebeurtenis.
Heifetz realiseert de noten zó zuiver, dat men, bij zijn spel, rechtstreeks voor de
vraag naar de ziel en de zin van dat alles komt te staan. En die vraag wordt niet
beantwoord. Na de ene frase komt de andere, na een forte een piano, na een stuwing
een inzinking. Alles precies, orthodox, cleanshaven. Wat willen we in 's hemelsnaam
nog meer?
De muziek zal altijd een wonder blijven en het vermogen om te ontroeren een
duister geheim. Vioolspel als dit is een (superieure) sensatie. Het is geen: Wonder.
Het is het recept: speel de noten volmaakt en met een zo fraai mogelijke toon. Heifetz
is: een Wereldvermaard Vioolvirtuoos - geen thaumaturg, geen Wonderman.
Het concert waarin hij optrad, bracht vóór de pauze een ietwat zonderling
triumviraat: Berlioz-Brahms-Debussy. Het werk van Brahms (de Variaties op een
thema van Haydn) leek tussen Berlioz' klaterende Carnaval romain en Debussy's
onvergelijkelijke Ibéria nog bleekbloediger en huisbakkener dan het al is. Een slecht
pleidooi, stotterend voorgedragen, voor een verloren zaak. Een laatste, krachteloze
manifestatie van het in Brahms' dagen al evenzeer gestorven Duitse romantisme. Een
gerestaureerde ruïne, sta-in-de-weg, een klad op het landschap. Monteux115 redde wat
hij kon, door vlotte tempi en lichte schakeringen, maar het vonnis was voor vijftig
jaren reeds geveld.
Men heeft hier in Amsterdam Debussy's Ibéria zelden frenetieker toegejuicht dan
ditmaal en wij herinneren ons ook geen uitvoeringen die zó in de geest waren als
deze, ooit in Holland gehoord te hebben; dit naderde het volmaakte bijna angstig
dicht. Ibéria is een toverspel van kleur, van atmosfeer, een profetie van een uit de
verte wenkende volstrekte vrijheid en gewichtloosheid; het is niet meer van deze
sinistere wereld; een in klanken gevangen tijdeloosheid.
Er zijn, in onze concertenpraktijk, soms ogenblikken dat de Tijd óverstroomt in
ademloze eeuwigheid, dat de klank zich sublimeert tot een Weten van al wat geheim
scheen te moeten blijven. Zulke summiere116 momenten spon Monteux tijdens Ibéria;
het werd het feest van dit seizoen.
Zij die in de concerten komen voor de muziek alleen, hadden zich met de pauze
kunnen verwijderen. Doch, lacie. De zaal, die vóór de pauze op drie staanplaatsen
na bezet was, bleek na de pauze, bij Heifetz' glorieuze entree, nóg iets voller te zijn
geworden: er was nu zelfs niet één staanplaatsje meer. Waaruit desgewenst afgeleid
zou kunnen worden dat er ten minste drie melomanen alleen voor het grootste
violistische evenement door de barre kou waren getogen.
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Pierre Monteux was van oktober 1925 tot september 1934 als vaste dirigent naast Willem
Mengelberg verbonden aan het Concertgebouworkest.
Zie voetnoot 36 bij het artikel van januari 1925.
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Mengelberg-concert
30 januari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (28 januari 1926)
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
Manén: Concerto espagnol voor viool en orkest (solist: de componist)
Beethoven: Vijfde symfonie
Willem Mengelberg, terug uit Amerika, dirigeerde het abonnementsconcert van
donderdag laatstleden. Pierre Monteux nam zondag tevoren afscheid met een
programma, bestaande uit de Amerikaanse symfonie van Dvořák, Ouverture
Zauberflöte, Rosamunde-balletten van Schubert en, als belangrijkste nummer, de
magistrale symfonische fragmenten uit Le martyre de Saint Sébastien van
Debussy-d'Annunzio.117 Mengelberg begon zijn seizoenhelft met de Ouverture
Fliegende Holländer, de Vijfde van Beethoven en als minder bekend nummer het
Concerto español van Juan Manén, voor viool met orkest; Manén zelf speelde de
solo.
Juan Manén speelt beter viool dan hij componeert. Er zijn - kan het anders? natuurlijk overeenkomsten tussen zijn componeren en zijn vioolspel. Het is allebei
wat indifferent. Wél geacheveerd, doch nergens tot een persoonlijke uiting geworden.
Maar zijn vioolspelen voldoet tenminste aan de hedendaagse internationale eisen.
Zijn Concerto español niet. Er staat vrij wat Lalo in en verder de geaccrediteerde
Spaansigheden van alledag: zes-achtstenmaten in drieën verdeeld, met twee stompjes
op de zwakke plekken, castagnetten, tamboerijn en veel vijf-één. Het concert is
zorgvuldig en zindelijk geïnstrumenteerd - dat is wellicht de grootste kwaliteit ervan:
de soloviool is altijd en overal vrij en er worden geen passages verslonden door
gulzige hoorns of verpletterd door beukende trommen.
Er zijn momenten die voluit voortreffelijk klinken, combinaties van hoge tertsen
in de soloviool met lage akkoorden in de fluiten. Maar het is alles wat mergloos: de
muziek, die veelal zo uitnemend werd georkestreerd, is niet helemaal die moeite
waard.
Manén zal zich, naar aanleiding van dit concert, nog niet voor een componist
kunnen houden. Het is (zonder de ijkmerken der meest halsbrekende virtuositeit)
van hetzelfde ras als de concerten van Vieuxtemps, van Wieniawsky. En dus eigenlijk
al geantiquiseerd vóór het geschreven was.
De uitvoering der orkestwerken slaagde zeer goed. Men weet hoe Mengelberg
stukken als de Vijfde van Beethoven, als de ouverture voor de Fliegende Holländer
speelt: met het grote apparaat, met een maximum aan tegenstellingen. Vooral de
ouverture van Wagner was instructief, in dat opzicht.
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Het mysteriespel Le martyre de Saint Sébastien is geschreven op een toneeltekst van de
Italiaanse dichter d'Annunzio (1864-1938).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

52

Das Lied von der Erde118
6 februari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (4 februari 1926)
Bach: Suite in b, BWV 1067
Mahler: Das Lied von der Erde (solisten: Ilona Durigo en Jacques Urlus)
Donderdagavond dirigeerde Mengelberg voor een uitverkochte zaal Mahlers Lied
von der Erde: het was, met Durigo en Urlus als solisten, een zeer goede uitvoering,
die de kwaliteiten en de tekortkomingen van het werk in een helder licht zette. Helaas,
de zwakheden blijken thans, in 1926, reeds sterker dan de verdiensten. Ook dit grote
werk, Mahlers summiere schepping, taande al. Kronos laat niet veel van onze
jeugdliefden bestaan...
Daar is een tijd geweest - niet veel langer geleden dan vijf, zes jaren - toen leek
Das Lied von der Erde een hoogtepunt van het Europese muziekbesef. Nooit scheen
des mensen eeuwigheidsverlangen intenser en vermurwender uitgedrukt dan in deze
zesdelige, vocaal-instrumentale symfonie. Niemand had nog ontroerender klanken
gevonden voor deze oude wijsheid, eertijds onder woorden gebracht door de
legendaire Notker Balbulus: ‘Media vita in morte sumus’ - te midden van het leven
staan wij in de dood - later uitgekristalliseerd in een van de betoverendste sonnetten
die Petrarca ooit dichtte: ‘La vita fugge e non s'arresta un'ora, e la morte vien dietro
a gran giornate’119 - het leven vliedt en staat geen enk'le stonde, en de Dood volgt na
met lange schreden. Mahlers ‘Du mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück
nicht hold’120 scheen te behoren tot hetzelfde ras van uitingen. Het leek: klassiek. Het
blijkt dit niet te zijn. Het blijkt Psychisch Epigonisme. Namelijk: Wagners
Schopenhauersbewasemde pessimisme, op teksten van Chinese dichters;
vorige-eeuwse Weltschmerz (door de geniale Nietzsche alreeds geantiquiseerd), op
Mahler-muziek. En Mahlers muziek behoorde nimmer tot de uitingen die adequaat
genoemd kunnen worden aan Petrarca, aan de waarlijk klassieken.
Mahlers eigen accent vindt ge in de Wunderhornlieder: ‘Der Himmel hängt voller
Geigen’ (Vierde symfonie), Rheinlegendchen, Zu Strassburg auf der Schanz.
Duitsromantisch, archaïserend, soldatesk hier en elders kinderlijk religieus. Mahlers
filosofemen over Dood en Hiernamaals waren altoos wat rommelig en deze
Duits-Chinese lyriek van Das Lied von der Erde inspireerde nu juist niet tot
bezonkenheden. Het bleven: aanleidingen tot (vaak suggestieve) lyrische
ontboezemingen. Niets evenwel
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Na de euforische teksten over Mahler in het Utrechtsch Dagblad is dit de eerste onomwonden
negatieve kritiek over werk van Mahler. Pijper had moeite met het schrijven van deze kritiek.
In een brief aan Emmy van Lokhorst schrijft hij: ‘Werkte hard vandaag en schreef vanavond
bepaald serieus over dat Lied von der Erde. Het was nogal een punt voor me: ik heb veel
van het ding gehouden en merkte vanavond de absolute onbeduidendheid, en joodse
valse-gevoeligheid ervan pijnlijk duidelijk. Het werd dus, voor mezelf, enigszins een
Auseinandersetzung, weet je, schat.’
Pijper gaf in deze periode concerten samen met de zangeres Berthe Seroen, waarbij de
toonzetting van dit sonnet door Ildebrando Pizzetti (1922) op het programma stond.
Zie voetnoot 66 bij het artikel van mei 1925.
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veroudert, verschaalt sneller dan de lyriek en: ‘zo het zout smakeloos geworden is,
hoe wil men het weer zout maken?’121 Wij moeten de lyrische geesteshouding die
Mahler in dit werk tegenover het leven aannam, verwerpen. Omdat het leven zelf
deze vormen van lyriek niet meer erkent.
Men verwijt ons vaak dat wij ongevoelig zijn geworden voor de zachtere
ontroeringen, dat onze kunst het aangename conglomeraat van de lach en de traan
niet meer erkent. Neen, waarlijk: dat doét het leven in Europa van onze dagen ook
niet meer. Wat heeft 1926 te doen met de symbolen van 1825, wat met de
mentaliteiten van voor 1914? Zou 1914-1918 ons niets geleerd hebben? Moeten wij
inslapen boven de aangename gedichten van het
Ikbeneengodin'tdiepstvanmijngedachten-regime? Wat doen wij met
Mahler-Bethge-Tchangtsi's: ‘Ich weine viel in meinen Einsamkeiten’? Wat met een
zó eindeloze Abschied? Wat willen wij ons laten ontzenuwen door de geluidscohorten
die ons moeten suggereren dat daar een aap in de maneschijn op de graven hurkt?
Natuurlijk, natuurlijk, het zijn treffende beelden en visionaire symbolen. Maar wat
raakt het in ons?
Men moet zeggen: bitter weinig. Berlioz' lyriek vervluchtigde evenzeer. Veel meer
dan een schouderophalen hebben wij niet meer over voor het programma van Berlioz'
Fantastique, van Harold en Italie, Lélio122 of La damnation. Maar de muziek die dan
nog overblijft! De klemmende, tormenterende, vervoerende muziek die een genie
als Berlioz kon toveren op de hulplijnen van dat minderwaardige programma...
Mahlers Abschied zal evenwel op den duur een te lang, te monotoon en veel te
zoetelijk stuk blijken, een niet volkomen geslaagde muzikale compositie naar
aanleiding van twee Chinees-Duitse lyrische gedichten, uitermate gevoelig, uitermate
onbeduidend voor ons levensbesef. En Der Abschied heet het beste fragment van
Das Lied von der Erde.
Achteraf zal het vijfde lied (Der Trunkene im Frühling) het het langst uithouden.
Dat is muzikaal het meest uit één stuk, dat is concieser dan de rest en volledig een
projectie van een tot de bodem reikend begrip in de componist. Alle vijf de andere
liederen vertonen nu reeds (Das Lied von der Erde werd in 1908 gecomponeerd!)
totaal verwoeste dode plekken. Zo in I, Das Trinklied vom Jammer der Erde, het
drievoudig herhalen: ‘Ein voller Becher Weins ist mehr wert, ist mehr wert, ist mehr
wert als alle Reiche dieser Erde.’ En, verderop, die volmaakt Italiaanse-opera-achtige
uithaal bij ‘Und aufblüh'n im Lenz’. Zo in II de kwalijke exclamaties bij ‘Ich komm’
zu dir, traute Ruhestätte' met die lijvige hoorntertsen, Freischütz-romantiek. Zo in
III, Von der Jugend, die troebele, langvezelige modulatie om ‘Alles auf dem Kopfe
stehend’ te krijgen. En, niet te vergeten, die grote trom en bekkens, die
‘Janitscharenmusik’, in dat kleine pentatonische tenorlied.
Soortgelijke ongeslaagdheden bederven ook de drie overige delen. Het vijfde lied,
Der Trunkene im Frühling, blijft het gaafst, tot dusverre. Die verre, waaiende klanken
van piccolo en violen kunnen nog toveren. En de populaire melodiek bij ‘Und singe
bis der Mond erglänzt am schwarzen Firmament’, suggereert wel heel gelukkig die
prille voorjaarsachtige stemming.
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Lucas 14:34.
Lélio, ou le retour à la vie, op. 14b, is het vervolg op de Symphonie fantastique.
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Maar wat te zeggen van momenten als ‘Die Vögel hocken still in ihren Zweigen’,
waar het orkest plotseling een gekakel en gekrijs aanheft, als ontplofte er een
zevenklapper in een volière vol parkieten? Zo is ook die rijderij in Von der Schönheit,
muzikaal en psychologisch, uitermate zwak. Een Tsjaikovski-moment in een
genreschilderijtje.
Mahlers oeuvre zal ongetwijfeld aan zijn stijlloosheid te gronde gaan. Men heeft
hier in Amsterdam iets van een Mahler-stijl willen cultiveren, doch het publiek zal
eens merken dat er geen Mahler-stijl bestaat. Mahlers ‘stijl’ is die van alle
componisten die hij eens bewonderd of gehaat heeft. En dat waren er velen. Het is
zowel Wagner als Verdi, als Brahms, als Dvořák, als Tsjaikovski, als Beethoven, als
Offenbach. En de feilen van al deze componisten ontbreken in Mahlers werk evenmin.
De stijl van Mahler is: hybridisch.
En een hybridisch kunstwerk wordt nimmer Klassiek.
Zo staat dan Mahlers laatste grote werk voor ons als een verwerende, brokkelende
ruïne. Met hem sluit de periode van de grote Duitse romantici-reeks, welke met
Beethoven begon. De wereld der klanken leeft elders. Wij hebben Mahler liefgehad.
Het is pijnlijker hem te moeten verwerpen dan Strauss of Reger. Doch het is bovendien
noodzakelijker. Het leven gaat verder en het eist van ons: ons bijzijn, onze
tegenwoordigheid.
Mahler heeft de belangstelling gehad die zijn werk verdiende, en zelfs meer dan
hij verdiende. Laat ons thans Kronos niet trachten tegen te houden bij zijn
slopingswerk. Andere taken wachten, andere Verten wenken.
Deze uitvoering was zeer gespannen en Mengelberg dirigeerde het stuk met alle
toewijding die hij ooit aan Mahlers muziek vermocht te geven. En men weet dat dit
niet weinig is. Vóór de pauze ging nog Bachs bekende Suite in b voor strijkorkest
met fluiten. Mengelberg speelde de continuo op het cembalo. De stemming liet te
wensen over: dit cembalo staat nog iets onder de Concertgebouw-diapason. Ook lijkt
de nieuwe opstelling van het strijkorkest, de eerste en tweede violen naast elkaar, de
violoncellen rechts van de dirigent, geen aanbevelenswaardige uitvinding. De tweede
violen klinken te zwak en de violoncellen derailleren te gemakkelijk uit het
coloristische spoor. Wellicht zit het orkest spoedig weer normaal. Deze verandering
is gewis geen verbetering.123

Mahlers symfonieën
13 februari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (11 februari)
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Mahler: Eerste symfonie

123

In de ‘oude’ orkestopstelling zaten de eerste en tweede violen respectievelijk links en rechts
van de dirigent (Toscanini noemde deze groepen de schouders van het orkest). In de hier
door Pijper bekritiseerde opstelling, eerst in Engeland en Amerika toegepast en nog steeds
de meest gangbare, zitten de eerste en tweede violen naast elkaar, links van de dirigent. Metz
(19682), 309-311.
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Mengelberg speelde onlangs Mahlers op één na laatste werk: Das Lied von der Erde,
en bracht thans Mahlers eerste orkeststuk, op één na. Op Das Lied von der Erde volgt
nog de Negende symfonie (de wel eens uitgevoerde, uitermate provisorische schetsen
voor een Tiende symfonie kunnen wij hier negeren als niet ter zake doende); en vóór
de donderdagavond hier weer uitgevoerde Eerste symfonie staat nog Das klagende
Lied.
Deze Eerste symfonie is in vele opzichten een aanvaardbaarder werkstuk dan Das
Lied von der Erde. De Eerste symfonie is van 1888, Das Lied von der Erde werd
twintig jaar later voltooid en het is zonder de minste twijfel een groter prestatie om
vóór 1890 een dusdanig orkestwerk geschreven te hebben dan, omstreeks 1908, de
bezinking van geheel een leven uit te kristalliseren in een stuk als Das Lied von der
Erde. Mahler was achtentwintig jaar oud toen hij de Eerste symfonie schreef, en het
is logisch en gemotiveerd, de leeftijd verantwoordelijk te stellen voor de menigvuldige
hevigheden en stamperijen van eerste en laatste deel der symfonie. Men kan dit te
geruster doen, daar deze zelfde leeftijd ongetwijfeld zovele heldere en prille momenten
in de duistere fonds der vier delen heeft getoverd. De Eerste symfonie heeft nog de
fouten - maar: ook de verdiensten! - van een jeugdwerk. Das Lied von der Erde
omvat meer doorleefd leed; de Eerste symfonie straalt meer muzische wijsheid uit.
Toch zal ook deze symfonie mettertijd niet tot de representatieve werken ener
grote periode worden gerekend. Speciaal de Eerste is wel zeer van nabij op Bruckner
geïnspireerd en de muzikale waarden (reële waarden!) die het werk bevat, werden
vroeger reeds nauwkeuriger uitgedrukt: in Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen.
Mahlers oeuvre bestaat uit drie perioden, drie grote onderdelen. De eerste periode
bevat de eerste vier symfonieën, en de kiemcel voor deze hele periode ligt in de
Lieder eines fahrenden Gesellen. De tweede periode bestaat uit de symfonieën V-VIII,
ingeleid door de Kindertotenlieder. De laatste periode omvat Das Lied von der Erde
en de Negende symfonie. Voor de Kindertotenlieder mag men de gehele
middenperiode van Mahlers symfonische arbeid geven; de Lieder eines fahrenden
Gesellen suggereren de stemmingen der eerste drie symfonieën gelukkiger dan de
gigantische orkestwerken zelf dat doen. De geesteshouding van waaruit Mahler zijn
eerste symfonische periode ontwierp, was een uitermate lyrische; de symbolen zijn
Schubert-Schumanns lindeboom, morgenstemmingen, liefdesleed, vogels, bloemen
en Hans-und-Grethe. Het accent werd zeer sterk beïnvloed door Wagner, de
constructie door Bruckner-Brahms. Persoonlijk, dat wil dus zeggen: typisch Mahler,
werd de vermenging dezer heterogene elementen. Te heterogeen, in trouwe. Wij
zullen ons niet stoten aan de talrijke populaire wendingen, strijkjeslyrieken uit het
tweede en derde deel: Stravinsky's Pétrouchka bijvoorbeeld, bevat trivialer
volksliederlijkheden. Doch de menging van de heroïsche stekerijen uit het laatste
deel (door Mahler zelf ‘dall' Inferno al Paradiso’ genaamd) met de vertederingen
waarop in de Lieder eines fahrenden Gesellen gezongen wordt ‘Auf der Strasse steht
ein Lindenbaum’, gaat, tegenwoordig, ternauwernood. Ook Mahler volgt in deze
Eerste symfonie (gelijk zovelen) de wegen die Beethoven met zijn Symfonie in de
oerwouden der Klanken gebaand had. Het is ál ‘Van Duisternis tot Licht’, het is
overal 's mensen eeuwige vrijheidsverlangen.
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Doch dat procédé kon alleen aan Beethoven maar lukken. De Vinders bereiken, de
Epigonen tasten. In zijn jeugd is ieder een epigoon en dit is dus geen verwijt dat wij
de Mahler van de Eerste symfonie mogen maken. Want dat hij zijn leven lang epigoon
zou blijven, was in 1888 nog niet met volstrekte zekerheid te voorspellen. Dat de
Eerste een Volgelingenwerk is, kan het stuk niet schaden. Wij aanvaarden deze
symfonie als bewonderenswaardige prestatie van een achtentwintigjarige componist,
geschreven in 1888. Deze precisering beduidt tevens een volstrekte restrictie. Voor
het muziekbesef van 1926 (bijna veertig jaar later! - men vergete dit niet) beduidt
Mahlers Eerste symfonie niets meer. Met veertig jaren moet een stuk klassiek zijn
geworden, een traditie verwezenlijken, of het werd een sta-in-de-weg.
Mengelberg, en die om hem zijn, houden Mahler voor klassiek. Men moet, op
historische, esthetische en muzikale gronden deswege met hem van mening
verschillen. De Mahler-cultus is een persoonlijke schepping van de dirigent
Mengelberg, in dit land. Dit is gewis een positieve post, doch Kronos zal het mettertijd
zowel een lacune als een verdienste schatten, mag men profeteren. Het staat zelfs te
bezien of er van deze verdienste wel zo erg veel overblijft.
Mahler toch is in Holland gepropageerd ten koste van het werk van zijn eigenlijke
Voorganger, van Bruckner.
En nu is het wel zeker dat een Bruckner-cultuur hier in Holland als iets zeer
kunstmatigs zou aandoen (dat altoos gedaan zou hebben, ook vijfentwintig jaar
geleden al). Maar in wezen staat de Hollander tegenover Mahlers onheldere
metafysica, zijn vaak bombastische klankexageraties, zijn oosterse breedsprakigheid
en zijn Oostenrijkse zoethartigheid evenzeer afwijzend. Holland gouteert Mahler op
gezag van het Amsterdamse Concertgebouw en het staat vast dat de
verantwoordelijkheid die deswege op Mengelberg rust, niet gering is. Natuurlijk
bevatten Mahlers symfonieën brood des geestes. Doch men zou niet mogen beweren
dat dit brood overal vrij van stenen is; het zou zelfs de vraag kunnen zijn of de
symfonieën V-VIII in hun geheel, anders of meer dan broodvormige stenen zijn...
Deze muziek was eens een nabloei van de Duitse, geurige romantiek. Doch de
bloemen verflensten en het jaargetijde verliep: Mahlers tijd verstreek. Hij is nu alleen
nog maar een publiek succes - een gemakkelijk en goedkoop succes voor virtuoos
orkestspel en expressief dirigeren. Zou Mengelberg zich nog vernieuwen in een
nieuwe muzikale expressiviteit? Men moet ervoor vrezen: noch het metafysische
geknoei van de Schönberg-groep, noch de zakelijke nuchterheid van Stravinsky
strookt met zijn wezen. En Mengelbergs instelling op Debussy was altoos een andere,
Germaanser, dan met het wezen van de grondlegger der waarlijk nieuwe muziek
strookt. Zoals de zaken er nu voorstaan, valt het te vrezen dat Mahlers symfonieën
de laatste muzikale werkelijkheid voor Mengelberg beduiden zullen. Dit nu klinkt
niet hoopvol.
Vóór de pauze van dit concert (Mahler werd waarlijk overweldigend gespeeld)
ging Mozarts goddelijke Symfonie in Es. Alles is in deze muziek volmaakt en klassiek,
in de edelste en ruimste betekenis. Neen - Mahler is toch waarlijk niet van Mozarts
ras; en niet van dat van Bach, Beethoven, Debussy... Zelfs niet van Wagners orde...
Onder alle meesters dezer laatste eeuwen zal men Mozart wel zeer hoog blijven
schatten. Zijn melodiek is divien.
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Concertgebouw-sextet
19 februari 1926 (RN)
Het laatste abonnementsconcert van het Concertgebouw-sextet bevatte niet minder
dan drie noviteiten: een Sextet van Benedict Silberman, de Kammermusik nr. 3 van
Hindemith en Poulencs Rapsodie nègre. Na de pauze ging nog, als effectvol en
dankbaar sluitstuk, de Kamersymfonie van Wolf-Ferrari.
Silberman was leerling van Sem Dresden en schreef reeds betere werken dan het
Sextet. Het is nog wat te vroeg om over de mogelijke en waarschijnlijke evoluties
in dit muziekbesef te gaan schrijven (de componist werd in 1902 geboren),124 doch
men kan al wel vaststellen dat daar een positieve geschiktheid voor het vak
componeren in hem woont. Daar is een goed verticaal klankbesef; het horizontale
begrip - de melodievinding - is nog wat onbijzonder. Zijn coloriet is te duister en de
gedachtegangen haken vaak in elkander vast. Doch er behoeft slechts wat meer
helderheid in dit (muziek)bewustzijn te komen, Silberman behoeft slechts boven
sommige te uiterlijk dramatische premissen uit te groeien om rijp te worden voor
heel gave en persoonlijke uitingen. In dit sextetje staat te veel Eulenspiegel-gegrijns
en de foxtrot (het laatste deel) blijft te conversabel, zodat hij weliswaar de platheden
van het genre vermijdt, doch, van de weeromstuit, ook nergens goed op gang komt.
Het stuk is overigens plezierig los van allerlei formalismen ontworpen en blijkt reeds
meer dan een belofte. Men zal goed doen Silbermans naam in de gedachten te houden.
Hindemiths Kammermusik nr. 3 is eigenlijk een violoncelconcert, door tien
instrumenten begeleid, en men weet niet, waarover zich meer te verwonderen: over
het gemak, de durf, waarmee dit in ieder geval uiterst notenrijke werk werd
neergeschreven, dan wel over het minder dan povere resultaat dat meester Hindemith
met zo een allerbijzonderst ensemble wist te bereiken. Ziehier toch de mogelijkheid
tot geheel nieuwe klankeffecten; een instrumentencombinatie die een componist tot
volstrekt nieuwe uitingen zou dwingen. Maar bij Hindemith werd het óf een unisono,
óf een perpetuum mobile.
Paul Hindemith werd in 1895 geboren en hij heeft gewis een verbluffende
begaafdheid. Al zijn (reeds geducht talrijke) werken zijn met bravoure ontworpen
en met koninklijke nonchalance gerealiseerd. Men zou evenwel in of buiten Duitsland
geen tweede zo grove en essentieel onbeschaafde muzikale mentaliteit kunnen
aanwijzen. Dit gebaar is volkomen barbaars, hij werd de usurpator der moderne
muziek. Alle verstilling is hem vreemd, afwachten kent hij in zijn klankconstructies
niet, er is geen spoor van bezinking en geen atoom muzisch besef. Zijn werk heeft
precies evenveel met de muziek (oude of nieuwe) te maken als de gewrochten der
pyrotechniek (vuurpijlen, donderbussen en zwermpotten) met de beeldhouwkunst
of de architectuur. Er zal geen noot van overblijven en men zou bijna geneigd zijn
de onelegante kwalificatie

124

Benedict Silberman, die in 1901 geboren werd, was een van de aanwezige toehoorders van
Schönbergs compositiecursussen in Zandvoort. Zie Op de Coul (1981) en Historie en Kroniek
I, 177. Zie ook voetnoot 277 bij de recensie van 8 november 1921.
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van de oude Hanslick te herhalen: ‘Man hört diese Musik stinken.’125 Beschouw deze
Kammermusik: soms wordt de sololijn der concertante violoncel ‘aangevuld’ door
de trompet (!), elders weer brullen cello's, trombone, fagot en klarinet ‘ausdrucksvoll’
een melodie welke haar gelijke in wezenloosheid niet heeft - als tegenstelling, als
hoogtepunt, meent ge? Welneen - als expositie. ‘Feste druff’ heette dat in 1914...126
Men heeft niets aan deze instrumentencombinatie: Hindemith instrumenteert voor
elf solisten (het getal is nu eenmaal omineus) precies zo solistisch als Wagner in de
Ring voor een orkest van honderd man.
Maar die instrumenteermethode slaagde niet bepaald, in dit gemiddelde. Wat wist
hij met zijn allenige viool te beginnen, wat met zijn solistische blazers? Niets; minder
dan niets; hij beging smakeloosheden.
Poulencs Rapsodie nègre staat tot Hindemiths Kammermusik als het Trocadéro
tot de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Want - nietwaar? - de enige verdienste van
het Trocadéro is dat dit monstrum in Parijs gebouwd werd. Artistiek geven beide
specimina van wansmakelijke architectuur elkaar weinig toe. Poulencs Negerrapsodie
heeft meer van (ietwat knoeierig) kinderwerk, Hindemiths kamermuziek suggereert
hier en daar een soort hippopotamusjubel. Poulenc is muzikaal en psychisch
onbeholpener, maar het soort onbeholpenheid ontroert niet. Een links, onhandig
gebaar kan soms een vertedering wakker roepen, soms ergert het alleen, maar Poulencs
muziek doet het laatste. Het is te blasé; hij doet te zeer alsof hij dit alles wel zo wil,
maar plundert intussen Ravel (diens Rapsodie espagnole, en daaruit het hoofdthema,
die vier dalende noten, waarop Poulenc de gloednieuwe vocalise Honoloulou
paste!...).127 En niet alleen Ravel!
Ook Poulenc zal een vergissing van deze na-oorlogsjaren blijken. Het is zwak
epigonenwerk en het komt zelden boven dilettantisch geknoei uit. Hij spreekt, met
zijn noten, enigermate welopgevoeder dan Hindemith, maar hij heeft evenmin iets
te zeggen. Ze konden beter zwijgen.
Het Concertgebouw-sextet verdient erkentelijkheid voor het feit dat men al deze
nieuwe werken tenminste te horen kreeg. Het is nodiger, de (onbelangrijke) werken
van 1925 ten minste eenmaal tot klinken te brengen, dan altijd weer de in ons bezit
zijnde kapitalen na te tellen en opnieuw op stapeltjes te rangschikken.
Het ensemble staat overigens helaas niet meer op de oude en zeer bijzondere
hoogte; men zou van Spaanderman niet durven zeggen dat hij de erfenis van Evert
Cornelis veel rente laat opbrengen. Toonkwaliteit, securezza, coloriet, alles ging erop
achteruit. Spaanderman schijnt (zie ook zijn dirigeren) geen geboren leider; er blijft
boven en onder, tussen en achter de noten te veel achterwege. Als uitnemende
technische prestatie behouden de uitvoeringen van het Sextet hun volle waarde, doch
de

125
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De muziekcriticus Eduard Hanslick schreef naar aanleiding van de première van Tsjaikovski's
Vioolconcert (Wenen, 4 december 1881): ‘Friedrich Vischer behauptete einmal bei einer
Besprechung lasziver Schilderungen, es gäbe Bilder, die man stinken sieht. Tschaikowsky
bringt uns zum erstenmal auf die schauerliche Idee, ob es nicht auch Musikstücke geben
könne, die man stinken hört!’
‘Feste druff’ (darauf) is een strijdkreet uit de Eerste Wereldoorlog: geef ze ervan langs!
De vocalise Honoloulou poti lama is een onderdeel van Poulencs Rapsodie nègre (1917).
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wonderen die vroeger wel plachten te geschieden, schijnen voorlopig hun wereld
wel uit. En wat maakt de waarde van een muziek, van een musiceren, uit als het geen
Wonder is?...

Stravinsky-week
27 februari 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (25 februari)
Stravinsky: Suite uit L'oiseau de feu
Stravinsky: Pianoconcert (solist: de componist)
Stravinsky: Huit pièces enfantines
Tsjaikovski: Vijfde symfonie

I
Het Concertgebouw nam het loffelijke initiatief. De Kring Kosmos (een vereniging
van moderne Amsterdamse kunstenaars) sloot zich aan.128 Er zijn pro's en contra's;
iedereen weet een anekdote of houdt er een mening op na (eigen mening of uit de
dode hand), kortom: deze Stravinsky-week schijnt een der ‘evenementen’ van het
seizoen te worden.
Donderdag was daar één eerste uitvoering: van de voor orkest gezette acht
kinderquatre-mains, die indertijd in een mooi, moddergrijs omslagje bij Henn in
Genève verschenen zijn. Voorts het Pianoconcert (de componist-pianist raakte er
angstwekkend uit, in het eerste deel...) en de suite uit L'oiseau de feu. Zondagmiddag
dirigeert Stravinsky zijn Sacre du printemps. Zaterdagmiddag voert de Kring Kosmos
L'histoire du soldat uit, onder leiding van Paul F. Sanders.129 Vandaag, in de
Concertgebouw-Kamermuziekavond, speelt de componist de Sonate benevens nog
een Serenade voor pianosolo en verder gaat daar dan een aantal arrangementen.
Naar aanleiding van dit vrij complete overzicht zullen wij de betekenis van de
figuur Stravinsky nauwkeurig kunnen waarderen en het ligt voor de hand dat wij
thans, na het eerste concert, liever volstaan met enige algemene notities. Het werd
een merkwaardig publiek succes; nog geen jaar geleden zwom men in scholen de
zaal uit na de Sacre.130 Dit is indertijd in Parijs ook ongeveer zo gegaan. De eerste
keer ergert men zich, of fluit; de tweede maal winnen de frenetiek applaudisserenden
het. De derde keer is nog niet aan de beurt gekomen... Zonder dwaasheid: het is
merkwaardig
128
129

130

De Kring Kosmos stelde zich ten doel ‘moderne werken op muzikaal en literair gebied te
doen uitvoeren’ (Het Vaderland, 1 maart 1926).
De muziekcriticus en componist Paul F. Sanders (1891-1986) werkte van 1926 tot en met
1933 nauw samen met Willem Pijper als hoofdredacteur van De Muziek. Zie de INLEIDING,
XXIV.
Dit is sterk overdreven. Bij de première onder Monteux op 12 oktober 1924 was er weliswaar
afwijzing bij enigen onder het publiek en verlieten sommigen demonstratief de zaal, maar
het publieke succes en de langdurige ovaties, vooral na het volksconcert dezelfde avond,
stonden in sterk contrast met de afwijzende reacties in Berlijn en Wenen. Zie Giskes (2000),
22-23.
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op te merken hoe snel men, de concertbezoekende ‘men’, aan een zekere mate van
dissonantie went. Of ‘men’ het ook al mooi vindt?...
Stravinsky had dus hier donderdagavond een groot succes. Wij sluiten ons, in een
zekere instantie, van harte hierbij aan. Want Stravinsky heeft enorm veel gedaan
voor de verruiming van ons tonale en harmonische bewustzijn. Stukken als
Pétrouchka, als zijn meesterwerk Le sacre du printemps hebben nu reeds een
muziekhistorische betekenis. Laat ons verder vaststellen dat die renovaties thans
reeds plusminus tien jaren oud zijn; wat Stravinsky ná 1918 voltooide, is voor hem
niet bepaald een vooruitgang geworden: hij zakte in.
Het Pianoconcert bleek een te gemakzuchtig geconcipieerd werk te zijn, dat
telkenmale verouderder klinkt. Wij hoorden het stuk in mei 1924 in Parijs, in
november van datzelfde jaar ten tweeden male en thans voor de derde keer. Het werk
verdraagt niet zoveel attentie, het smolt weg. De gunstige eigenschappen zijn: een
volstrekt ont- breken van breedsprakigheid, een goed evenwicht tussen de drie delen.
Thematisch en harmonisch is het zwak; pianistisch is het te stug - ook het orkestrale
coloriet is wel zeer monochroom.
De Pièces enfantines wonnen niet door de instrumentatie. Het blijft altijd een
hachelijke onderneming, zulke huiskamermuziekjes naar het winderige orkestpodium
over te brengen. En wanneer dit dan nog aldus, met het grote apparaat en à grand
spectacle geschiedt... Het werd vrijwel een bouffonnerie.
De oude L'oiseau de feu-suite (bewerkt in 1919) bleek het sterkste stuk van de
avond. De muziek is van 1910 en de climaxen bereiken nog niet de hoogten van de
analoge momenten in Sacre of Pétrouchka. De lyriek is nog wat schools en wordt
ons nog wat overvloedig toegediend. Doch de suite is gespannen en geladen en er
staan enorme coloristische trouvailles in (het gebruik van de piano).

Stravinsky-week131
2 maart 1926 (RN)
Kring Kosmos; Amsterdamse Schouwburg (28 februari 1926)
Stravinsky: L'histoire du soldat

II
De tweede dag van de Stravinsky-week was gereserveerd voor de kamermuziek en
voor de uitvoering (door de Kring Kosmos) van het ‘pièce jouée, dansée et lue’
L'histoire du soldat. Om met dit laatste, de matinee in de Schouwburg, te beginnen:
qua muzikale prestatie stond dit niet op de hoogte van de kamermuziek- of van

131

Een groot gedeelte van deze recensie is verwerkt in het essay ‘Igor Stravinsky’ dat Pijper
opnam in De Quintencirkel. Voor de volledige tekst in De Quintencirkel zie HPG 2, 70-73.
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de orkestconcerten. Paul F. Sanders, jong componist van talent, oud-leerling van
Dresden, Frans georiënteerd in zijn muzikale aspiraties en, wat zijn algemeen artistieke
habitus betreft, behorende tot de avant-garde (hij schreef muziek bij de teksten van
Nijhoff - Pierrot aan de lantaren132 - bij teksten van Marsman, Chasalle133 en Kelk)
- Sanders had de algemene leiding en bovendien dirigeerde hij nog het
zevenmansorkestje op het toneel. Wij complimenteren hem met zijn initiatief en
stellen gaarne vast dat er veel lofwaardigs te zien en te horen was. Maar het
technisch-muzikale deel van deze onderneming ging wellicht nog wat boven zijn
krachten.
L'histoire du soldat is typisch voor de Stravinsky van 1917. Hij verliet daar reeds
de domeinen van het grote geluid - in plaats van de honderd executanten der Sacre
zitten hier zeven solisten: een viool, een bas, een klarinet, een fagot, een trombone,
een cornet à pistons, een slagwerker. Het harmonische idioom van deze muziek werd
magerder, stugger. De geluidscascaden van de jaren 1911-1914 verdwenen, de
romantiek verschrompelde, het nasillerend accent werd verscherpt.
De gang, de geladenheid, bleef nog. Maar de zwakheden, de positieve
tekortkomingen uit de Sacre-periode, verdwenen evenmin. In Le sacre stonden óók
vele bladzijden waarop niets gebeurde - er zwierf daar dan een onbeholpen fagotlijn
door een woestijn van vioolsecunden en bastremolo's. Dat werd in L'histoire du
soldat een ietwat insipide gezeur van vier slecht aansluitende blazerstimbres (Petit
choral) of een langgerekt mediteren van klarinet en fagot op een onbeduidend gegeven
(de muziekjes die met de prinses te maken hebben). In de ontwikkelingslijn van
Stravinsky's oeuvre beduidt L'histoire du soldat een stap verder - maar ook: een
schrede verder van zijn eigen muziekbewustzijn af. Wél een veralgemenen van zijn
tendenties, doch bovendien ook een vertragen van de - barbaarse! - bronnen der
inspiratie.
De anekdote van L'histoire is spoedig verhaald. De soldaat heeft een viool, waarop
hij spelen kan en die hem tot een gelukkig sterveling maakt. De duivel maakt zich
van het instrument (aardige verbeelding van des soldaats ziel!) meester, door hem
in de plaats van dit speeltuig geld, roem en eer te beloven. Halfweg het stuk weet de
soldaat zijn vioolvormige ziel terug te winnen. In de laatste scènes triomfeert de
duivel weer. Natuurlijk is er nog vrij wat literaire en metafysische franje en
hocus-pocus om dit geraamte van een gegeven heen, maar de essentie van het
gebeurtenisje wordt door deze vier staten volkomen helder aangeduid. Het werd
precies een anticiperende autobiografie van de componist.
Stravinsky zelf moet dit tijdens het concipiëren van het stuk ook wel duister gevoeld
hebben, anders ware hem de diaboliek niet zo voortreffelijk gelukt! Lees namelijk
voor De Soldaat: Igor Stravinsky; voor De Duivel: De Vergetelheid. Stravinsky's
ziel zong, indertijd, als een toverviool. Op het ogenblik leven wij in de tweede fase
van het spel zijns levens: zijn muziekvermogen is naar de duivel en hij baadt zich in
roem en eer (van zijn chequeboek weten wij bescheidenheidshalve niets

132
133

Pierrot aan de lantaren. Gedichtenbundel van Nijhoff uit 1919.
Frederik Chasalle is het pseudoniem van Constant van Wessem.
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af). Het is te hopen dat de Soldaat Stravinsky's ziel binnenkort terugwint en dat hij
voor recidiven blijft gevrijwaard: homme averti en vaut deux, en de componist heeft
in L'histoire du soldat voor zichzelf een klare spiegel geslepen.
Want, waarlijk: de Stravinsky van 1925 is niet meer dan de ruïne van de meester
van 1910. Neem stukken als de Pianosonate, de vierdelige Serenade voor piano van
1925. Weg alle gang, weg alle suggestieve harmonische eigenwilligheden. De
melodiek verloor haar canailleuze karakter - dat is op zichzelf zo erg niet - maar het
werd huisbakken, duf en benepen... De ritmiek werd gezuiverd van alle syncopische
gekronkeldheden en stuipende verschuivingen. Maar deze gepurificeerde
kramptrekkingen bleken de vermomming geweest te zijn van een volstrekt insipide
kwadratuur. Weg alle tendensen om tot een vrijer begrip dan ‘tonaliteit’ te komen.
Verdwenen alle originele constructie-invallen, het werden weer sonatevormen,
rondo's, liedvormen; het werd weer Clementi. Stravinsky verraadt met zijn
tegenwoordige composities zijn Gisteren. Wij achten dit een jammerlijk en stuitend
schouwspel.
Als gezegd: de uitvoering van L'histoire du soldat was een merkwaardig en ten
dele zeer geslaagd experiment. De ongelukjes in de uitvoering der (moeilijke!) muziek
mogen wij rustig op een gebrek aan routine terugvoeren. Wanneer Sanders over een
aantal doorgewinterde dirigeertrucs beschikt had, zouden sommige catastrofen
wellicht niet voorgekomen zijn. Maar de jonge musici, die de trucs allemaal kennen,
beschikken nu eenmaal niet over het initiatief en het enthousiasme voor de moderne
zaak en daar Sanders bewezen heeft de laatste eigenschappen wel te bezitten, mogen
wij hem over een tekort aan routinierseigenschappen waarlijk geen te felle verwijten
maken.
Johan de Meester was de Voorlezer, Hooykaas de Soldaat (uitstekend!), A. v.d.
Vies de duivel. Mejuffrouw Boogers danste een aantal hevig uit de populaire toon
van het stuk vallende bewegingen; slecht begrepen.134 Van Uytvanck zorgde voor de
montering; het voordoek van de op het toneel staande poppenkast, waarin zich de
geschiedenis van de soldaat afspeelde, was buitengewoon geslaagd - werkelijk
voortreffelijk. Martinus Nijhoff vertaalde Ramuz' tekst in zeer suggestief Hollands.
De Schouwburg was vrijwel uitverkocht en het ontbrak na afloop evenmin aan applaus
als aan protestfluitjes.
Na de pauze een toestukje, dat men in het vervolg beter achterwege laten kan.
Sanders doet zichzelf met dit kleine muziekje geen goed; hij heeft beter dingen
geschreven. Het is ook onjuist een muziek te koppelen aan een zó precieus bothoofdig
tekstje als dit Imaginair drama voor oude generaals. Rataplan!135 Ook de enscenering
viel hevig af na de weloverwogen en suggestieve decors van L'histoire du soldat.
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L'histoire du soldat werd gedanst door Adriaan Hooykaas, Abraham van der Vies en Johanna
Boogers, die door J.W.F. Werumeus Buning in zijn Dansen en danseressen (1926) genoemd
wordt als de talentvolste leerling van Gertrud Leistikow. Van der Vies zou later, tussen 1933
en 1955, als regisseur optreden van tientallen opera's.
Paul Sanders componeerde Rataplan! Imaginair drama voor oude generaals op een libretto
van C.J. Kelk en Frederik Chasalle (pseudoniem van Constant van Wessem). In Het Vaderland
van 1 maart 1926 vinden we een summiere samenvatting: ‘twee oude generaals voeren een
strijd om een schone ballerina, oftewel om de vrouw’. Ze moeten het beiden met de dood
bekopen.
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Stravinsky-week136
3 maart 1926 (RN)
III
Concertgebouw-Kamermuziek (27 februari 1926)
Igor Stravinsky (piano), Alma Moodie (viool), Otto Stöckigt (klarinet)
Stravinsky: Suite uit L'histoire du soldat; Pianosonate; Serenade voor
piano;
drie stukken voor klarinet solo; Suite voor viool en piano
De solisten van de kamermuziekavond waren, behalve de pianospelende componist,
de violiste Alma Moodie en de klarinettist Otto Stöckigt. Wij hebben Moodie nimmer
beter gehoord, vooral in de Suite uit L'histoire du soldat (voor viool, klarinet en
piano) deed zij voluit voortreffelijke dingen. En ook Stöckigt liet zich bewonderen
als een uitnemend instrumentalist.
Het was overigens een ietwat nadrukkelijke gebeurtenis; 's middags en 's avonds
zo precies dezelfde muziek... Het noopte tot vergelijkingen, die niet in het voordeel
van de middagconcertgevers konden uitvallen. Volstaan wij met te vermelden dat
men 's avonds een zeer gespannen en geladen uitvoering van de Suite gaf. Het werd
de gebeurtenis van dit concert. Want noch de drie stukjes voor klarinetsolo (van
1918), noch de Pergolesi-suite voor viool en piano (van 1919)137 bevatten zoveel
persoonlijke uiting van de componist als dit werk. Men kon uit de Suite desgewenst
horen hoe weinig het toneelgebeuren er voor de componist op aankwam. Het zijn in
zichzelf complete muziekstukjes, die ook bij een uitvoering van de comédie138 gespeeld
kunnen worden. Doch bij een uitvoering in de concertzaal verliezen ze niets. Voor
een scènemuziek lijkt dit niet a priori een voordeel.
Het pianospel van de componist Stravinsky wijzigde zich in de loop der laatste
paar jaren grondig. In 1924 was het ongeveer de synthese van nuchterheid, accuratesse
en stijfheid. Het werd veel lyrischer: het pedaalgebruik nam toe, zijn toucher
verzachtte zich. Het bleef even stijf en accuraat - het tempo rubato is voorlopig nog
een paar jaar taboe - maar de nuchterheid maakte plaats voor een soort dynamisch
pathos. Wij horen dezelfde wijziging in de opeenvolging: Pianosonate (1924),
Serenade voor piano (1925). ‘Sonate’ is een bloot formele mededeling; ‘Serenade’
werd reeds meer een lyrische bespiegeling. De Serenade bevat trouwens heel wat
meer subjectieve lyriek dan de Sonate (het laatste deel en die stormlopen in het eerste
onderdeel). Het is logisch dat Stravinsky nu bezig raakt met het in cultuur brengen
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Het tweede deel van deze recensie is verwerkt in het essay ‘Igor Stravinsky’ dat Pijper opnam
in De Quintencirkel. Voor de volledige tekst in De Quintencirkel zie HPG 2,70-73.
De Suite voor viool en piano uit het ballet Pulcinella dateert van 1925. Het ballet zelf dateert
van 1919 en is gebaseerd op muziek waarvan Stravinsky dacht dat die van Pergolesi was.
Comédie is hier de algemene benaming voor een theaterstuk.
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van zijn lyrische gebieden. Wij zullen nog afwachten wat erop groeien wil. Naar de
kiemplantjes te oordelen heeft hij er met wat algemeen Europese bloemzaden
(Massenet-asters, Brahms-violieren, Paladilhe-gladiolussen) nogal veel
Tsjaikovskionkruid op gestrooid. Er is nog geen aanleiding ons scepticisme te ruilen
voor hoopvoller verwachtingen. Stravinsky heeft ons met zijn evolutie ná de Sacre
te grondig teleurgesteld. En hij is, van huis uit, een geniaal Vinder; hij kan ons en
zichzelf niet bevredigen met alleen maar talentvolle werken. Wat hij de laatste jaren
schreef, staat ver beneden zijn eigen vroegere gemiddelde.

IV
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (28 februari 1926)
Tsjaikovski: Ouverture Roméo et Juliette
Glazoenov: Vioolconcert, op. 82 (soliste: Erica Morini)
Stravinsky: Le sacre du printemps (o.l.v. de componist)
Het abonnementsconcert van zondagmiddag bracht Le sacre du printemps. Dit is het
geniale werk van de Meester die Stravinsky toen was, vóór de wereldoorlog, vóór
de decadentie.
Dit werk moet de componist van 1926 een doorn in het oor zijn. Want het staat
daar als een levende bespotting van zijn tendensen van heden. De Stravinsky van
deze na-oorlogsjaren wil orde in zijn werken en rust en klaarheid en contrapunt (dat
wil zeggen psychologie). Ja, de Sonate van 1924 is ordelijk, even ordelijk als een
quatre-mains van Diabelli; zo een werk is zo rustig als La prière d'une vierge;139 het
is even klaar als een schone lei: er staat nog niets op. Men zie wat gedrukt staat in
een interview ‘Een onderhoud met de meester’. Daarin heet het:
Ik geloof in de melodie en in het contrapunt; mijn Pianoconcert en mijn
Sonate bewijzen dat. Daarin ontwikkel ik een zuiver contrapuntische
constructie. Rechterhand en linkerhand geven twee onafhankelijke
melodieën, twee stemmen. Het is moeilijk speelbaar, want juist door de
tweestemmigheid wordt het de executant, als moest hij twee dingen
tegelijkertijd zeggen...’140
Ziehier een gloednieuwe definitie van het contrapunt. We hebben vroeger nog wel
eens van contrapunt in vijf of zes stemmen gehoord; de hele klassieke literatuur is
er om deze bévue141 van de geïnterviewde meester ietwat te illustreren. Nu spreken
wij maar eens niet van Joh. Seb. Bach. Er is ook nog een periode in de muziekhistorie
geweest, genaamd die der Nederlanders, ofwel de contrapuntische school. Als men
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Een destijds zeer populair salonstuk voor piano van Tekla Badarzewska (1834-1861). Pijper
noemde het eerder in de recensie van 24 november 1920.
Interview met L.M.G. Arntzenius in De Telegraaf van 28 februari 1926.
bévue: flater, blunder.
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met de oren van een vakman naar de ‘contrapuntische constructies’ van Orlando di
Lasso, van Willaert, van Josquin luistert, dan vergaat zelfs de lust over Stravinsky's
tweestemmige enormiteit te lachen. Men zou geneigd zijn het votum van intelligentie
te vragen... doch de vriendelijke interviewer heeft al bij voorbaat alle bedenkingen
tegen de uitingen van zijn slachtoffer ontzenuwd: kort vóór de ontstellende
contrapuntmeditatie had Stravinsky: ‘als hoffelijk gast van ons land de edele en oude
jenever reeds bij de aanvang van de maaltijd geëerd’. De componist is hiermee
voldoende verontschuldigd.
Le sacre du printemps is niet ordelijk, niet rustig, niet klaar en zelfs niet eens
contrapuntisch. Maar het is een meesterwerk. Is een oerwoud soms ordelijk? Is een
stormnacht klaar? Is de eruptie van een vulkaan rustig? Deze muziek is geïnspireerd
van de eerste noot tot de laatste, ze is meer geïnspireerd op een kreet, op een schreeuw,
dan op een maatschappelijk getolereerd gebaar. Maar wat raakt ons dat? Is Bach
soms groot, omdat hij zo ervaren in het vijfstemmige contrapunt was? Is Mozart
groot, omdat zo vele van zijn menuetten uit een veelvoud van acht maten bestaan?
Stravinsky is een groot meester omdat hij, als een twintigste-eeuwse Prometheus,
het vuur uit de hemel gerukt heeft, omdat hij aan zijn verbeeldingen een levende en
schone gestalte heeft kunnen geven. Dat hij dit niet meer weet, dat zijn armelijke
Heden zijn koninklijke Gisteren staat te honen, zij hem vergeven. Doch men verwachte
niet van ons dat wij met hem ons onderscheidingsvermogen voor de honden zullen
werpen. Het is mogelijk dat de Stravinsky van 1926 een wijzer en ervarener man is
dan de Stravinsky van 1916 - we worden nu eenmaal niet ongestraft ouder - maar
hij is een geringer componist, een onvrijer kunstenaar.
Le sacre du printemps woelt een berg muzikale en algemeen artistieke problemen
op en ontraadselt ze terzelfder tijd. Er staan in dit werk klankstapelingen, coloristische
en harmonische trouvailles die nog volstrekt nieuw zijn. En het is dan weer ontstellend
in het bovenbedoelde interview te moeten lezen: ‘Mais non, je ne suis pas moderne.
Ik ben ten enen male incompetent om over de moderniteit te oordelen. Ze zeggen
dat ik atonaliteiten geschreven heb, en ik begrijp van de hele atonaliteit niets’...
Dit nu is wel een kwestie van intelligentie. Dit kan niet verdoezeld worden door
zinspelingen op onze nationale alcoholica. Stravinsky behoorde zijn eigen partituren
te kennen. Hij kon weten dat de hele introductie van het eerste deel een specimen
van zuivere atonaliteit genoemd mag worden, hij heeft het zelf geschreven. Hij wil
ons toch zeker niet wijs maken dat dat in C-groot staat?...
Wij zullen Stravinsky voorlopig aan de beschikkingen zijner muze overlaten.
Iemand die een stuk als de Sacre heeft kunnen schrijven, is een meester van zeer
grote kracht. Houden wij het ervoor dat het meester Stravinsky in deze jaren lust,
zich vrolijk te maken over successen en journalistieke deliria. Men zou hem slechts
willen meedelen dat het nog altijd nuttiger heeft geleken meesterwerken te schrijven,
dan beroemd en in de mode te wezen.
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L'histoire du soldat
april 1926 (De Vrije Bladen)
Stravinsky's muziek is van 1917. De eerste uitvoering in Holland vond plaats in 1926.
De vraag zou dus kunnen luiden: verouderde deze muziek in die negen jaren;
verouderde ze dermate, dat wij reeds historisch - s.v.v. - waarderen kunnen?
Het staat namelijk met onze waardering voor het onderhavige deel van Stravinsky's
oeuvre niet al te fortuinlijk. Ik slaag er steeds minder in een esthetische, artistieke,
muzikale appreciatie van Stravinsky's latere werken (geschreven na 1915, ongeveer)
tegen mijn eigen bedenkingen in staande te houden. Ik wilde wel dat mijn bezwaren
minder klemmend, minder gegrond, of tenminste ont-angelbaar waren. Want: iemand
op wie wij de verwachtingen die Igor Stravinsky vijftien jaar geleden heeft opgewekt,
kunnen projecteren, is er niet, voor zover ik zien kan. Bartók, Milhaud, Kodály,
Bloch, Malipiero zijn ongetwijfeld talentvolle componisten - maar of zij de
consequenties van Le sacre du printemps aan zouden kunnen? De vraag stellen
beduidt tevens haar ontkennend beantwoorden.
Stravinsky zelf ontvluchtte zijn eigen consequenties. Wij mogen niet verwachten
dat anderen, geringeren, ze aan zouden durven... Stravinsky's latere werken, ná
Pétrouchka en de Sacre, vormen een gestadig diminuendo: het Octet (van 1923) is
minder dan L'histoire du soldat; het Pianoconcert (van '24) is zwakker dan het Octet;
de Pianosonate (van '25) is een slechter stuk dan het concert. De latere werken zijn
niet een verder uitwerken van oudere gegevens, zoals bijvoorbeeld Beethoven in zijn
derde periode de principes van al wat bij hem vooraf was gegaan tot de uiterste
consequenties voerde; het is niet een herbeginnen, gelijk Schönberg deed, ná zijn
Gurrelieder (overigens ook nogal een hachelijk procédé...). Stravinsky's latere
prestaties zijn verminderde, goedkope volksuitgaven van het ene grote werk dat hij
heeft kunnen schrijven. Neem L'histoire du soldat: de wals daaruit is een bleke
herhaling van de Valse de la ballérine uit Pétrouchka; de Danse du diable is
weggelopen uit le Sacre; het Choral eveneens.
Zulk componeren heeft geen zin. Tweemaal hetzelfde zeggen is reeds overbodig;
doch de tweede keer een eenmaal goed geuite mening stuntelig en verward herhalen,
is zotternij.
Het is, in later jaren, nog veel erger geworden. Naast die pianosonate van hem een stuk waarvoor Muzio Clementi zich geschaamd zou hebben - lijkt L'histoire du
soldat nog op een meesterwerk. In de verte, weliswaar...
De bezwaren die ik tegen Stravinsky's gelezen, gespeelde en gedanste eenakter
zou willen formuleren, zijn in de eerste plaats gericht tegen het ding als zodanig. Ten
tweede valt daar dan de muziek te kritiseren. Ten derde zouden wij het over de
voorstelling, door de Kring Kosmos, kunnen hebben.142 Maar zover komen wij ditmaal
maar niet.
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Zie de recensie van 2 maart 1926.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

67
Deze soldatengeschiedenis is een slecht uitgebalanceerd samenstel van zuiver realisme
(de tekst, en vooral Nijhoffs Hollandse interpretatie daarvan),143 van simili-realisme
(de Voorlezer, met zijn bekaarste tafeltje, en de zeven muzikanten op het toneel),
van lyriek (de prinses), van romantiek (het gaan meespelen van de Voorlezer) en van
classicisme (het ballet, zoals het bedoeld, niet zoals het uitgevoerd werd). Ware dit
alles een eenheid van tegendelen geworden, een goed in evenwicht zijnd geheel,
meen ik, dan was er een nieuwe kunstvorm ontstaan. Nu vinden wij alles op zichzelf
overal elders veel beter. Het realisme met een welluidende jurk aan vindt men reeds
in Louise van Charpentier.144
Voor het simili-realisme kunnen wij terecht bij Reinhardt145 of bij Strauss' Ariadne
auf Naxos. De prinsesselijke lyriek komt overal in het wild voor; de romantiek en
het classicisme leverde Wagner bij tetralogieën vol. Trouwens: weet iemand de
familierelatie tussen ons soldaatje en Wagners reine Tor, Parsifal? Ontgaat ons de
samenhang tussen het ‘Nie sollst du mich befragen’ uit de Lohengrin en de
geestesgesteldheid van des soldaten prinses ná het huwelijk?... Moeten wij het soms
een trouvaille achten dat in L'histoire du soldat hetzelfde twee keer gebeurt wat in
Faust zonder reprise vijf akten opera opleverde? Eénmaal zijn ziel aan de duivel
verkopen, met of zonder (goede) muziek, gáát nog. Maar die herhaling (daargelaten
dat deze tweede keer minder gemotiveerd schijnt en dus onaanvaardbaar wordt) geeft
alleen een sensatie van progressieve paralyse. Dat is de werkwijze van die ‘moderne’
componist (ik ben voor het ogenblik zijn naam vergeten) die uitgenodigd werd een
tweede stuk voor een bepaalde orkestbezetting te schrijven waarvoor hij juist een
werk voltooid had. In plaats van een tweede stuk te componeren, verlengde hij het
reeds voltooide met een dubbel aantal maten. Zo breit men kousen.
L'histoire du soldat, zoals die thans vóór ons ligt, is te lang, of te kort. Ik voor mij,
ik geloof het eerste. Het had met de Danse du diable uit moeten zijn.
Het werk hangt ook te schommelen tussen de wolken van een zeker soort symboliek
(men werkt in dat verband graag met zinspelingen op de Russische ziel en zo) en de
begane grond van het zuivere amusementsstuk. Het is zeker dat vele grote kunstenaars
die meenden een tijdpassering, een kijkspelletje, geschreven te hebben, per ongeluk
een merkwaardig symbolisme bleken te voltooien. Men behoeft in dat verband slechts
aan Die Zauberflöte van Schikaneder-Mozart te denken. Doch op dat plan van
waardering komen wij met L'histoire du soldat helaas niet.
Bovendien: een dermate versimpelde, primitieve handeling kan onmogelijk alleen
maar amusement zijn. Op het punt van amusement, sec, heeft bijvoorbeeld Delibes,
hebben Richard Strauss (Rosenkavalier, Josephslegende)146 en Ravel (Daphnis et
Chloë) ons radicaal verwend. Men kan rustig zeggen dat, zo Stravinsky-Ramuz in
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Martinus Nijhoff had het libretto van Charles-Ferdinand Ramuz in het Nederlands vertaald.
Louise, roman musical van Gustave Charpentier (première 1900). Pijpers gaf zijn mening
over deze opera in het Utrechtsch Dagblad van 28 januari 1922.
Heinrich Reinhardt (1865-1922), succesvol Oostenrijks operettecomponist.
In 1914 componeerde Strauss balletmuziek bij Josephslegende, een ‘Handlung in einem
Aufzug’ van Harry Graf Kessler en Hugo von Hofmannsthal.
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hun scenario geen grote portie symboliek verwerkt hadden, wijzelf dat onder de
uitvoering nog zouden hebben moeten doen. De symboliek is op zichzelf zo dwaas
niet. De viool is vrouwsymbool par excellence, en de wijze waarop de duivel het
hele stuk door viool en toverboek of kaarten tegenover elkaar stelt, is volkomen juist
en verantwoord. Alleen op het slot raakt de zaak weer in de knoop: die grenspaal is
een kinderachtige vondst, die niet gered kan worden door associaties met het nu en
het hiernamaals of met het geoorloofde en het verbodene en zelfs niet met mogelijk
of onmogelijk. En cyclisch wordt het geval door deze ouderwetse kunstgreep niet;
hoogstens ietwat verbogen. Het begin blijft sterker. Merkwaardig overigens, de onder
de oppervlakte liggende betekenissen van de geografische namen die dat begin
typeren, en dubbel merkwaardig waar dit in de verschillende talen zo duidelijk naar
voren springt: Frans: ‘Entre Denges et Denezy’ (danger!), Duits ‘Zwischen Chur
und Wallenstadt’, Hollands ‘Op de weg van Sas naar Sluis’, Engels ‘Somewhere
twixt Rockhill and Lode’. Het Hollands blijft, psychisch en fonetisch, het dichtst bij
Ramuz' origineel; dichter dan Reinharts Duits of Newmarchs Engels.147 ‘Sas en Sluis’
typeren het dreigende, onzekere en onontkoombare overigens verbijsterend suggestief.
Als er nog niets gebeurd is - dat wil zeggen zolang de Marche du soldat gespeeld
wordt, met die rauwe, geïsoleerde aankondigingen van de Voorlezer dwars door de
muziek heen - spant het en is het iets zeer bijzonders. Maar als alles afgelopen is,
blijft daar het gevoel van een mislukking - een sensatie die onder de tweede scène
al vaste vorm begon aan te nemen. Het was een boeiend experiment, maar het bleek
tevens een mislukt probeersel, in hoogste instantie.
Ik nader thans de muziek, het hart van het werk. Ik heb daar drie bezwaren tegen.
Ten eerste staan de elf (of twaalf) stukken waaruit het geheel bestaat, volkomen los
van elkaar, en bovendien ook nog zo ver van de handeling als men maar wil.
(Instructief was, in dit laatste verband, vooral de concertuitvoering van een aantal
fragmenten - de beste stukken! - gearrangeerd voor klarinet, viool en piano. Het bleek
aanhoorbaarder muziek in de concertzaal dan in de schouwburg - wat een dubieuze
loftuiting is voor een scènemuziek.) Ik maak geen propaganda voor Wagners
strijdolifant: het Leitmotiv - integendeel. Ik zou zelfs willen zeggen dat er te veel
uniformiteit heerst in de differente muzikale stemmingen: de Marche du soldat en
de Ragtime! Maar het is psychisch te ongeserreerd, te veel een koppig doorgaan met
een nu eenmaal gevonden begin.
Ten tweede schijnt mij de instrumentatie van het werk veelal ondoelmatig. De
verhouding tussen gestreken, geblazen en geslagen geluid hangt steeds scheef. Niet
in de eerste plaats dynamisch (ofschoon een viool een raar soort van geluidsgevecht
heeft te leveren tegen de vier geallieerden: trompet, trombone, klarinet en fagot).
Vooral coloristisch is het zo onfraai, zodra het harmonisch wordt (Choral en Marche
royale). En bovendien desavoueerde Stravinsky zelf zijn instrumentale inventies
door de zaak naderhand te reduceren voor klarinet, viool en piano. Als hij op een
kwade

147

De Duitse en Engelse vertaling van L'histoire du soldat waren van respectievelijk Hans
Reinhart (1880-1963) en Rosa Harriet Jeaffreson Newmarch (1857-1940).
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dag het geheel nog eens orkestreert voor een ‘normale bezetting’, zeg vijftig of zestig
musici, dan bestaat de kans dat daar een zeer ‘gewoon’, volstrekt traditioneel
orkestklankje naar voren komt. Het zou niet de eerste keer zijn: die beate
kinderquatremains van 1915 en 1917 heeft hij óók al in de rokken en mantels van
Richard Strauss gestoken...
Ten derde verwerp ik het soort melodiek en dus ook de ritmiek en het harmonische
idioom van dit werk zonder enige restrictie. Ik ga (nog...) niet zo ver als Cecil Gray,
die heeft uitgevonden dat Stravinsky's suggestiefste melopeeën originele Russische
volkswijzen zijn en die voorts vaststelt dat hij - Stravinsky - nog nimmer een andere
constructie dan ‘the dear old a-b-c-formula’ heeft geconcipieerd.148 Maar een thematiek
als die van de mars is beneden de (eigen)waarde van de componist van Le sacre. Is
het nog een verdienste om ons een een-twee-maat in de oren te stampen? Nee, dan
liever ‘Leve Sousa’.149 Waarom staan er vier trommen als men alleen laag en hoog
geluid behoeft te onderscheiden? Wat is de verdienste van deze (onduidelijk!)
uitgeschreven syncopering? Elke jazzdrummer vertoont amusanter kunststukjes en
wat is de kunstwaarde dan nog?
Stravinsky ontkent te veel in zijn muzische bekentenissen (Is een kunstwerk ooit
iets anders dan een confiteor?). Wij verwachten geen lyriek van hem, geen blauwe
bloemetjes en geen idyllische maneschijn. Laten wij vooral zo nuchter mogelijk
blijven. Nuchterder dan Stravinsky, zou ik zeggen. Maar tot dusverre werd de muziek
nog het beste in klanken bedreven - dat wist Stravinsky vroeger ook. Het heeft er
iets van of hij, na 1915 ongeveer, de muziek met een krijtje op een schoolbord te lijf
is gegaan. En daarom, voor de zoveelste maal: als een musicus, een componist niet
slaagt in het bannen der zinnen (die zo gesublimeerd en ontpersoonlijkt kunnen zijn
als men maar wil! Cocteaus ‘musique à l'emporte-pièce’ is een exempel van
O.W.'ersslavendienst150 onder het mom van muzische aangeblazenheid!) - als de
muziek van een meester niet meer is toverij, dan betekent dit alleen dat die componist
het spoor bijster is. Niet dat de muziek die wij vandaag schrijven en morgen schrijven
zullen, zich bewegen zal volgens zijn gemechaniseerde schema's. Het ene procédé
levert kunstwerken, het andere confectieartikelen. Men kan ook zeggen: goede en
slechte muziek.
De wereld kan, dunkt me, tamelijk wel buiten muziek in het algemeen. Maar zeker
kan men buiten onoorspronkelijke, verstarde, slechte muziek. Wij zullen, binnen niet
al te lange tijd, L'histoire du soldat slechte muziek moeten noemen.
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Pijper citeert later in zijn essay ‘Tweeërlei musicologie’ (De Muziek, maart 1929) het fragment
waaraan hij hier refereert: ‘Whenever he uses a pleasant little tune one may be sure that it is
a folk-song which he has found.’ Gray (1924), 149.
De legendarische uitroep van Matthijs Vermeulen, waarmee hij in november 1918 als
muziekcriticus van De Telegraaf aangaf de marsmuziek van John Philip Sousa (1854-1932)
te verkiezen boven de bij herhaling uitgevoerde Zuiderzee-symfonie van Cornelis Dopper
(zie EEN ANDER LICHT, HPG 1,..), gebruikt Pijper om zijn misprijzing kenbaar te maken van
de houterige mars in Stravinsky's L'histoire du soldat.
Met andere woorden: Cocteau heeft dankbaar gebruik gemaakt van de chaos van WO I.
Zonder die oorlog zou deze onzin niet hebben bestaan. Voor ‘musique à l'emporte-pièce’ zie
voetnoot 52 bij het essay ‘Béla Bartók en het neo-Beethovenisme’ in Groot Nederland van
mei 1925.
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Igor Stravinsky151
De Quintencirkel, pp. 112-118
L'histoire du soldat
L'histoire du soldat is typisch voor de Stravinsky van 1917. Hij verliet daar reeds de
domeinen van het grote geluid - in plaats van de honderd executanten der Sacre zitten
hier zeven solisten: een viool, een bas, een klarinet, een fagot, een trombone, een
cornet à pistons, een slagwerker. Het harmonische idioom van deze muziek werd
magerder, stugger. De geluidscascaden van de jaren 1911-1914 verdwenen, de
romantiek verschrompelde, het nasillerend accent werd verscherpt.
De gang, de geladenheid bleven nog. Maar de zwakheden, de positieve
tekortkomingen uit de Sacre-periode, verdwenen evenmin. In Le sacre stonden ook
vele bladzijden waarop niets gebeurde - er zwierf daar dan een onbeholpen fagotlijn
door een woestenij van vioolsecunden en bastremolo's. Dat werd in L'histoire du
soldat een ietwat insipide gezeur van vier slecht aansluitende blazerstimbres (Petit
choral) of een langgerekt mediteren van klarinet en fagot op een onbeduidend gegeven
(de muziekjes die met de prinses te maken hebben).
In de ontwikkelingslijn van Stravinsky's oeuvre beduidt L'histoire du soldat een
stap verder, maar ook: een schrede verder van zijn eigen muziekbewustzijn af. Wél
een veralgemenen van zijn bedoelingen, doch bovendien ook een uitdrogen van de
(barbaarse!) bronnen der inspiratie.
De anekdote van L'histoire is spoedig verhaald. De soldaat heeft een viool, waarop
hij spelen kan en die hem tot een gelukkig sterveling maakt. De duivel maakt zich
van het instrument (aardige verbeelding van de ziel van de soldaat) meester, door
hem in de plaats van dit speeltuig geld, roem en eer te beloven. Halfweg het stuk
weet de soldaat zijn vioolvormige ziel terug te winnen; in de laatste scènes triomfeert
de duivel weer. Natuurlijk is er nog vrij wat literaire en metafysische franje en
hocus-pocus om dit geraamte van een gegeven heen, maar de essentie van het
gebeurtenisje wordt door deze vier staten volkomen helder aangeduid. Het werd
precies een anticiperende autobiografie van de componist.
Stravinsky zelf moet dit tijdens het concipiëren van dit stuk ook wel duister gevoeld
hebben, anders was hem de diaboliek niet zo voortreffelijk gelukt. Lees namelijk
voor De soldaat: Igor Stravinsky; voor De duivel: De vergetelheid. Stravinsky's ziel
zong, indertijd, als een toverviool. Op het ogenblik leven wij in de tweede fase van
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Willem Pijper schreef in de jaren 1925-1926 vijf artikelen over Igor Stravinsky. De eerste
bijdrage, het essay ‘Igor Stravinsky’, verscheen in De Vrije Bladen (januari 1925). Naar
aanleiding van de Stravinsky-week, georganiseerd door het Concertgebouw in maart 1926,
schreef hij drie recensies voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en een nieuwe bijdrage voor
De Vrije Bladen: ‘L'histoire du soldat’. Voor het artikel ‘Igor Stravinsky’ in De Quintencirkel
heeft Pijper uit drie van deze teksten gedeeltes genomen en in een nieuwe samenhang gebracht.
Het eerste deel (‘L'histoire du soldat’) is gebaseerd op de recensie uit het RN van 2 maart
1926, het middendeel (‘Kentering’) op het tweede deel van het essay in De Vrije Bladen, en
het derde deel (‘Le sacre du printemps’) op het tweede deel van de recensie in het RN van
3 maart 1926.
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het spel zijns levens: zijn muziekvermogen is naar de duivel en hij baadt zich in roem
en eer. Het is te hopen dat De soldaat Stravinsky's ziel binnenkort terugwint en dat
hij voor recidiven blijve gevrijwaard: homme averti en vaut deux, en de componist
heeft in L'histoire du soldat voor zichzelf een klare spiegel geslepen.
Want waarlijk: de Stravinsky van heden is niet meer dan de ruïne van de meester
van 1910. Neem stukken als de Pianosonate, de vierdelige Serenade voor piano van
1925. Weg is alle vaart, weg zijn alle suggestieve harmonische eigenwilligheden.
De melodiek verloor haar canailleuze karakter; dat is op zichzelf zo erg niet, maar
het werd huisbakken, duf en benepen... De ritmiek werd gezuiverd van alle
syncopische gekronkeldheden en stuipende verschuivingen. Maar deze gepurifieerde
kramptrekkingen bleken de vermomming geweest te zijn van een volstrekt insipide
kwadratuur. Weg zijn alle pogingen om tot een vrijer begrip dan monotonaliteit te
komen. Verdwenen zijn alle originele constructie-invallen, het werden weer
sonatevormen, rondo's, liedvormen; het werd weer Clementi. Stravinsky verraadt
met zijn tegenwoordige composities zijn verleden.

Kentering
De werken van 1911-'16 vertoonden een jacht, een geladenheid, vertoonden
vehementies die nu nog onweerstaanbaar zijn. Daar was een breken met allerlei (ten
dele nog geducht stevige) traditionalismen: de begrippen tonaliteit, constructie,
harmoniek waren nog juist in zoverre aanwezig, dat het geheel geen stamelen of
raaskallen werd, doch spreken bleef. Dit alles was uiting van een ongemeen machtige
geest, van een in evenwicht zijnd besef. Daar was een neiging om de hoofdzaken in
onze breinen te etsen met de scherpste zuren van het laboratorium en, tevens, het
vermogen om het bijzakelijke tot een minimum te reduceren. Het was te verwachten
dat de hoofdzaak steeds pregnanter zou worden uitgedrukt, de bijzaken steeds verder
zouden vervlakken. Dit is ook geschied, doch de grotere discipline werd duur, te
duur betaald. Stravinsky verkocht zijn eerstgeboorterecht, zijn recht om zichzelf te
zijn, voor een schotel slechte kamermuziek. De tonale functie, dwangbuis uit het
dolhuis waar Max Reger eerste dokter was, komt weer in gebruik: zie hoe schoon
zich het hoofdthema uit het Pianoconcert voegt naar de baleinen ribben van het meest
stupide a-mineur, waarmee men ons sinds Mendelssohns Schotse symfonie verveeld
heeft. De ‘klassieke’ constructie wordt met onderscheiding ontvangen: alles wat een
singulier accent heeft, wordt uitgebannen.
Het oudste werk krijgt een constructivistisch-scherphoekig harnas aan: de
Debussynse Pastorale voor zang en piano, van 1906: ses beaux masques et
bergamasques, wordt in 1923 bewerkt voor zangstem met vier blaasinstrumenten:
hobo, althobo, klarinet en fagot. Het is er gewis duidelijker door geworden, maar er
zijn in onze kunst, tussen de hemel van het eeuwige zwijgen en de luidruchtige aarde,
veel dingen van meer belang dan de duidelijkheid. De muziek van Mozart is ook
duidelijk; maar als dat haar voornaamste verdienste was, onderscheidde Die
Zauberflöte zich in niets van Czerny's Schule der Geläufigkeit.
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Neen. Ik geloof niet in een antiseptische muziek. Ik geloof, voor 1924, niet in het
contrapunt van 1750, niet in de harmoniek van mijn voorouders. En zeker niet als
de meester die dit zegt te propageren, eertijds zelf heeft gestreden voor een edeler,
want: vrijer muziek. Ik meen dat het purificatieproces dat Stravinsky zichzelf doet
ondergaan, identiek is met wat men in de psychoanalyse noemt: selbstdiktierte Strafe.
Het ware te wensen dat die boetedoening of kruistocht met het eerstvolgende werk
afgelopen bleek te zijn.

Le sacre du printemps
Dit werk moet de componist van 1926 een doorn in het oor zijn. Want het staat daar
als een levende bespotting van zijn verrichtingen van heden; en het staat er nog voor
jaren. De Stravinsky van heden wil orde in zijn werken en rust en klaarheid en
contrapunt (dat wil zeggen psychologie). Ja, de Sonate (van 1924) is ordelijk, even
ordelijk als een quatre-mains van Diabelli; het werk is zo rustig als ‘Ich weiss nicht
was soll es bedeuten’152; het is even klaar als een schone lei: er staat nog niets op. In
een interview heeft Stravinsky onder meer de volgende enormiteiten omtrent zijn
nieuwste scheppingen verkondigd:
Ik geloof in de melodie en in het contrapunt; mijn Pianoconcert en mijn
Sonate bewijzen dat. Daarin ontwikkel ik een zuiver contrapuntische
constructie. Rechterhand en linkerhand geven twee onafhankelijke
melodieën, twee stemmen. Het is moeilijk speelbaar, want juist door de
tweestemmigheid wordt het de executant, als moest hij twee dingen
tegelijkertijd zeggen...
Dit is waarlijk een originele definitie van de strenge polyfonie. We zouden hem
gaarne het oude vijf- of zesstemmige contrapunt ook eens zo horen ‘toelichten’. Wij
spreken nu niet eens van Johann Sebastian Bach. Er is ook nog een tijdperk in de
muziekhistorie geweest, genaamd dat der Nederlanders, ofwel de contrapuntische
school. Wanneer men met de oren van de vakman, vertrouwd met de ‘contrapuntische
constructies’ van Orlando di Lasso, van Willaert, van Josquin, naar Stravinsky's
Sonate luistert, dan vergaat ons zelfs de lust over 's componisten tweestemmige
scherpzinnigheid te lachen.
Le sacre du printemps is niet ordelijk, niet rustig, niet klaar en zelfs niet eens
streng contrapuntisch, maar het is een meesterwerk. Is een oerwoud soms ordelijk?
Is een stormnacht klaar? Is de eruptie van een vulkaan rustig? Deze muziek is
geïnspireerd van de eerste noot tot de laatste, zij is meer geïnspireerd op een kreet,
op een schreeuw, dan op een maatschappelijk tolereerbaar gebaar. Maar wat raakt
ons dat? Is Bach soms groot, omdat hij zo ervaren was in het vijfstemmige contrapunt?
Is Mozart groot, omdat zo vele van zijn menuetten uit een veelvoud van acht maten
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Eerste regel van Heines gedicht Die Lorelei (1823), op muziek gezet door Friedrich Silcher
in 1838 en Clara Schumann-Wieck in 1843.
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bestaan? Wij noemen Stravinsky een groot componist omdat zijn meesterwerk, Le
sacre du printemps, een wonder is. Deze grandioze geluidsjachten, deze als
dondertorens uit de klanknevel opstekende roepen van tuba's en bastrompet kenden
wij nog niet. Stravinsky is een meester, omdat hij, als een twintigste-eeuwse
Prometheus, dit vuur uit de hemel gerukt heeft, omdat hij aan zijn verbeeldingen een
levende en schone gestalte heeft kunnen geven. Dat hij dit niet meer weet, dat zijn
armelijke heden de herinnering aan zijn koninklijke gisteren ontluistert, zij voor een
ogenblik vergeten. Doch men verwachte niet van ons dat wij met hem ons
onderscheidingsvermogen voor de honden zullen werpen.
Het is mogelijk dat de Stravinsky van 1926 een wijzer en ervarener man is dan hij
in 1916 was; maar hij is een geringer componist, een onvrijer kunstenaar.
Le sacre du printemps woelt een berg muzikale en algemeen artistieke problemen
op en ontraadselt ze terzelfder tijd. Er staan in dit werk klankstapelingen, coloristische
en harmonische trouvailles die nog volstrekt nieuw zijn. En het is dan wel ontstellend
in het bovenbedoelde interview te moeten lezen: ‘Mais non, je ne suis pas moderne.
Ik ben ten enen male incompetent om over de moderniteit te oordelen. Ze zeggen
dat ik atonaliteiten geschreven heb, en ik begrijp van de gehele atonaliteit niets’...
Wij zullen Stravinsky voorlopig aan de beschikkingen zijner Moiren overlaten.
Iemand die een stuk als de Sacre heeft kunnen schrijven, is een muziekvinder van
zeer grote kracht geweest. Houden wij het ervoor dat het hem op dit ogenblik lust
zich vrolijk te maken over publieke en journalistieke successen.
Men zou hem slechts onder het oog willen brengen dat het nog altijd nuttiger heeft
geleken kunstwerken te schrijven dan beroemd en in de mode te wezen.

Ottorino Respighi I153
6 maart 1926 (RN - De Stemvork)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (4 maart 1926)
Respighi: Antiche danze ed arie, tweede suite;
Pianoconcert in modo misolydico (solist: de componist); Fontana di Roma;
Poema autunnale voor viool en orkest (solist: Alexander Schmuller); I pini
di Roma
Het Amsterdamse concertseizoen 1925-1926 had als belangrijkst moment een
Stravinsky-week opgeleverd. Ter compensatie volgde een klein festival-Respighi.
Deze wel zeer Italiaanse Italiaan trof het in zekere instantie niet.154 Hij fungeerde
ongewild, ongeweten, min of meer voor vredestichter tussen de klassieke melomanen
en de
153
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Het essay ‘Ottorino Respighi’ in De Stemvork is gebaseerd op de twee recensies in het RN
van 6 en 16 maart 1926. De tekst zoals die hier staat afgedrukt, is die van De Stemvork. De
passages uit het RN die in De Stemvork zijn weggelaten, zijn tussen dubbele vierkante haken
geplaatst.
De openingszin in het RN luidde: ‘Na Igor Stravinsky, de kosmopolitische Rus, heeft het
Concertgebouw thans de wel zeer Italiaanse Italiaan Respighi te gast. Deze treft het, in een
zekere instantie, niet.’
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moderne dissonantofielen;155 hij werd trait-d'union tussen het festival Stravinsky en
de voor de deur staande Beethoven-weken en Matthäus-Passionen. Zonder
onvriendelijke spotternij zou men zelfs moeten zeggen dat zijn in het Amsterdamse
Concertgebouw uit te oefenen magie niet ongelijk was aan die der regenmakers bij
Basoeto's en Maori's: Stravinsky's steppen bleken voor de gemiddelde concertbezoeker
te waterarm: er moesten noodzakelijk Fontane di Roma spuiten, Pini di Roma suizelen.
‘In het programma van dit drieëndertigste abonnementsconcert staat een
merkwaardige foto: Willem Mengelberg, vriendelijk glimlachend, joviaal. Zijn
linkerhand op de schouder van Igor Stravinsky, die met gekruiste armen, gefronste
wenkbrauwen en gespannen gelaatsuitdrukking gereed schijnt te staan om ons en de
gehele wereld te verrassen of te choqueren met een nieuw meesterwerk of een
herhaalde mededeling dat hij werkelijk niet weet wat atonaal is en hoe moderne
muziek klinkt.156 Rechts van Mengelberg, op de voorgrond, staat Respighi, fors
geschouderd, breed van gelaat; romantiek in zijn oogopslag en in de wijze waarop
hij de handen gevouwen houdt. De handen zijn de kenmerkendste lichaamsdelen van
de musicus. Op dit fotografietje is Mengelberg de enige die met zijn handen gebaarde:
een beschermende geste naar Stravinsky. Deze verborg zijn handen, Respighi vouwde
ze samen. Alle drie werden zij op de bewuste kiek bijna volmaakt getypeerd.
De typering past ook volledig op het werk van Respighi.’ Hij is een romanticus;
hij behoort tot de generatie van Florent Schmitt, Roussel en Dukas.
Tonaliteitsproblemen kent hij niet, constructieve ontdekkingen deed hij nimmer. Zijn
melodiek is nergens persoonlijk, zijn ritme is dat zijner voorgangers. Het is alles
verdienstelijk werk van het tweede plan. Het is poëtisch, het is artistiek.157 Respighi
is een ‘artiest’ in de goede, grootvaderlijke betekenis van het woord. En hij, uit het
zonnige Italië, kan het waarlijk niet gebeteren dat wij, West-Europeërs, deze
ontroeringen en extasen reeds een oorlog lang ontgroeid zijn.
‘Respighi werd in 1879 geboren. De orkestwerken van dit concert waren merendeels
van de allerlaatste tijd: 1924, 1925.’ Zijn sterkste werk is ongetwijfeld het hier
bekende stuk: Fontane di Roma, dat Respighi componeerde op zijn zevenendertigste
jaar, in 1916. Alfredo Casella dirigeerde deze suite op het merkwaardige concert van
moderne Italiaanse muziek in het Amsterdamse muziekseizoen 1919-1920 en dit
bleek toen een der persoonlijkste en modernste uitingen.
Ook na jaren leek het oudste weer het jongste. Want noch zijn Pianoconcert, noch
het Poema voor viool en orkest, noch zijn Pini di Roma bereiken de vrijheid van
gebaar, het chroma van het oudere stuk. Het is altijd wat uiterlijk en er staan te veel
Debussy-accenten in (La mer), maar er is plein-air en de climaxen klateren joyeus.
Fontane di Roma lijkt representatief voor Respighi op zijn best.
Het Pianoconcert is het minst belangrijke opus. Droog, naar verhouding (voor een
noorderling zou het, mutatis mutandis, overdadig lijken).158 Er is daar een stre-
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In het RN: moderne kakafonofielen.
Zie de recensie van 3 maart 1926.
In het RN: Het is alles: uitnemend werk van het tweede plan. Het is poëtisch, het is welluidend.
In het RN: (voor een noorderling zou het, mutatis mutandis, natuurlijk eer überschwänglich
lijken!)
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ven naar geserreerder vormgeving, die Respighi volstrekt niet ligt. Daardoor werd
het rommelig en slecht uitgebalanceerd. De solo-pianopartij doet te weinig in dit
gemiddelde, juist omdat Respighi het concertant wilde hebben. Waar hij de piano
als een orkestinstrument gebruikt, klinkt zij voortreffelijk (dat wil zeggen in alle
andere orkestwerken). Hij weet zijn coloriet heel wel te timbreren, door
gebruikmaking van de pianoklank, maar hij kan geen pianosolo tegen een
orkestbegeleiding in reliëf zetten. Dat worden dan: beukende pauken (zie het Concert
van Tsjaikovski) of larmoyante melopeeën van de strijkers (zie Rachmaninov) tegen
uitvoerige arpeggio's, die iemand als Saint-Saëns in de vorige eeuw reeds tien malen
eleganter en solistischer schreef.159
Het Poema autunnale voor viool met orkest is beter. ‘Schmuller speelde dit wel
wat overmatig vrijbuiterend. De lyriek is stellig overvloediger dan Schmuller wilde
doen geloven en de capriolen zijn ongetwijfeld minder avontuurlijk: Schmuller
maakte er te veel Prokofjev van. Dit werk (het laatst gecomponeerde van alle
uitgevoerde stukken; voltooid in november van het vorige jaar, voor de eerste maal
uitgevoerd 1 februari laatstleden in Hamburg onder Muck) is het nadrukkelijkst
“dichterlijk”.
De lyriek in het programma deed erger vermoeden dan wij te horen kregen.’ Het
is fraaie muziek: geen groot geval, geen felheden en geen climaxen van ontroering
of verstilling. Het zou op een ander programma en onder een voor Respighi gunstiger
constellatie ongetwijfeld ‘een grote’ indruk maken. Maar een hele avond Respighi
is te veel, voor Respighi.
De Pini di Roma werden in 1924 op muziek gezet voor het grote apparaat,
waaronder een grammofoon die het gezang van een nachtegaal weergeeft, trompetten
en trombones boven het orkest opgesteld en met een soort fascistenmars tot slot.
Buitensporig grof van geest. De waterwerken lukten hem beter dan de boscagiën.
Men vraagt zich alleen af: welke bezienswaardigheid van de Eeuwige Stad thans aan
de beurt zal komen. De fonteinen en de pijnbomen hebben wij gehad, moge Respighi's
muze hem en ons Quirinaal, Piazza Vittorio Emmanuele, Vaticaan en Monte Pincio
besparen! Het wordt zo erg lokaal.
Wij zouden, volgens het programma, Respighi onrecht doen, wanneer wij zijn
slechte arrangementen van Antiche arie e danze welwillend zwijgend voorbijgingen.
In het programma immers stond te lezen dat ‘deze bewerkingen van essentiële
betekenis (zijn) voor de geestelijke vorming van de componist en voor de stijl zijner
muziek.’ ‘Wel: deze tweede suite, waarmee het concert begon, is al even ongeslaagd,
grof en gewoontjes, als de vaker gespeelde eerste.
Het orkest wagnert heel vaak en dat is een gamma waarin zich de melodiek van
oude meesters als Caroso, Besardo, Simone Molinaro tamelijk slecht thuisvoelt.160
159
160

In het RN: of larmoyante melopeeën van de strijkers met piano; arpeggio's - die Saint-Saëns
al tien malen eleganter en solistischer schreef.
De werken van deze componisten vormden het uitgangspunt voor Respighi's Antiche arie e
danze. Fabritio Caroso da Sermoneta (1526/7-na 1605) was een Italiaanse dansmeester die
in 1581 een van de eerste verhandelingen over theorie en praktijk van de dans publiceerde.
Besardo is de Franse componist en luitist Jean-Baptiste Besard (ca. 1567-na 1616). Simone
Molinaro (ca. 1570-1634) was de belangrijkste componist van luitmuziek van zijn tijd. Pijper
was persoonlijk geïnteresseerd in “het probleem van de bewerking”: in augustus-september
1923 had hij voor een Rotterdamse uitvoering van Shakespeares De getemde feeks vier oude
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Overigens is inderdaad het probleem van de bewerking een punt van betekenis en
daar Respighi op de Concertgebouw-Kamermuziekavond van 13 maart aanstaande
ook ettelijke bewerkingen zal laten uitvoeren, stellen wij ons voor op dit onderwerp
na die tweede Respighi-avond terug te komen.
Men zou wel willen vragen of het niet nuttiger en nodiger zou zijn geweest een
tweetal Malipiero-avonden te organiseren, of een Pizzetti-kamermuziekavond (om
in de Italianen te blijven). Doch - hoe dit zij: het was van belang alvast met het oeuvre
van deze oudere grondig kennis te maken. Veel blijvends zal er nu wel niet bij zijn...
Doch zelfs een alleen maar geslaagde compositie van Italiaanse bodem bevat
meestal meer muziek dan een meesterwerk van Noord-Europeser komaf. En dus
berouwt ons deze lange avond (twee en een half uur muziek!) geenszins.’

Ottorino Respighi II161
A 16 maart 1926 (RN - De Stemvork)
Concertgebouw-Kamermuziek (13 maart 1926)
Elsa Respighi (zang), Ottorino Respighi (piano), Alexander Schmuller
(viool), e.a.
Vivaldi: Sonate in D
Marcello: Cantate
Pasquini: Cantata d'amore ‘la rosa’
Tartini: Pastorale
Respighi: Un sogno, Noël ancien, La madre, La mamma è come il pane
caldo, Nebbie, Pioggia, Sonate in b
‘De laatste Concertgebouw-Kamermuziekavond van dit seizoen was gereserveerd
voor werken en bewerkingen van Ottorino Respighi, de Italiaanse componist. Het
viel niet mee. Respighi, de bewerker van een sonate van Vivaldi, van aria's van
Marcello en Pasquini, van een pastorale van Tartini, vertoonde zich in geen andere
gedaante dan op het abonnementsconcert van onlangs. Hij is een goed vakman,
zonder veel eigen gehoor op de oude zaken die hij bewerkte en, hoewel dat wellicht
voor Italië al heel wat is, voor de internationale concertenpraktijk beduidt het nog
niet eens het abc.’
Op het punt van bewerkingen van oude muzieken kan men meten met vele maten.
Sommigen kiezen de oude gegevens slechts tot punt van uitgang voor eigen,
hedendaagse constructies. Het Eerste strijkkwartet van Sem Dresden is van deze
werkwijze een voortreffelijk voorbeeld. Dresden ontleende zijn thematisch materiaal
aan enkele oud-Hollandse wijsjes (Het daghet in den oosten en Daar was een
sneeuwwit vogeltje), maar het geheel werd een uiting van onze dagen: dat kwartet
kon vóór 1920 niet gecomponeerd zijn.

161

liederen bewerkt (Quattro pezzi antichi), waaronder twee liederen van componisten die ook
Respighi tot punt van uitgang had gekozen: Besard en Molinaro. Zie Ryker, (1993).
Zie voetnoot 153 bij het vorige artikel.
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Anderen weer laten de oude muziekjes, de ‘wijzen’, intact en harmoniseren ze uit.
Zo werkte Weckerlin,162 zo doet Röntgen. Nu kan dat uitwerken van die volgens de
orthodoxe Kurthianen163 in elke muziek latent aanwezige harmonie op verschillende
wijzen geschieden. Men kan zich, met meer of minder succes, trachten te verplaatsen
in de periode waaruit deze wijsjes stammen; en men kan ook, volgens het universele
recept van Riemann (I, IV, V, I), alle melodiewelvingen terugbuigen op de cauchemar
onzer conservatoriumjaren: de tonale functie.
Volgt men het tweede recept, dan is het succes gewaarborgd.164 Tonale functie kan
men van alles maken: van een melodie van Beethoven, van een frase van Schönberg,
van de strijdkreet der Chippeway-Indianen, van een claxonsignaal en van de
betuigingen van een kater in de goot. Er bestaat dan ook, praktisch gesproken, geen
melodie die niet volgens het recept der tonale functie voor huishoudelijk gebruik
geschikt gemaakt kan worden. Het enige bezwaar dat men tegen dit eenheidsprocédé
kan hebben, is dat het wat te zeer op kwakzalverij gaat lijken, wanneer men het
toepast op melodieën die oudere rechten hebben dan de tonale functie, dat wil zeggen
op melodieën, ouder dan een eeuw of vijf. Jammer genoeg165 zijn de meeste
volksmelodieën nu ook juist ouder dan die vier of vijf eeuwen166 en dus kan het niet
uitblijven dat men juist bij de ‘behandeling’ der oudste, schoonste volksliederen de
vervaarlijkste blunders hoort begaan.
Deze fulminatie slaat in feite niet geheel en al op de bewerkingen van Ottorino
Respighi, naar de geest wel. De oude muziekjes die hij arrangeerde, stammen voor
het merendeel uit de vroegste periode van majeur en mineur. Hun skelet is van huis
uit: tonale functie.167 Het werd daarom iets verderop volstrekt een smaakkwestie. Het
zal altijd een vraag van (goede of slechte) smaak blijven, wanneer men dansmuziekjes,
geschreven voor luit, gaat arrangeren voor groot orkest met slagwerk en ruim hoorns.
Die muziekjes, menen wij, zijn niet geconcipieerd voor de akoestische verhoudingen
onzer grote concertzalen en men zou dus willen zeggen: reorganiseer ze in hun eigen
geest, ten gebruike in kleine ruimten, of laat hen rusten in het stof der bibliotheken.
Dat laatste is veelal te prefereren: het wordt zo spoedig een manie, die liefde voor
antiquiteiten en archivalia. Respectabele componisten zijn er aan te gronde gegaan
en men weet niet altijd wat voor onrustige geesten men oproept, staande in de
tovercirkel van oude en half verstomde klanken... Volgzame intelligenties als Respighi
kunnen er
162

163

164
165
166
167

De Franse componist en muziekuitgever Jean-Baptiste Weckerlin (1821-1910) was tevens
dirigent, archivaris van de Société des Compositeurs de Musique en bibliothecaris van het
Parijse conservatorium. Hij bezorgde bundels met harmonisaties van Franse volksliederen
(Bergerettes en Pastourelles) uit de 18de eeuw.
In het Rotterdamsch Nieuwsblad stond: ‘die, volgens Curt Sachs in elke melodie latent
aanwezige, harmonie’. Curt Sachs heeft zich echter niet met harmonieleer beziggehouden.
Ernst Kurth (1886-1946) deed dat wel veelvuldig. Waarschijnlijk heeft Pijper zich in het RN
vergist en de fout gecorrigeerd bij het redigeren van De Stemvork. In zijn recensie van 17
maart 1921 verklaarde Pijper veel gehad te hebben aan Ernst Kurths Grundlagen des linearen
Kontrapunkts.
Zie de voetnoot over Pijpers eigen bewerking van oude Italiaanse liederen bij de vorige
recensie.
In het RN: wonderlijk genoeg.
In het RN: vijf of zes eeuwen.
In het RN: Hun harmonisch skelet is daarom van huis uit, tonale functie.
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hun laatste sprankje originaliteit bij verliezen. Zie zijn liedjes, zijn kamermuziek.168
De strijd tussen de latere Renaissance-jaren en het 1900-1925 van Ottorino Respighi
was geen portuur. Als hij een romantisch-impressionistisch en vooral bont orkeststuk
moet schrijven, dan lukt dat: Fontane di Roma. Als men hem tot taak geeft zijn wezen
te uiten met de middelen en in de vormen van lang geleden, dan faalt hij.
De combinatie viool met piano, zang met piano, is een volstrekt indifferente
middenstof. Men kan er ‘alles’ mee uitdrukken. De vorm, genaamd sonate, is evenmin
anders of meer. ‘Sonate’ kan ook heden nog alles zijn. Maar Ottorino Respighi kon
dit niet omspannen, zijn geest leverde niet genoeg stroom om de accumulatoren van
zijn liederen en sonates onder spanning te brengen. Wellicht zaten er ook te veel en
te sterke weerstanden op. ‘Sonate’ is voor hem: eerste thema, tweede thema,
doorwerken, terugkeer. Hanengevechten van de geest, verschaalde ontroering,
gedenatureerde spiritus sanctus. ‘Neem deze vioolsonate: een dergelijke melodiek
schreef César Franck reeds klemmender en persoonlijker - en is Respighi nu op de
wereld gekomen om nóg een vioolsonate van Franck te componeren? En is hij zelf
naar Amsterdam gereisd om ons die te laten horen?’
En wat zijn liederen betreft: Un sogno is ingeschoten Hugo Wolf-expressie; het
Noël ancien is een vergissing: La mamma è come il pano caldo (men kan in het
Italiaans nu eenmaal dingen zeggen, waarmee men zich in het Hollands voorgoed
belachelijk zou maken - vrij naar Bolland),169 La mamma is niet anders of meer dan
een slechte Moesorgski; het Regenliedje170 loopt vlot, aardig, schoon melodisch ook
wat onbijzonder, maar als alles in de hoogte verstoven is, weggevlaagd als een
regenbuitje, dan valt als een kwaadaardige voetstamp een D in de bas, een dikke
inktmop op het zo-even geschrevene. Tonale functie! En bovendien een
smakeloosheid.
Ottorino Respighi heeft zich in deze winterse maartdagen aan ons voorgesteld als
een vlot en vaardig orkestcomponist. Met zijn kamermuziek vermocht hij ons niet
te overtuigen. Wij stellen de kennismaking op prijs, doch verwachten niet dat een
vruchtbare wisselwerking tussen het zonnige Italië en het nevelige Nederland over
de schijf Respighi zal kunnen lopen. Nu niet, en in de toekomst evenmin.

Concertgebouw
20 maart 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (18 maart 1926)
Beethoven: Eerste symfonie
Von Brucken Fock: Preghiera voor orkest en orgel
Wetzler: Visionen, sechs symphonische Sätze für grosses Orchester (o.l.v.
de componist)
168
169

170

In het RN: Zie zijn liederen, zijn Vioolsonate.
De filosoof G.J.P.J. Bolland beschouwde het Nederlands als een superieure taal. In 1911-1912
trok hij door Vlaanderen om er te spreken over ‘het Nederlands als taal voor hogere
aangelegenheden des geestes’, als redevoering uitgegeven in Brussel 1912. Het Nederlands
was ‘in het licht van de redelijke bezinning [...] zelfs de edelste van allen, de taal, welke,
ofschoon de taal van een betrekkelijk klein volk, door de goddelijke Voorzienigheid voor
het woord der wijsheid als bestemd schijnt!’.
Bedoeld is Respighi's Pioggia (nr. 6 van de Sei liriche, prima serie) uit 1909.
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Mengelberg bracht op het concert van donderdagavond een noviteit: Preghiera voor
orkest en orgel van Emile von Brucken Fock; na de pauze introduceerde Hermann
Hans Wetzler, Keulse componist van enige Duitse en Amerikaanse bekendheid, een
symfonisch stuk, dat de veelbelovende naam Visionen droeg. Het concert begon met
de Eerste van Beethoven.
De Preghiera van Von Brucken Fock brengt weinig of geen verandering in de
stand der vaderlandse muzieken en evenmin in onze waardering voor het werk van
deze musicus. Het is een ernstig opus, niet zeer goed voor de instrumenten geschreven,
niet heel intelligent geconstrueerd, niet buitengewoon geladen, niet erg overtuigend,
niet bijzonder boeiend, niet meeslepend, onpersoonlijk. Na al deze negativa: de
componist is ongetwijfeld vervuld geweest van de stemmingen en psychische situaties
die hij onder klanken getracht heeft te brengen. Dat al deze geestesgesteldheden
tegenwoordig tamelijk verouderd zijn, is een omstandigheid die men de auteur,
minder dan ervarener musici, wellicht ternauwernood mag aanrekenen. Ons ontgaat
overigens het nut en zelfs de gegrondheid van eerste uitvoeringen van dergelijke
werken: gezien het feit dat men de laatste weken ettelijke concerturen en hele repetities
bovendien besteed heeft aan de niet bijster belangwekkende pennenvruchten van een
Respighi, een Loeffler,171 en nu weer van Hermann Hans Wetzler, zou men de vraag
willen stellen of men de Nederlandse muziek wel behoorlijk vertegenwoordigt met
één uitvoering van een zo betrekkelijk onbelangrijk opus als dit Gebed van de bijna
zeventigjarige Nederlandse componist Emile von Brucken Fock.
De Hollandse toonkunst bloeit tegenwoordig anders en rijker dan men in het
Concertgebouw gewaar wordt. Mengelberg heeft natuurlijk het volste recht om
visioenen van Wetzler, pianoconcerten van Respighi en Loeffler en symfonieën van
Mahler te prefereren boven allerlei orkestrale werken van landgenoten (wij zullen
Dopper niet als pars pro toto beschouwen). Het Nederlandse publiek heeft toch, zacht
gezegd, het recht kennis te nemen van de prestaties der landgenoten. Dat is een
simpele waarheid, die met Mengelbergs persoonlijke preferenties weinig te maken
heeft. Het is fout de scheppingen van land- en tijdgenoten te verwijzen naar Nationale
Muziekfeesten en dergelijke van doder hand gesanctioneerde begrafenissen: moeten
de Amsterdammers, om Hollandse muziek te horen, dan ter bedevaart gaan naar
Utrecht of Den Haag? Het ware te wensen dat het Concertgebouw de onhoudbaarheid
van deze door niets goed te praten misstand inzag.
De Visionen van Hermann Hans Wetzler, opus 12, voor groot orkest, met een
obligaat op de windmachine, en varende onder de ietwat verschoten vlag van een
tamelijk aangebrande metafysica, bleken een der onguurste specimina van het huidige
Duitse componistenbewustzijn te wezen die wij in tijden hoorden. Het ging niet
zonder invectieven, niet zonder speculaties op Michelangelo of Dante, niet zonder
een fugato en evenmin zonder de vaste rekwisieten van dit soort romantiek: ‘de
maskerade des levens’, een ‘fugato risoluto, dat met heftige wrevelige gebaren de
klucht verdrijft’, een ‘visioen van het Goddelijke’.172 Enfin, men weet het zó al wel.
Het
171
172

Op 21 februari 1926 speelde het Concertgebouworkest onder leiding van Mengelberg A
pagan poem (1906) van de Amerikaanse componist Charles Martin Loeffler (1861-1935).
Anoniem ‘Wetzlers Visionen’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 18 maart 1926,
390-391.
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is al even erg als de broeiende en zore levenshypothesen die de knaapjes Max en
Moritz uit Wedekinds Frühlingserwachen opstellen, en men vraagt zich gelaten af
of de componist H.H. Wetzler nu langzamerhand zijn zesenvijftigste jaar gepasseerd
kan zijn, zonder nog tot een enigermate menselijke en menswaardige (des)appreciatie
van zulke vervaarlijke kinderachtigheden te kunnen komen.
Dit, wat de psyche van het geval betreft. Muzikaal is daar helaas geen aanleiding
tot barmhartige resignatie of koele onverschilligheid: het is slechte muziek. Er is een
ontstellende wanverhouding tussen de (on)waarde van het thematisch materiaal en
de symfonische lengten die erdoor gevuld moeten worden; de ‘markanter’173 thematiek,
die van het Intermezzo ironico (excusez du peu...), is zo gruwelijk vulgair, dat iemand
de haren te berge rijzen. De beruchtst triviale wendingen bij Strauss (Sancho Panza
uit Don Quixote), bij Mahler (Vijfde, Zesde, Zevende symfonie) lijken enghelensang
ende harpengespel naast deze muzische expectoraten. Toch is de ‘demonische’ helft
van Wetzlers nachtmerries nog berijdbaarder dan de lieflijke: men weet nauwkeuriger
waaraan men toe is. Die ‘lieflijke beelden’, die (laatste deel) ‘in brede cantilene
voorbijglijden’ - ja: glijden - zijn onvergeeflijker. De verduiveldheden zijn (razend
slechte) invallen van Hermann Hans Wetzler, de verengeldheden zijn adequaat slechte
reminiscensen aan partituren van tijdgenoten, die het twijfelachtige geluk hebben
gehad hun ordinaire invallen tien jaren vroeger op papier te kunnen zetten. Zie
Zarathustra, Elektra, Alpensymfonie van Strauss.
Het altijd instructieve programma vermeldde dat Wetzlers composities niet zeer
talrijk zijn. Dat vergoedt veel.

Muziekbespreking
Lou Lichtveld: Les vacances du pantin175
april 1926 (De Gemeenschap,174 jrg. 2, nr. 4 - De Quintencirkel)
De muziek van het Europese Westen was nimmer eenvoudig. Het westerse denken,
het Europese leven was dat ook nooit. Het ware een dwaling te beweren dat die
173
175

174

Slecht leesbaar. Het is onduidelijk waarom het woord tussen aanhalingstekens staat: het komt
niet voor in de programmatoelichting van die avond.
Pijper werd gevraagd om Lou Lichtvelds pianowerk Les vacances de pantin, verschenen bij
uitgeverij De Gemeenschap (met een driekleurenhoutsnede op het omslag van Otto van
Rees), te recenseren, omdat Lichtveld zelf de reguliere muziekmedewerker van het tijdschrift
De Gemeenschap was. Lichtveld, die als literator publiceerde onder het pseudoniem Albert
Helman, was ook componist (zie Badings, De hedendaagsche Nederlandsche muziek, 85).
Dit artikel is op de laatste drie alinea's na in De Quintencirkel opgenomen onder de
merkwaardige titel ‘Het neoclassicisme’. Het artikel gaat over complexiteit versus eenvoud
en slechts zijdelings over neoclassicisme. Het woord neoclassicisme komt zelfs in de tekst
niet voor. De drie slotalinea's die in De Quintencirkel zijn weggelaten zijn hier tussen dubbele
vierkante haken geplaatst.
De Gemeenschap. Maandschrift voor Katholieke Reconstructie werd in 1925 opgericht door
Jan Engelman, Willem Maas, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle e.a. Menno ter Braak
maakte zich korte tijd later vrolijk over het feit dat Pijper een bijdrage leverde aan een
katholiek tijdschrift: ‘Wij lezen met genoegen De Gemeenschap, die nu zijn ondertitel
“Maandblad voor Katholieke Reconstructie” ook al heeft geschrapt en wij vinden daar H.
Marsman, Henriette Roland Holst en zelfs Willem Pijper, die onlangs in De Gids alle religie
tot gesublimeerde erotiek verklaarde.’ (‘Opium der vormen’, De Vrije Bladen, januari 1927,
15). Ter Braak verwijst daarmee naar Pijpers artikel over Diepenbrock in De Gids van juli
1926.
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levenscomplicaties, die denkagglomeraten, verschijnselen van deze tijd alleen waren.
In muzikale zaken: de periode der contrapuntiek (‘der Nederlanders’) duidt op een
gecompliceerder mentaliteit van een ras, van een tijdsgewricht, dan bijvoorbeeld de
psychische dispositie die achter de experimenten van Alois Hába (kwarttoonmuziek)
of Ferruccio Busoni (Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst) huist.
Vergeleken met de psychische disposities van andere, niet-Europese rassen is alles
wat het avondlandse denken heeft opgeleverd van een ontstellende ingewikkeldheid.
Men trachte eens tegen elkaar af te wegen de hersenarbeid die verricht is om een
Bosch-magneet te construeren en het denkproces dat het aanzijn gaf aan de leer van
Confucius. Ik zeg niet dat het welzijn der mensheid beter gediend wordt met
Boschmagneten dan met kosmogonieën; ik geef alleen een indicatie.
Men behoort onderscheid te maken tussen schijnbare en wezenlijke eenvoud of
gecompliceerdheid. Schijnbaar is een schilderij van Van der Leck, van Mondriaan
simpeler dan de Anatomische les. Schijnbaar is Also sprach Zarathustra ingewikkelder
dan La valse van Ravel. Inderdaad, evenwel, zijn Orfeo van Monteverdi of Socrate
van Satie gecompliceerder dan een Indonesische lagoe, die, als we haar trachten te
noteren, er zó onbenaderbaar blijkt uit te zien dat zij alle Europese instrumentalisten
tot vertwijfeling brengt.176
De ‘verstilling’ van stukken als Socrate, als Les cinq doigts van Stravinsky, de
simplificatie in Mondriaans tableaus is maar schijn. Daar zijn zoveel stromingen op
elkaar in gelopen dat er bijna stilstand kwam, dat het resultaat bijna een monodie,
bijna één monochroom vlak werd. Onder die verstilling, achter die verstrakking, gist
en wroet het. Nu eens intenser, dan weer ternauwernood bemerkbaar.
Theoretisch is het mogelijk dat alle stromingen elkaar - voor enige ogenblikken volstrekt in (labiel) evenwicht houden. Daaruit resulteert dan: Niets. Het Nirwâna is
niet precies de geestesgesteldheid waaruit de monumenten van het antropomorfe
denken ontstonden.
Praktisch zal men daar dus nimmer voorbeelden van vinden, vermoed ik. Men kan
nog verder gaan en vaststellen dat de grootste eenzijdige geladenheden, de meest
onevenwichtige naturen, in de regel de vervoerendste kunstwerken hebben geschapen.
Heeft één componist de hunkeringen en stamelingen ener sublieme en virginale
erotiek ontroerender neergeschreven dan juist de schizofrene neuroticus Berlioz in
zijn Roméo? Heeft één componist de felle, machtige, halfgoddelijke heroïek
meeslepender onder klanken gebracht dan de hypomanische Richard Wagner?
Baudelaire, Oscar Wilde, Verlaine, Tsjaikovski en tientallen andere groten leefden
in de ban van onherstelbare parafilieën; Brahms was een hypochonder, Hugo Wolf
stierf aan een paralyse. Dit waren allen belangrijke kunstenaars, die het
maatschappelijk bruikbare evenwicht tussen hun affecten onderling, en tussen hun
affecten en de imperatieven der gemeenschap niet hebben kunnen vinden.
De menselijke geest, te beginnen bij de puberteitsjaren, zoekt naar een modus
vivendi. Sommige artistiek begaafden werpen zich op een bepaald ogenblik, met alle
beschikbare energie, op een sublimeringsproces (Stravinsky, na 1915 ongeveer);
anderen vluchten in de steriliteit.
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Lagoe (lagu): lied of melodie in gamelan muziek.
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Meestal blijft het begeerde compromis uit. Is de artistieke potentie machtig genoeg,
dan blijven de kunstwerken ontstaan en het (on)maatschappelijke leven gaat zijn
gang, gelijk tevoren. Wanneer de scheppingsdrift krachtig is en de corrigerende
imperatieven zijn zeer sterk, dan wordt het een gevecht op leven en dood, dat niet
zelden door een uit de tijd treden van de strijdende persoonlijkheden gevolgd wordt
(Mozart, Schubert, in zekere zin ook Beethoven; Mendelssohn, Weber, Lekeu). Bij
een geringe potentie verloopt het proces minder hevig, vlotter, en er blijven
betrekkelijk weinig littekens zichtbaar. Historische figuren heeft deze categorie
natuurlijk niet opgeleverd, doch men kan het verschijnsel aan tal van tijdgenoten
bestuderen.
Wanneer een kunstenaar, een componist spontaan een andere koers inslaat,
schijnbaar ongemotiveerd, dan schuilt er achter dat gebeuren altijd een acuut geworden
conflict. Iemand als Satie (overigens een relatief zwak geladen inductieklos) leverde
die verschijnselen in reincultuur. In de laatste jaren van zijn lange leven was hij tot
een bepaalde soberheid gekomen - die overigens niets attisch' had - waarmee hij een
hele falanx van jonge musici besmet heeft. Lieden als Auric, Poulenc, Durey volgden
maar al te grif Saties Coué-recept177 en schreven hun muziek van stonde af aan in het
kinderachtige gamma dat in Jean Cocteau - in die dagen - een niet al te onwelsprekend
pleitbezorger had gevonden. Zij evenaarden hun voorganger op slag en binnen enkele
maanden overtroffen zij hem reeds. Waarop Satie, zijn eigen traditie getrouw,
onmiddellijk laveerde en de école d'Arceuil in zijn vaarwater nam.178 Maar Auric en
Poulenc vergaten één ding - en blijkens hun laatste werken zijn zij daar nog steeds
niet achter: dat namelijk Saties primitivisme het resultaat was van zeer oneenvoudige
gedachtegangen. Hun simplificaties waren in het eerst een imitatie, vervolgens werden
het gemaniëreerdheden en thans zijn het mystificaties. Quod licet Iovi non licet bovi
en waar het Jupiter-Satie blijkbaar eens ernst is geweest met het herkauwen, naar
der runderen aard, kan men het de epigonen bijna niet meer kwalijk nemen dat zij
dit divine exempel, dat bovendien zozeer met hun wezen strookte, blindelings en
dovelings gevolgd hebben. Dat behoeft echter voor ons nog geen aanleiding te zijn
om ons kritische inzicht prijs te geven. Een componist, levende in onze huidige
beschaving, vertrouwd met alle verschijnselen van onze tijd, op de hoogte van de
culturen die aan de onze voorafgingen, kan zichzelf, zijn persoonlijkheid, niet uiten
met de middelen van onze grootouders. Het uurwerk der eeuwen loopt niet plotseling
achteruit; de resultaten van zoveel eeuwen Europees muziekbesef kristalliseren zich
in 1926 niet meer in de klanken van Maman, dites-moi of La prière d'une vierge.179
177
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Émile Coué (1857-1926), apotheker in Troyes die een therapeutische methode ontwierp,
gebaseerd op zelfgenezing door middel van autosuggestie (couéisme). De Coué-methode
bestond uit eindeloze herhaling van korte beweringen (‘Ik heb geen pijn. Ik heb geen pijn.’
et cetera).
Groep van vier jonge Franse componisten: Henri Cliquet-Pleyel (1894-1963), Roger
Désormière (1898-1963), Henri Sauguet (1901-1989) en Maxime Jacob (1906-1978). Milhaud
had hen voorgesteld aan Satie, die teruggetrokken leefde in een apartement in Arcueil. In
juni 1923 gingen zij zich de ‘école d'Arcueil’ noemen, bij gelegenheid van een voordracht
die hun mentor gaf aan het Collège de France.
In het artikel in De Gemeenschap stond nog ‘in de klanken van Fleuve du Tage of La prière
d'une vierge’. Fleuve du Tage, ou les adieux d'un troubadour is een romance op tekst van
Joseph H. de Meun (1817) en muziek van Benoît Pollet (1753-1823). Het lied komt voor in
Hildebrands Camera Obscura; zie voetnoot 176 bij het artikel van 25 januari 1920. La prière
d'une vierge is een destijds zeer populair salonstuk voor piano van Tekla Badarzewska
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Voorlijk schijnende neuswijze achterblijvers zijn er altijd geweest. En de tijdgenoot
heeft bijna nimmer juist kunnen schatten of zelfs maar raden. Bach was voor zijn
tijd- en landgenoten lang niet de grote, de representatieve figuur; Beethoven legde
het af tegen Clementi, Berlioz tegen Félicien David. Het verschijnsel op zichzelf
behoeft ons dus niet te verontrusten.
Maar wel schijnt het zaak van tijd tot tijd stelling te nemen tegen de actuele
stromingen, tegen de motto's. ‘Debussy begon in Frankrijk, omstreeks 1890, de
los-van-Wagner-beweging; de Parijse jongeren van 1915 moesten Debussy's tendensen
afwijzen. Zou het dan verwonderlijk zijn dat wij, Hollanders van 1926, de Franse
simplificatieneigingen d'après-guerre in het geheel niet gebruiken kunnen? Wij
hebben de Wagner-cultus op geheel andere wijze ondergaan dan de Fransen - men
gaat toch geen parallel opstellen tussen Viotta en César Franck? Wij hebben geen
meester als Debussy in ons meest nabije verleden; wij hebben geen schaduw van een
recente traditie zelfs.
Ik heb van tijd tot tijd muziekkritische beschouwingen van de auteur van Les
vacances du pantin gelezen die van een vaak helder historisch inzicht getuigden, en
het ware mij een vreugde geweest (om te beginnen) eenzelfde eclecticisme ook in
zijn composities te kunnen signaleren. Doch het bleek mij dat de geest van de
componerende Lichtveld in een veel priller stadium van ontwikkeling verkeert dan
zijn essayistische bewustzijn. Deze muziek is nog voluit onzelfstandig beginnerswerk.
Niet onoverdacht, al die primitivismen - integendeel helaas! Het komt mij evenwel
voor dat hij zijn aanknopingspunten verkeerd heeft gekozen; en zijn muziek-cultureel
besef steunde hem bij dit werk niet in het minst. Het is constructief, melodisch,
harmonisch en (s.v.v.!) contrapuntisch nog zeer zwak. Het is een te kritiekloos
overnemen van de sentimentaliteitjes en de zouteloze grapjes van Satie en de Six.
En bovendien werden die muziekjes met deze noten nog slecht gerealiseerd (de
onbegrijpelijke harmonische successie in Le cabanon de chèvrefeuille, de
tempoverdelingen in de Danse du petit caraïbe).
Er schijnt ergens een hiaat in dit muziekbewustzijn te wezen. Heeft hij de periode
van Sturm und Drang overgeslagen of: is hij er nog niet aan toe? Wensen wij hem
de laatstgenoemde eventualiteit toe: een componist kan niet - zoals een criticus, een
beluisteraar dat wel mag - a priori onpartijdig boven, of althans buiten, de strijdende
groepen staan. Het heeft er nu de schijn van of Lichtveld een betrekkelijk bezonnen
criticus is, ten koste van een eventueel componeervermogen; een helder en actief
kritisch besef, een nog zwak en onree scheppend bewustzijn. Andersom was beter.’

(1834-1861); Pijper noemde het eerder in het UD van 24 november 1920. Maman, dites-moi
is een anoniem achttiende-eeuws Frans herdersliedje dat door Weckerlin (zie voetnoot 162
bij het artikel van 16 maart 1926) in zijn verzameling Bergerettes is uitgebracht.
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Concertgebouw
10 april 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (8 april 1926)
Mozart: Symfonie in D, KV 504 (Praagse)
Dopper: Ciaconna gotica
Brahms: Vierde symfonie
Na het abonnementsconcert, even voor Pasen, waarop Hermann Hans Wetzler zijn
Visionen had gedirigeerd - zonderlinger nagedachtenisse! - een programma waarop
ook nog een orkestwerkje van Emile von Brucken Fock voorkwam als tijdgenotelijke
en vaderlandse prestatie, mochten wij zo opmerken dat het met de waardering van
de nationale muziek in ons voornaamste Hollandse muziekcentrum tamelijk hachelijk
gesteld is. ‘Wij kunnen Dopper niet als pars pro toto beschouwen’, heette het toen180
- en ziet: alsof het afgesproken was, komt Mengelberg thans met een zoveelste
uitvoering van de Ciaconna gotica van Cornelis Dopper.
Over die uitvoering kunnen wij kort zijn: het stuk werd volstrekt Mengelbergs
geestelijk eigendom en de vele dankbare en goed geïnstrumenteerde passages die
het bevat, blijken telkenmale evenzovele stimulantes voor een suggestief gebaar, een
expressieve indicatie.
Over het werk zelf zou men eventueel ook zeer kort kunnen zijn: het is
waarschijnlijk niet Doppers geslaagdste compositie; hij uitte bijvoorbeeld belangrijker
hoeken van zijn psyche in zijn Zesde en zijn Zevende symfonie.
Doch deze zoveelste uitvoering van de Gothische ciaconna kon wel een aanleiding
zijn om de betekenis van Cornelis Dopper als componist een enkele alinea lang nader
te beschouwen.
Sem Dresden, in zijn werkje Het muziekleven in Nederland sinds 1880, accentueert
enigermate Doppers specifieke kenmerk: zijn ‘oubolligheid’ (‘zijn vrijmoedigheid,
die niet gelikt is of aanstellerig, zijn gevoel voor alles wat zweemt naar grappigheid,
[...] leukheid, algemeen erkende karaktertrek van ons volk [...]’).181
Dit is een voortreffelijke opmerking van de directeur van het Amsterdamse
conservatorium: Dopper is op zijn best, wanneer zijn muziek langs de neus weg
grappig is (Boerenbruiloft in de Zuiderzee-symfonie, Koninginnedag in de
Amsterdamse). Hij, Dopper, heeft hierin een zekere overeenkomst met dr. Johan
Wagenaar, in diens Schipbreuk- en Doge van Venetië-periode. Deze geesteshouding
schijnt inderdaad een bepaald soort Hollandsheid te impliceren. Het is hoogstens te
bejammeren dat er nog geen enkele Hollandse componist is geweest die het op den
duur kon volhou-

180
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Zie de recensie in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 maart 1926.
Bij Dresden staat: ‘Zijn vrijmoedigheid, die niet gelikt is of aanstellerig, zijn gevoel voor
alles wat zweemt naar grappigheid, een zekere oubolligheid, leukheid, algemene erkende
karaktertrek van ons volk [...]’ Pijper haalt oubolligheid naar voren en laat daarbij een zekere
weg, waardoor de beschrijving veel negatiever wordt. Dresden (1923), 85.
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den in de hoek der leutige boertigheden (met uitzondering wellicht van Zweers, die
met het klimmen der jaren toenam in simplistische onbekommerdheid...). Wagenaar
greep naar ernstiger onderwerpen: Marcia funebre, opus 26; Avondfeest; hij greep
somtijds zelfs mis, in de Sinfonietta.182 Dopper componeert naast, achter en voor één
geslaagde muzikale scherts tien serieuze, vaak zelfs hypochondrische muziekstukken
- gelijk de Ciaconna gotica. Ach, waarom is Doppers en Wagenaars Holland Wenen
niet? Wat al voortreffelijke operettes hadden zij, bij die draai van geest, met hun
uitnemende vakkennis, met hun muzikale eruditie achter zich, al niet kunnen
schrijven! Dit nu is waarlijk niet als spotternij gemeend: het zal altijd een groter
prestatie blijven een Fledermaus, een Orpheus in de onderwereld geschreven te
hebben met Johann Strauss of Offenbach, dan een Symphonie sur un air montagnard
met Vincent d'Indy, of een Meermann met Hans Sommer.183 En zou men denken dat
Kronos, de almachtige Tijd, van Wagenaar of Dopper meer zal overlaten dan van
d'Indy of Hans Sommer? Het lijkt tamelijk onwaarschijnlijk.
Het ongelukkige is dat de operette voor onze nationale mentaliteit taboe is. Bij
ons wordt zoiets niet gedaan en daarmee uit.
Het is hier nu niet de plaats over de wortels der antitheatrale dispositie van onze
ras- en tijdgenoten te gaan uitweiden; het hoe en waarom zou zeer ver van Doppers
Gotica wegvoeren. Wie weet, of we ooit weer terugkwamen...?
Men moet enige bezwaren hebben tegen het dithyrambisch accent waarmee Rudolf
Mengelberg het stuk van Dopper in de programma's inleidt. ‘Een representatief
meesterwerk der Nederlandse toonkunst’, ‘de op geniale orkestratie berustende
visionaire kleur’ (nog altijd slecht Hollands, die laatste zin), als dat epitheta zijn
waarmee men Doppers Gothische ciaconne omhangt, wat blijft er dan over voor de
Negende van Beethoven, wat voor de Matthäus-Passion? Wanneer men het - zeer
geslaagde, ofschoon wat dikke - orkestrale coloriet van Dopper uitscheldt voor
visionaire kleur, die dan bovendien nog op geniale orkestratie berust - het spijt me
- wat zullen we dan zeggen van de instrumentatie van Debussy's Ibéria? Soms dat
dat talentvol beginnerswerk is?
Men doet de uiterst verdienstelijke Nederlandse componist Cornelis Dopper onrecht
met zulke on-Hollandse snorkerijen. Zoiets past in een publicatie van Benito
(Mussolini), niet bij ons. Doppers diepste wezen is afkerig van de valsheden van de
uiterlijke schijn; zijn muziek is serieus. Dat is óók: wat nuchter, wat droog. Maar als
daar, in zijn beste ogenblikken, wat humor bijkomt, dan is het conglomeraat een zeer
genietbaar soort van droge humor. Een eigenschap, waarlijk, die boven vele
sentimentsverbijzonderingen uitgaat. En daarom is het jammer dat juist een werk,
zo gespeend van alle ironie als de Ciaconna, als pars pro toto van zijn gehele
levenswerk begint te gelden.
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Pijper dacht daar anders over toen hij in 1918 een voorbeschouwing en een recensie schreef
naar aanleiding van de première van Wagenaars Sinfonietta (resp. 7 en 11 februari 1918).
De Duitse componist en mathematicus Hans Sommer (1837-1922) heeft 10 opera's op zijn
naam, waarvan Der Meermann, op. 28 de derde is.
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Het zou beter zijn als men zich naderhand Dopper herinnerde als de auteur van de
Amsterdamse Koninginnedag dan ‘van de Ciaconna gotica’. Het staat namelijk te
voorzien dat men dit eerste langer zou doen dan het tweede.

Saint-Saëns
17 april 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (15 april 1926)
Saint-Saëns: Tweede symfonie
Saint-Saëns: Derde vioolconcert (soliste: Cecilia Hansen)
Beethoven: Derde symfonie (Eroica)
Het jongste abonnementsconcert in het Concertgebouw bracht - na de pauze - een
zeer goede uitvoering van Beethovens Eroica; vóór de pauze herinnerden wij ons,
met Camille Saint-Saëns, vele charmante en muzische momenten. Die muziek was:
de Tweede symfonie (‘de kleine’) en het bekende Derde vioolconcert.
Het is met Camille Saint-Saëns een eigenaardig geval. Geboren in 1835, tijdgenoot
van Berlioz, Franck, Wagner, Brahms, heeft hij Debussy, die dertig jaar jonger was,
nog overleefd. Hij stierf in 1921, hij was dus een tijdgenoot van Igor Stravinsky, die
omstreeks 1913 zijn beste werken schreef. Maar hij had reeds vele noten geschreven
vóór de Bayreuth-cultus gevormd werd. Zijn leven reikt aan de ene kant diep in de
vroegste romantiek: Spohr, Schumann, Mendelssohn; aan de andere zijde bestond
hij door tot in Schönberg en Stravinsky.
Noch het een, noch het ander heeft hem veel gedaan. Hij was reeds een
persoonlijkheidje toen hij begon te componeren en hij heeft die vorm van
individualiteit zijn lange leven lang kunnen handhaven.
Het moet dan toch wel een wonderlijk soort wezen zijn geweest, dat zó lang, te
midden van zovele en zo heterogene evoluties, kon blijven wat het van huis uit was!
De geest Saint-Saëns reikt niet bijzonder diep, groeide niet hoog, breidde zich niet
ongewoon ver uit; hij was geen hartstochtelijke, geen cynicus, geen vervoerde, geen
tovenaar. Deze geest was geen hoge boom, want hij heeft niet de winden der eeuwen
gevangen.
Hij was geen buigzaam riet, want dan was hij vroeger gekrookt. (‘Aangaande de
dagen onzer jaren...’ heet het.184 En Saint-Saëns werd zesentachtig jaren oud, zonder
stokje en zonder dementia senilis...) Hij was wellicht een taaie bremstruik, gevoelloos
voor zon en gure vlagen, die op zijn gezette tijden bloeit en tijdens die bloei een klein
wonder is van licht en gratie.
Muziekhistorisch zal Saint-Saëns nimmer iets beduiden; daarvoor was hij te zeer
een curiosum. Massenet bijvoorbeeld zal mettertijd veel meer een historische figuur
blijken te zijn, maar Saint-Saëns wist tienmaal zoveel van de muziek.
Hij heeft nimmer ontdekkingstochten ondernomen naar nog onbekende gebie-

184

Dit zijn twee bijbelcitaten: ‘Het gekrookte riet zal hij niet verbreken’ (Matth. 12:20) en
‘Aangaande de dagen onzer jaren’ (Ps. 90:10).
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den van klank (ter compensatie was hij dan ook het grootste deel van zijn leven op
reis: naar Afrika, naar Japan, naar Amerika...). En toch heeft hij enkele nieuwe dingen
geuit, nieuwe waarheden verkondigd. Neem een stuk als het bekende Le rouet
d'Omphale: het gegeven, de anekdote, is een moment uit de antieke mythologie:
Herakles aan het spinrokken, de geboeide reus veroordeeld tot vrouwenwerk. Daar
is dus niets origineels in te interpreteren. De constructie van dat poème symphonique
is de gewone driedelige liedvorm, de tonaliteit een zeer alledaags en onmiskenbaar
E-majeur. Maar er staat geen maat in die niet typisch Saint-Saëns is en de harmoniek,
hoe normaal tonale functie alles ook zij, is telkens verrassend origineel en geestrijk.
Zo is dat, schoon in mindere mate, ook in de Tweede symfonie en het Vioolconcert.
Het symfonietje is hier en daar (eerste deel) wat te stijf, wat organisterig. Maar hoe
gracieus is verderop het Trio uit het Scherzo, hoe Mozartesk vliegt de Finale langs
onze oren! Langs, niet in. Niet meer, tenminste.
Er is een tijd geweest - niet heel lang geleden volgens de kalender van Camille
Saint-Saëns; een jaar of veertig, vijfenveertig - toen had zijn oeuvre stimulerend
kunnen werken. Hij heeft enkele dingen nooit uit het oor verloren: dat het orkest
moet klinken, moet stralen; dat men voor trompetten geen vioolpartijen moet schrijven
- als Mahler of Strauss; dat de kamermuziek andere akoestische en constructieve
eisen stelt dan de symfonie, en de opera weer andere. Smaak was hem aangeboren
en dit begrip van smaak heeft hem nooit verlaten. Maar zijn invloed is miniem
gebleven. Hij onderging nimmer invloeden, doch hij heeft ze evenmin uitgeoefend.
Hij heeft grote stapels welgeconstrueerde, welklinkende muziekstukken geschreven
en is daarna, ten leste, zacht in de vergetelheid teruggegleden, de laatste der
welsprekenden.
Een half programma Saint-Saëns zal altijd een aangename verpozing blijven. Wij
konden dat wél gebruiken; volgende week twee stukken van Strauss en vervolgens
de Vijfde van Mahler. Niet meer, niet minder.

Keuzeconcert
26 april 1926 (RN)
Na de sluiting van het abonnementsconcertenseizoen wachtte het Amsterdamse
publiek een nieuwigheid, in de vorm van het zaterdagavond afgestoken Keuzeconcert.
Wanneer wij, met wijlen Alphons Diepenbrock, vaststellen dat de ‘Nederlandse’
muziek tot en met ongeveer 1920, ‘een uit Duitsland geïmporteerde zaak’ is,185 dan
moeten wij daar volledigheidshalve aan toevoegen dat de muziekbeoefening, gelijk
die tegenwoordig in het Amsterdamse Concertgebouw wordt bedreven, bedorven
staat te worden door het verfoeilijkste en kinderachtigste amerikanisme dat men zich
kan voorstellen.
Het instituut der Keuzeconcerten is namelijk naar de geest een nieuwe-wereldsheid,
schaamtelozer dan de meest abjecte Valentino-films.186 Niet voldoende dat de
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Mengelberg-gedenkboek, 79.
Rudolph Valentino (1895-1926) geldt als een van de grootste filmidolen aller tijden. Hij zou
vier maanden na het verschijnen van deze recensie op 31-jarige leeftijd overlijden.
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dirigenten bij het numeriek sterkere deel van het hoofdeloze monstrum Publiek in
het gevlij trachten te komen en te blijven door steeds herhaalde uitvoeringen van
repertoirenummers, gangmakers van het succes, remmen der evolutie; niet voldoende
dat de internationale violisten van het Stenen Tijdperk van het Violisme af tot en
met heden drie (3) concerten spelen, niet minder dan drie: Beethoven, Mendelssohn,
Brahms; niet voldoende dat dit numeriek sterkere deel van de concertbezoekers altijd
en overal bevrediging van zijn traagheidsneigingen en streling van zijn onesthetische
artistieke verhemelte kan verwachten - deze numeriek sterkere en volmaakte
onmondige partij krijgt thans ook nog formeel het recht van beslissing in muzische
zaken. De muzikalen, de artistieken - dat zijn dan die fantasten, die aan een Veredeling
van het muziekbesef, een intensificatie van het artistieke begrip bij de Massa geloven
- kunnen thans hun utopieën wel definitief voor de honden werpen.
Ook in de absolute monarchie der Toonkunst kregen wij thans het Parlementaire
Stelsel.
Wat toch is het geval? Het bestuur van het Concertgebouw schreef een soort
tombola zonder nieten uit. Iedereen mocht op een briefkaartje vertellen wat hij nu
op het aanstaande concert naar rato van één gulden entree zou willen horen. Er zou
gegarandeerd de hele avond muziek gemaakt worden en we zouden ten minste twee
grote werken te horen krijgen. Alles ging in de puntjes, bij volstrekte meerderheid
van stemmen. En zo hebben we dan kunnen lezen dat de Vijfde van Beethoven en
de Zesde van Tsjaikovski nog heden het evangelie des gerusten muziekmans vormen,
en dat in de competitie deze beide gangmakers aan de kop van het peloton rijden als in 1916, als in 1906. Wanneer alle symfoniebegerigen hun wensen bevredigd
hadden mogen horen, dan had men een optocht gekregen die er als volgt uitgezien
zou hebben: Beethoven Vijf, Tsjaikovski Zes, Tsjaikovski Vijf (zeker!), Mahler Vier,
Beethoven Zeven, Franck (dat valt nóg mee!), Das Lied von der Erde, de Unvollendete
(pas op nommer acht - dat is wél een klein evolutietje), de Eroica, de Negende van
Mahler, dan de Eerste van Mahler en helemaal achteraan de Tweede van Brahms.
Het is treurig. En het is leerzaam. Er blijkt uit dat de wisselwerking tussen
Mengelberg en het Amsterdamse publiek in al die jaren heeft opgeleverd dat
Concertbezoeker en Dirigent het vrijwel eens zijn als het onderwerpen betreft als de
geaccrediteerde muzikale dramatiek (de Vijfde van Beethoven); dat de
concertbezoeker zijn dirigent een neuslengte voor is, wat betreft de appreciatie van
de kermistentromantiek van een Tsjaikovski (de Pathétique én de Vijfde op nummer
twee en drie...)
Er blijkt, ten slotte, uit dat de Mahler-liefde aan het tanen is en dat is het enige
(vrij duistere) lichtpunt.
Men ziet tot welke wanhopige pogingen men zijn toevlucht neemt om de gewone
muziekproducties te larderen met attracties. Men zou het bestuur, als de aardigheid
van dit soort Keuzeconcerten af is (hoe groot was het percentage van de abonnees
dat gestemd heeft?), nog enkele andere mogelijkheden aan de hand kunnen doen.
Sinds Mengelberg terug is uit Amerika, heeft men de opstelling van het orkest
grondig gewijzigd: eerste en tweede violen zitten met de alten op een kluitje en de
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cello's verblijven op de plaatsen der tweede violen.187 Niemand begrijpt het nut van
dat experiment en men heeft links en rechts kunnen horen dat de klank van het orkest
er hard door is achteruitgegaan. Men zou bijvoorbeeld een prijsvraag kunnen
uitschrijven: ‘Hoe wilt u het orkest opgesteld hebben?’ Het valt te voorzien dat er
abonnees zullen zijn die er genoeg van hebben Zimmermann altijd links vooraan te
zien, Van Leeuwen Boomkamp altijd rechts vooraan en Mengelberg altijd op zijn
rug. Men zou best Sam Blazer, aan het hoofd van zijn falanx van contrabassen, tot
middenvoor kunnen promoveren en het bedrijf van de virtuoze slagwerker Jeuken
is eigenlijk een te interessant schouwspel dan dat het voor de habitués van de linker
podiumhelft moet gereserveerd blijven. En hoevelen snakken er niet naar Mengelberg
eens van voren te zien en zijn mimiek te bestuderen, als hij een ernstig werk als de
Ciaconna gotica van Dopper begint?
Een andere prijsvraag was wellicht deze: ‘In hoeveel tijd wilt u Das Lied von der
Erde gespeeld horen, zonder pauzen tussen de vijf delen?’ Of: ‘Met hoeveel fluiten
wilt u het concert van Bach uitgevoerd hebben?’
Deze vragen zouden bovendien nog pedagogische waarde hebben. Zij zouden de
beantwoorders ongemerkt in de buurt brengen van problemen uit de praktijk van ons
muziekleven, problemen waarmee zich de melomane ‘men’ - ten onrechte! - in het
geheel niet bezighoudt.
Het Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures van 24 april bracht een nogal
aardig rijmpje over het onderwerp Keuzeconcert, waaraan wij het volgende ontlenen:
D'r zou eens een aardig verrassinkje zijn:
Nu mochten ze zellef eens kiezen;
Een Mengelwerk zou het eens worden, zo fijn,
Je mocht er geen noot van verliezen!
De briefkaart, die kwam voor het Keuzeconcert;
Wat reusachtig knal zou dat wezen!
De éne koos Zuurkool en de andere koos Snert.
[...]
Voor gevolgen had niemand te vrezen!
Zo wil men, Stravinsky en Pijper ten spijt,
Zich toch bij het oude bepalen.
Want al het maaksel van latere tijd
Kan bij Beethoven immers niet halen!
Daar stampt er dan zaterdag Willem de grond,
Zijn ogen die gloeien en branden;
Saaikovsky en Beethoven waren hier rond,
Maar de Leider, hem draagt men op handen!

Uit de mond van kinderen..., nietwaar?
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Zie voetnoot 123 over de opstelling van het orkest bij de recensie van 6 februari 1926.
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El retablo de maese Pedro188
28 april 1926 (RN - De Stemvork)
Manuel de Falla was hier in het land reeds bekend als de auteur van La vida breve,
het pianowerk met orkest Noches en los jardines de España, de Canciones populares189
en enkele andere kleine fragmenten. Het was een lofwaardige onderneming thans
ook zijn marionettenopera El retablo de maese Pedro (zij het dan ook onder de ietwat
Potgieterse naam De poppenkast van meester Pieter) te vertonen.
Deze vertoning had veel aantrekkelijks, naast veel wat half geslaagd bleef. De
poppenvertoning als zodanig evenaarde bijvoorbeeld de Antwerpse Poesjenellen
niet in de verte;190 en het spel der gemaskerden (de toeschouwers, die naar de vertoning
komen kijken) liet evenzeer onvoldaan. Zo was ook het klinkende deel van de
uitvoering vrij half-om-half: een superieure Knaap door Vera Janacopoulos, een
onvoldoende Don Quichot door Dufranne, een niet overal helder en beheerst klinkend
orkest.
Het is een merkwaardig gecompliceerde opzet, die van El retablo. Het is even
gecompliceerd voor ons, Noord-Westelijke Europeanen, als elke andere emanatie
van het hoofse en duistere Spanje: de Don Quichot-figuur is een exquisiet Spaanse
inventie, die voor ons bij elke redewending allerzonderlingst gekronkeld aandoet.
Ten onrechte waarschijnlijk. Een figuur als Shakespeares Hamlet, als Ibsens Peer
Gynt beweegt niet van simpeler premissen uit dan de onsterfelijke Don Quichot de
la Mancha, maar we kunnen er beter inkomen. Zo hier dit operaatje: het wordt ten
dele gespeeld door poppen, ten dele door gemaskerde mensen, die marionetten moeten
voorstellen, die op hun beurt weer mensen moeten voorstellen. Dat zijn drie draaien
ineen, die wij zo gauw niet vermogen mee te wentelen.
Het toneel stelt voor een herberg, met direct op het eerste plan een grote poppenkast
(El retablo). Dadelijk na het halen van het scherm komen de figuren van het eerste
spel, van het prosceniumspel, op: de spullenbaas, Don Quichot, Sancho Panza, ‘El
hombre de las lanzas y alabardas’, oftewel in nuchter Hollands overgebracht: de
hellebaardier, en nog enkele anderen. Zij allen acteren als marionetten. Men gaat
zitten en nu moest, volgens het voorschrift van de auteur, van al deze ‘grote
marionetten’ niet anders meer zichtbaar zijn dan de spookachtig lange benen van de
Don.
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189
190

Annalen 2780. De Amsterdamse voorstelling die Pijper hier bespreekt, werd gespeeld door
leden van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. De regie was
van Louis Buñuel. El retablo de maese Pedro werd korte tijd later, in juni 1926, uitgevoerd
op het muziekfeest van de International Society for Contemporary Music in Zürich. Pijper
is daarbij aanwezig geweest en heeft er verslag van gedaan in het Algemeen Handelsblad en
in het Rotterdamsch Nieuwsblad. De tekst over het muziekfeest in Zürich die in De Stemvork
is afgedrukt (‘Vier jaren hedendaagse muziek’), behandelt op pp. 99-100 ook El retablo de
maese Pedro. Deze twee pagina's komen echter niet uit de Zürich-teksten, maar uit deze
recensie van 28 april 1926.
De volledige titel luidt: Siete canciones populares españolas.
‘Poesjenellen’ staat voor het Vlaamstalige marionettentheater met poppen van 50 à 60
centimeter hoogte die met twee stokken werden bewogen. Het vindt zijn oorsprong in de
commedia dell' arte van de zestiende eeuw. Poesjenel is een verbastering van Pulcinella.
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Eerste Amsterdamse modificatie: alle personages verdwijnen, behalve Don Quichot,
die als een aapje op de rand van het proscenium wordt gezet.
Thans gaat het voordoek van de poppenkast op en voor onze ogen vertoont men
een ridderspel, dat eveneens uiterst ingewikkeld van opzet en verloop is. Men kent
dit soort fabuleuze heldenromantiek uit de Bergamasker poppenspelen - ja zelfs wel
uit de Antwerpse Poesjenellenkelder. Het zou uitermate boeiend geweest kunnen
zijn, als die poppen maar wat expressiever geweest waren. Nu bleven het vrij zielloze,
platte stukken karton, wat zoetelijk gekleurd en lang niet van de expressiviteit van
de Münchener of Salzburger draadpoppen, of zelfs van Kabalts191 handpoppen van
de Dam.
Bij elk van de vijf scènes verschijnt de Knaap van maese Pedro vóór de poppenkast
en verhaalt, voor de (fictieve) toeschouwers, wat er aan het gebeuren is. Don Quichot
mengt zich een paar malen in de gang van het spel, de laatste keer, tijdens de vijfde
scène, zó definitief, dat hij zijn zwaard neemt en de marionetten kapotslaat.
De slotscène is dan een mengsel van Don Quichots windmolenheroïek en de
jammerklachten van maese Pedro en diens knecht.
Bij dit scenario schreef Manuel de Falla ‘Como homenaje devoto a la gloria de
Miguel de Cervantes’ (de onsterfelijke schepper van de Don Quichot-figuur) een
zeer goed klinkende muziek. Niet zeer persoonlijk, noch in de (melodische, ritmische)
inventie, noch in de uitwerking, de realisatie voor klein orkest. Het is van een
modernisme dat alle traditionalismen spaart: vele geiten en veel kool. De behandeling
van een deel der vocale partij (de Knaap) is een nieuw, een geestrijk secco recitatief.
Maar de Beschrijvende Muzieken - gedurende de vertoning in de poppenkast - zijn
vaak ongelofelijk conventioneel. Het slot: de zinsverbijstering van de Dolende Ridder,
brengt ook niet veel meer dan operapathetiek, waaraan wij lang gewend zijn - dat
werd geen stijging.
Manuel de Falla is, blijkens de werken van hem die hier doordrongen, een te zeer
naar binnen gerichte persoonlijkheid. Er gaat iets steriels van dit oeuvre uit zodra hij
zichzelf hoger eisen stelt dan het interpreteren van Spanjes muzikale folklore. Daarin
is hij een meester (Siete canciones populares).
El retablo vulde de tweede programmahelft. Vóór de pauze zong Janacopoulos,
voortreffelijk begeleid door haar vaste partnerin, Yvonne Herr-Japy, de Canciones
en De Falla's latere schepping: Psyché voor zang met fluit, harp en drie
strijkinstrumenten. Bijzonder onbeduidende muziek, dit laatste.
Mengelberg begon de avond met Mozarts Figaro-ouverture, voor kleine bezetting.
Dit rammelde een beetje (El retablo klonk trouwens ook vaak hinderlijk door elkaar)
en men heeft niet goed kunnen begrijpen wat dit kleine meesterwerk van Mozart aan
het hoofd van een zo heterofone avond moet beduiden. Enfin: stel u voor dat men
de avond met de symphonische Dichtung Don Quixote van Richard Strauss was
begonnen. Het in het programma afgedrukte inleidinkje wees angstwekkend in
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Een van de leden van de kermisfamilie Kabalt had lange tijd een poppenkast op de Dam,
waar de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn werden vertoond.
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die richting: ‘Gelijk men de Lijdensgeschiedenis niet meer kan lezen zonder in zijn
herinnering Bachs Matthäus-Passion weer te horen, zo kan men Don Quichot niet
meer opslaan, zonder de zachte celklacht van Strauss te vernemen, of in zijn
verbeelding Sancho Panza te horen waggelen tussen basklarinet en tenortuba.’
Het is gelukkig alleen voor de schrijver van dat stukje maar waar. Maar het valt
te bejammeren dat alle publicaties bij de verrichtingen van het sublieme
Concertgebouworkest dermate indruisen tegen de eerste beginselen van een helder
en menselijk inzicht in het wezen der muziek en in de onderlinge verhouding van de
diverse manifestaties der kunsten.

Wagnervereeniging - Don Giovanni van Mozart192
1 juni 1926 (RN)
De Wagnervereeniging is begonnen met zich wat te ontbijzonderen. ‘Geleidelijk en
stelselmatig’, heet het in een publicatie, ‘zullen naast het oeuvre van Richard Wagner
andere muziekdramatische meesterwerken in het repertoire worden opgenomen.’ De
mededeling dat de zwaai van peetvader Wagner af ‘geleidelijk en stelselmatig’ zal
worden verricht, stemt wellicht sommige angstige zielen tot erkentelijkheid. Wij
voor ons kunnen ons tevreden stellen met het feit dat de Wagnervereeniging - de
enige niet-armlastige opera-instelling in dit vermogende land en de enige organisatie
die werkelijk eersteklas uitvoeringen pleegt te organiseren - thans, in 1926, dáár is
aangekomen, waar zij in 1883 had behoren te beginnen.
Ten andere entameerde men ook het instituut der populaire uitvoeringen. Zondag
laatstleden werd de eerste daarvan gegeven voor een stampvolle en enthousiaste
Stadsschouwburg. Het staat te bezien of men de meest bevredigende tactiek van
socialisatie dezer bedrijven al te pakken heeft: één populaire voorstelling was
toegankelijk voor leden der vakverenigingen, aangesloten bij het Amsterdamse
Comité voor Arbeidersontwikkeling, de andere voor ‘personen, geen deel uitmakende
van de organisaties, aangesloten bij het A.C.v.A.’. En men moest zich, om toegelaten
te worden tot dit Heilige der Heiligen, schriftelijk aanmelden, met opgave van naam,
adres, beroep of werkkring. Onze zegsman kon ons niet meedelen of het aanslagbiljet
van de inkomstenbelasting mee overgelegd moest worden, maar wel zijn ons (nu
reeds!) gevallen bekend van intellectuelen, gedoctoreerden die op hun aanvraag om
plaatsen een afwijzende beschikking hebben gekregen. In hoogste instantie immers
maakt het bestuur van de Wagnervereeniging uit of de aanvragers ervoor in de termen
vallen, de ‘hoge entreeprijzen, die de Wagnervereeniging voor haar leden uitvoeringen
moet vragen’ (het staat er!) al dan niet te betalen.
There is something rotten... Men zou zo zeggen dat de kringen der academisch
gevormden nu juist niet precies het publiek fourneren, in staat de ‘hoge entreeprijzen’
te betalen! Dit is - mirabile dictu - nog juist precies het standpunt van 1883. Jammer!
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Er was in deze uitvoeringen veel wat grote waardering verdiende. Een sublieme
Zerlina van Maria Ivogün; voortreffelijke bezetting der beide voornaamste
mannenrollen: Don Juan van Schützendorf, Leporello van Sterneck. Voorts de zuivere
en zekere leiding van Karl Muck en een aantal magnifieke achterdoeken van Alfred
Roller, bekend uit de fabuleuze Mahler-periode aan de Weense Hofopera.
Ten slotte een zeer goede en systematische regie van de Berlijner dr. Hörth. En
niet te vergeten, het Concertgebouworkest, dat als operaorkest reeds zeer respectabele
daden kan verrichten.
Wij zijn hiermee aan het einde van onze bewondering gekomen. Want Don
Giovanni is een Italiaanse opera van de veel meer Italiaans dan Duits georiënteerde
Oostenrijker Mozart. En afgezien van het feit dat de ook ditmaal weer gebruikte
Duitse vertaling tamelijk ongemakkelijk ligt onder Mozarts muziek, is het irritant
op te merken hoezeer de geest van het geheel verwrongen, verfilisterd,
verpsychologiseerd wordt door het Germaanse taaleigen.
Don Juan is min of meer een ‘Frevler’ en het hele stuk kon bijna heten Boontje
komt om zijn Loontje. Het libretto van Lorenzo da Ponte is een parafrase op een
drama van de grote Spaanse dichter Tirso de Molina: El burlador de Sevilla y
convidado de piedra. Maar de Don Juan-figuur zelf - dus afgezien van het in dit
libretto dodelijke avontuur met het standbeeld van de Commendatore - is veel ouder,
is welhaast een Spaanse nationale held, gelijk Faust dat was, van oudsher, voor de
Duitsers, Arlecchino voor de Italianen. (Don Juan heeft, wonderlijk genoeg, een
tweelingbroeder in onze Middelnederlandse Heer Halewijn!)193
Men is het voorlopig nog niet eens over het accent waarin men de Don Juan behoort
te spelen. De Duitsers neigen tot ‘het dramatische’. Zodoende worden de beide
verlaten vrouwen (Donna Anna en Donna Elvira) méér hoofdpersoon dan Don Juan.
Il Commendatore wordt deus ex machina en Don Juan zelf een pathologisch geval.
Muzikaal is deze tactiek evenmin te verdedigen als psychologisch (de zogenaamde
psychologie der would-be dramaturgen, die op de hierboven geschetste wijze met
het stuk van Mozart rondsollen, was ook nimmer gegrond op het psychologisch
inzicht, doch op hun particuliere ethiek, daarbij geruggensteund door de nog altijd
gangbare moraal). Maar Mozarts Don Juan is een ‘muziek’werk, in eerste instantie.
En men kon dus de muzikale factoren laten beslissen. Nu is het opmerkelijk dat
Mozart, die de betoverendste muziek weet te spinnen om zijn hoofdpersoon, om het
ingénue boerenmeisje Zerlina; die in de beroemde Register-aria van Leporello en de
prachtige Champagne-aria van Don Juan een overvloed van de subtielste muzikale
ontroeringen weet te vinden, voor de typering van de ‘brave’ elementen uit het stuk,
zó gewone, relatief onbeduidende muzikale karakteristieken noteert...
De twee polen van de handeling zijn: Don Juan, de leven aanbiddende personificatie
van ons aller liefdesverlangen, het leven zelf; en de Commendatore, de dode, ‘ge’dode,
het spokende standbeeld, de Stenen Gast, de dood. Dat is het drama. En
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Pijper componeerde in 1920 een achtstemmig koor a cappella Heer Halewijn en in 1933 het
symfonisch drama Halewijn.
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de anderen zijn bijfiguren; allen zijn het achtenswaardige lieden: Masetto zo goed
als Don Ottavio. En zij zijn geen van allen van essentieel belang. De tragiek van Don
Juan, door Mozart getypeerd met zoveel eigen kenmerken, ligt in de figuur zelve.
Niet in de omstandigheden waaronder Don Juan twee akten lang ten tonele verschijnt.
Het is ongetwijfeld onjuist de aria's van Elvira en Donna Anna als het belangrijkste
van het werk te beschouwen. Zij zijn muzikaal van minder belang dan de rest: en
zouden ‘psychologische’ factoren ooit in staat zijn het aspect der kunsten, de nuances
van het leven, ook maar voor een ogenblik te wijzigen? Als men aldus,
vorige-eeuws-Duits te werk gaat, is het slotsextet een volkomen ongepast gejubel
na de fameuze hellevaart met stoom en rode schijnwerpers in de voorlaatste scène.
In Duitsland wordt dat sextet dan ook vaak gecoupeerd...
Deze Amsterdamse uitvoeringen waren geheel compleet, zonder coupures, zonder
toevoegsels. Wij zijn tevreden dat de Wagnervereeniging ons de gelegenheid tot
bovenstaande en andere, soortgelijke divagaties niet heeft onthouden. Wij hopen op
meer uitvoeringen in het volgende seizoen en verwachten gaarne ook nog eens het
een en ander uit het repertoire ná Wagner.
Het wordt hoog tijd voor Pelléas et Mélisande!

Zomer-volksconcerten
8 juni 1926 (RN)
Het eerste van de reeks zomerconcerten in het Concertgebouw was vooral
belangwekkend, en, blijkbaar, belangstellingwekkend, door het feit dat wij Pierre
Monteux weer aan de dirigentenlessenaar vonden. Verwelkomd door een ovatie van
de volle zaal, toegejuicht met frenetie na elk werk, kan hij er zich van overtuigd
houden dat ook (of: in de eerste plaats?) het hoofdstedelijk volksconcertenpubliek
tot zijn getrouwe aanhangers behoort.
Het programma was licht, ditmaal. Men heeft nog enkele noviteiten beloofd
(donderdag aanstaande bijvoorbeeld een onbekende suite van Georges Enesco), doch
de reeks die men Haydn-Mozart-cyclus doopte (what is in a name?), begon met de
Dertiende symfonie van Haydn, het D-majeur concert voor viool van Mozart en
Shéhérazade van Rimski-Korsakov.194
Schmuller heeft het concert van Mozart zeer fortuinlijk gespeeld. Daar waren
enkele diapason-deraillementen, met name in het eerste deel. Maar het geheel werd
een gave en stijlvolle prestatie. Schmuller heeft in het afgelopen seizoen herhaaldelijk
zwaarder taken op zijn viool genomen, doch hij heeft nimmer gelukkiger gemusiceerd.
De symfonie van Haydn deed het eens te meer betreuren dat Haydns muziek nu
eenmaal het epitheton ‘klassiek’ draagt. Die muziek is, nu nog, nieuwerwetser dan
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De Dertiende symfonie was toen een gebruikelijke aanduiding vanwege de nummering in
de uitgave van Breitkopf & Härtel. Bedoeld is de Symfonie nr. 88 in G. Het vioolconcert
van Mozart zal het vierde in D, KV 218, geweest zijn.
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Beethoven. Dat wil zeggen: minder verouderd. Onze actuele Franse nieuwlichters,
Poulenc, Auric, Durey, het zijn oude mannetjes, sukkelende, aftandse grijsaards,
naast de oude pruik, de lakei Haydn. Haydn had meer geest, meer vivaciteit in zijn
pink dan alle klassieke Duitse componisten in hun gezamenlijke lichamen en wanneer
Wagner zijn leven lang geen andere vergissing begaan had dan zijn bekende grove
en hersenloze kwalificatie van Haydn (‘de geketende demon der muziek, spelend
met de aangeboren kinderachtigheid van een kindse oude’),195 dan zou deze ene reeds
voldoende wezen om de theorieën van de meester van het Gesamtkunstwerk met
meer scepsis dan geestdrift te gaan bestuderen.
Men beschouwt Haydn graag als de Oostenrijker par excellence. Zou het niet
waarschijnlijker zijn dat hij zigeunerbloed in de aderen heeft gehad? Daar is ten
eerste zijn on-Europese zorgeloosheid en het volstrekt merkwaardige mengsel van
onwetendheid en geïnitieerdheid, waaruit zijn wezen bestond. En dan is daar nog
zijn naam. Zou zijn grootvader niet nog Heide, dat is zigeuner, geweest zijn?
Voorlopig is dit hier een onbewijsbare stelling, een hypothese. Maar de feitelijke
mededelingen die ons de musicologen leverden over de relaties, de afstammingen
der grote kunstenaars, zijn zonder uitzondering ook zo provisorisch, dat zij zelfs geen
schema van beschouwing opleveren kunnen. Het is wellicht nuttiger, en zeker is het
boeiender, over dit soort dingen van tijd tot tijd eens wat te fantaseren, dan feiten en
feitjes na te pluizen...
Haydn lijdt, in onze trage memories, onder dezelfde triangulatiedwang die ons
alle fenomenen in bosjes van drie bij elkaar laat binden: Aischylos, Sophokles,
Euripides, de drie antieke dramaturgen - maar Euripides had evenveel van Aischylos
als jhr. Van Riemsdijk van Shakespeare. Of Bach-Beethoven-Brahms, die alleen de
B gemeen hebben en verder alleen maar verschillen vertonen. Zo ook
Haydn-Mozart-Beethoven.
Men moest Haydn toch zo langzamerhand eens voor een meester op zichzelf gaan
houden. Hij betekent heel wat meer.

Zomerse volksconcerten
12 juni 1926 (RN)
Het programma van het tweede, door Pierre Monteux gedirigeerde, volksconcert was
op het laatste moment gewijzigd. De noviteit, de Suite van Georges Enesco, werd
tot nader order uitgesteld, en in de plaats daarvan kwamen de Dansen uit Borodins
Prins Igor en de Maurerische Trauermusik van Mozart (het programma noemde dit
werk ongelukkigerwijze ‘Maurische’ Trauermusik...). De Trauermusik werd gespeeld
in memoriam Samuel Blazer,196 en na de uitvoering verhieven orkest en publiek zich
van hun plaatsen om de gestorven musicus gedurende één halve minuut in stilte te
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Dit citaat is niet getraceerd.
Samuel Blazer (1870-1926) was de aanvoerder van de contrabassen in het
Concertgebouworkest.
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gedenken. Dit was dan de enige en welsprekende hulde die men aan de herinnering
van een eminent orkestlid kon brengen.
Blazer was een der allerbeste ‘muzikanten’ van het Concertgebouworkest en
bovendien was hij een fenomenaal contrabassist. Het orkest telt tal van goede en
zelfs voortreffelijke kunstenaars, musici. Doch het genus der muzikanten waartoe
Blazer behoorde, schijnt wel uit te sterven. Een muzikant, menen wij, is niet in de
eerste plaats een erudiet; een muzikant heeft, in de regel, een tamelijk geknotte
belangstelling en een betrekkelijk traag apperceptievermogen. Muzikanten zijn niet
de artiesten bij de gratie van Apolloon en de muzen; zij zijn in technische zin: goede
vakmensen. Doch, in hoogste instantie, niet zij beheersen het vak, maar het metier
vormt hen. Een muzikant ‘kan’ alles, ineens, en zonder dat hij weet hoe.
Zij zijn gewoonlijk eer conservatief dan geavanceerd en zij hebben een sterke
heldenverering tot ruggengraat. ‘Vinders’ zijn zij zelden, de filosofie van hun vak
laten zij links liggen, psychologisch inzicht hebben zij voor geen duit. Het zijn grote
kinderen: zij hebben niets dan hun Spel. Ten andere zijn het veelal duistere,
getourmenteerde bewustheden, in het dagelijkse leven eer toegankelijk voor de
mystiek dan voor de wetenschap. Zij hebben meestal een hart van goud, maar hun
conversatie, zodra die over andere en ‘belangrijker’ onderwerpen dan de muziek
loopt, is beneden pari.
Maar een orkest van louter muzikanten, geleid door een gespannen, vaardig en
intelligent dirigent, is het volmaaktste muziekinstrument dat men zich denken kan.
Het ras der muzikanten sterft uit, in onze orkesten. En de ensembles verliezen aan
tovermacht, aan ‘muziek’, wat zij aan technische perfectie en intellectuele standing
winnen.
De dood van Samuel Blazer is een zeer weemoedig verlies. Prominente
contrabassisten hebben wij genoeg, instinct-muzikanten maar heel weinig. Het zal
wel in de loop der dingen liggen en wij zullen ons gaarne tevreden stellen met koeler,
minder affectatieve muziekbeoefeningen. Maar tenslotte zal het vermogen van te
toveren met klanken altijd een gave blijven, de wijzen en verstandigen verborgen,
de kinderen geopenbaard.
Laten wij maar niet op nieuwe openbaringen gaan zitten wachten; het zou te lang
duren en het leven schrijdt voort...
De solist van deze avond, Marcel Maazen, die het Pianoconcert van Grieg speelde,
is typisch géén muzikant in de aartsvaderlijke zin. Bij hem: een intelligent benaderen
van de muzikale en pianotechnische problemen (s.v.v.) die een stuk als het concert
van Grieg oplevert. Een romantische, al te romantische draai in zijn wezen: neiging
om de cantabiles extra dik op te leggen. Dan ook: de tendens om het vooral niet
sausiger te maken dan het al is. Maar alles in alles: een interpretatie die niet
overtuigend kon werken, omdat zij niet - van tevoren - van het goed recht van deze
muziek als zodanig overtuigd was. Neem het iemand eens kwalijk, in 1926.
De orkestwerken: Mozarts Jupiter-symfonie, wel wat zeer vlot gespeeld, hier en
daar. En de Dansen uit de Prins Igor van Borodin. Grove muziek, populair in de
slechte betekenis van het woord.
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Zomers volksconcert197
15 juni 1926 (RN - De Quintencirkel)
Dit derde zomerconcert, het laatste dat door Monteux geleid werd, bracht een geheel
Frans programma - een overzicht van een halve eeuw Franse muziek: van Saint-Saëns
tot en met Arthur Honegger.
Wij zullen ons in de eerste plaats Debussy's onvergelijkelijke Nocturnes (Nuages
en Fêtes) blijven herinneren. En voorts de eerste uitvoering van Honeggers
locomotievenimpressie Pacific 231. De rest van dit programma: de Derde symfonie
van Camille Saint-Saëns; twee cellosolootjes - het Poème van Bâton, de Élégie van
Gabriel Fauré - Chabriers infernaal wagnerende Ouverture Gwendoline, kan dan de
achtergrond van onze tevredenheid vormen.
Loevensohn behaalde een groot en verdiend succes met de voordracht van de beide
genoemde niemendalletjes. Het was uitermate fraai van toon en het boeide overal
waar de muziek maar even willig was. Overigens staat er waarlijk te veel gemeenplaats
in, én in het opusculum van Bâton én in dat van Fauré.
Arthur Honegger, de auteur van Le roi David, van Judith, van een tal van goede
werken voor kamermuziek, toont zich in dit mouvement symphonique van een goede,
romantisch-impressionistische zijde. ‘Modern’ is het werk eigenlijk evenmin als Les
préludes van Liszt, Till Eulenspiegel van Strauss of Aan mijn vaderland van Bernard
Zweers. Dat wil hier zeggen: modern van geest. Van klank is Pacific natuurlijk
anders, zeggen wij: actueler,198 dan Strauss' of Liszts verdichtselen. Maar de eerste
vraag is altijd die naar de psyche van een kunstwerk. En Honeggers psyche is die
van de romantische impressionist.
‘J'ai toujours aimé passionnément les locomotives’, zegt hij ergens. Het zijn levende
wezens voor mij en ik hou van ze, ‘comme d'autres aiment les femmes ou les
chevaux’.
De retorica van deze mededeling is niet zeer gelukkig en wij mogen vrezen dat
sommige van Honeggers vrouwelijke kennissen hem nadien hebben laten blijken dat
zij niet wensten te concurreren met mechanische of animale tractoren. Maar de
wijzeren onder die kennissen - hopen wij dat het er velen geweest zijn - zullen zijn
lyrische ontboezeming gelezen hebben met een glimlach en zij zullen de opmerking
gemaakt hebben dat Schumanns ‘Davidsbund’, Berlioz' ‘Feux et tonnerres’, Wagners
exageraties zo goed als Hoffmanns ‘Tolle Schnickschnack’ nog voortleven in onze
dagen, gepersonifieerd in een jong en talentrijk musicus.
Wat we er, een etage verder, enigermate meer in de toekomst, nog mee zullen
moeten doen, is een andere vraag. Het zal verduiveld snel verouderd zijn.

197
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Het artikel ‘Arthur Honegger’ uit De Quintencirkel is voor het grootste gedeelte gebaseerd
op deze recensie, aangevuld met fragmenten uit een latere recensie van 26 oktober 1926.
Ook de volledige tekst uit De Quintencirkel is opgenomen in Bijlage Q&S (zie p. 900).
Pijper gebruikt het woord actueel hier in de betekenis die hij er later expliciet aan geeft in
de open brief aan Rudolf Mengelberg, ‘Muziekleven en Concertgebouwpraktijk’. De Muziek,
oktober 1929 (HPG 2, 490-494).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

98
Pacific is het muzikale portret van een locomotief ‘pour trains lourds de grande
vitesse’, zoals het apparaat, hedendaagse brontosaurus, daar staat; ‘pour aboutir enfin
à l'état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes, lancé en pleine nuit à 120 à
l'heure’...
Dit reisgidsenproza is overigens beter dan het vorige citaat. Maar de mentaliteit
die een in muziek te uiten lyrische stemming ontleent aan het pathos van een
verkeersmanifestatie - al is die trein nu ook driehonderd ton zwaar en al rijdt hij nu
ook volle honderdtwintig kilometer - deze mentaliteit is volstrekt romantisch.
Trek Schumann een geruit pak aan, met een korte broek en sportkousen, geef hem
een hoornen bril en zet hem een reispetje op, en hij zal volkomen dezelfde blijven
die hij was: de romanticus. Maar dit imaginaire portret kon ook dat van de auteur
van Pacific 231 zijn...
Het hele stuk bestaat uit een progressief crescendo, tweehonderdzeventien maten,
duur ruim vijf minuten. Het begint impressionistisch: bekkentremolo's en
flageoletseconden: men kan zich als kinderen ermee vermaken. We zien quasi de
stoom uit de veiligheidskleppen komen en het plezierig-metrische tweeslagje, dat de
oude H.S.M.-machines haast in karikatuur vertoonden, duikt hier elke twee maten
op. Dit is knap impressionistisch werk, van hetzelfde infame ras overigens als de
koeklokken uit de Alpensymfonie en het schapengeblaat uit Don Quixote. Dan komt
het gevaarte in beweging en dan zit er niet veel constructie of evenwicht meer in, en
naarmate er meer fortes komen, verwijderen we ons verder van het station van vertrek,
van de muziek namelijk. Het had evengoed tien minuten kunnen duren als twintig
seconden, als vierentwintig uur. En alle secundaire verschijnselen: de orkestbezetting,
het onophoudelijke kwadratische van de metriek, het gehalte der melodiek, onttrekken
zich aan onze belangstelling. Het werd een zeer goed klinkende partituur, het werk
van één die het schrijven voor orkest verstaat, maar het werd geen kunstwerk. Het
was al démodé voor het voltooid werd. Het werd een niet: de auteur wedde op de
verkeerde locomotief.
Een componist heeft niets aan de premissen die Honegger onder zijn
Pacific-conceptie plaatste. Een muziekstuk bestaat slechts van binnenuit, ter wille
van zichzelf, ter wille van de muziek zelf. De impressie, de cellule générale, om met
d'Indy te spreken, kan juist zo uitgroeien als zij dat zelf wil - maar met een locomotief
had het dan al in de tweede maat niets meer te maken. Honegger, de geboren musicus,
heeft dat zelf wel gevoeld, toen hij schreef dat hij niet het geraas van de machine
wilde imiteren - dat zou ook geen portuur zijn geweest! - maar ‘la traduction d'une
impression visuelle et d'une jouissance physique par une construction musicale’. En
het enige wat wij hem te verwijten hebben, is dat Pacific 231 geen muzikale
constructie werd. Dit is helaas afdoende.
Vergeleken met Debussy's impressionismen: Feesten en Wolken, is Pacific
kinderspel. Ten eerste en ten voornaamste: psychisch. De beide Nocturnes van
Debussy zijn toverformules die de diepste waarheden in ons wakker roepen,
bezweringen die de beesten onzes geestes temmen kunnen, die onze hoofden vol
klank toveren en onze tijdsbegrippen doen verstromen. Pacific is een aardig
afbeeldinkje, een bewegende prent als ge wilt.
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Maar ten andere: muzikaal. De klank van Debussy is nog volkomen nieuw: zo nieuw
als die van Berlioz of van Haydn - als van elk groot genie. Na de eerste blazende
flageoletten op tremolo's en contrabastrillers komt er in de hele Pacific niet één nieuw
of zelfs maar persoonlijk accent meer.
En dit is tenslotte onherstelbaar: Debussy's Nocturnes zijn van 1899; Pacific is
van 1923. In die vierentwintig jaren zijn wij niet vooruitgegaan - wij zijn zelfs niet
blijven staan. Wij zijn achteruit gestormd, de nacht in, met 120 kilometer per uur...

Muziekfeest in Zürich199
22 juni 1926 (RN)
In 1922 werd de International Society for Contemporary Music gesticht. De hoofdzetel
van deze organisatie is gevestigd in Londen, autonome nationale secties bestaan in
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Nederland, Tsjechoslowakije, Amerika en
nog enkele andere landen. De Nederlandse sectie gaf dit jaar haar eerste concert in
Amsterdam (Kamermuziek in het Concertgebouw), bij welke gelegenheid zes
noviteiten werden uitgevoerd: van Goossens, Kodály, Stravinsky, Pijper, Honegger
en Poulenc. De Society geeft telkenjare een muziekfeest, in 1923 in Salzburg, toen
in Praag, toen in Venetië en nu in Zürich.
De programma's voor de feesten worden elk jaar gekozen door een telkenmale
voor één jaar benoemde, internationale jury uit werken, door de nationale secties ter
beoordeling ingezonden.200 Men heeft nogal eens geklaagd over eenzijdige
samenstelling der programma's, met name over een bevoorrechting (in 1924 en '25)
van de Duitse en de Duits sprekende landen. Ditmaal is de programmakeuze tamelijk
tevredenstellend - hoewel wij voor ons de opmerking zouden kunnen maken dat
Nederlands werk zeer ten onrechte ontbreekt op deze programma's. Enfin, volgend
jaar is er weer een andere jury.
Men geeft hier in Zürich zes concerten, vier van de International Society, één
koorconcert, aangeboden door de Zwitserse sectie, één marionettenvoorstelling in
het Kunstgewerbemuseum.
Het koorconcert bestond uit Le roi David van Honegger en Zoltan Kodály's Psalmus
hungaricus. Men heeft deze beide werken in het Duits uitgevoerd, zeer tot schade
voor hun specifiek idioom. Vooral Le roi David leed sterk onder het Germaanse
taaleigen. Overigens is dit van de beide koorwerken waarschijnlijk de talentvolste
manifestatie. Honegger heeft meer fantasie dan de Hongaar, zijn muziek is frisser,
klinkt nieuwer en het werk is boeiender. Le roi David, als geheel beschouwd, blijkt
wat te kortademig, te veel een lange ketting van muziekstukken en gelezen
fragmenten.
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Twee van zijn ‘muziekbrieven’ vanuit Zürich schreef Pijper voor het Rotterdamsch
Nieuwsblad en vijf voor het Algemeen Handelsblad. Het hoofdstuk ‘Zürich’ in De Stemvork
is een collage van deze teksten en is integraal opgenomen in HPG 2 (zie onder op p. 119-131).
In de jury van dit muziekfeest in Zürich zaten Arthur Bliss, Arthur Honegger, Hermann
Scherchen, Walther Straram en Karol Szymanowski.
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Maar wanneer men over de obligate bezwaren heenstapt, blijft er meer te waarderen
over dan bij het merendeel van onze huidige grotere muziekstukken. Het werk
verloochent zijn afkomst van het theater (zelfs van het openluchttheater!) nergens
en het werd daardoor nogal een raar soort oratorium. Maar bij een muziekstuk geeft
altijd de muziek de doorslag en de muziek is hier in de regel superieur.
Kodály's Psalmus hungaricus is een in de eerste plaats ernstig werk. Het stuk is
voortreffelijk geconstrueerd en het bevat gewis vele kiemen van een relatieve
eeuwigheid. Men zou enige bedenkingen kunnen koesteren tegen het - ietwat doffe
- coloriet en tegen enige bladzijden nu nogal zoetelijke lyriek met harpenglissando's,
soloviool, klarinet- en fluitgevoelerigheden. Maar het magistrale, verrustigde slot
van het werk helpt ons over onze aanvankelijke scepsis heen en er blijft niet anders
over dan de wens het stuk in het aanstaande seizoen in Holland te horen.
De marionettenvoorstelling was die van El retablo de maese Pedro van Manuel de
Falla. Men heeft dit opus kort geleden in Amsterdam opgevoerd en men kon toen
grote en gegronde bezwaren hebben tegen de wijze waarop.201 Hier in Zürich klonk
het orkest minder goed dan in Amsterdam; de vocaalsolisten waren veel minder dan
Janacopoulos met haar gezellen, die wij in Holland te horen hadden gekregen, de
akoestiek van het Kunstgewerbemuseum is tienmaal slechter dan die van de
Hollandsche Schouwburg in de Plantage. Maar de uitvoering als geheel overtrof de
stoutste verwachtingen. De marionetten, de belichting, de regie - het waren even
zoveel gebeurtenissen en men bleef van het begin af in een spanning, die de beste
resonnancebodem leverde voor De Falla's muziek. Het was wonderlijk op te merken
hoe men met zeer beperkte, ja soms zelfs ontoereikende middelen, een vrijwel
volmaakte voorstelling kon geven - terwijl het zeer goede materiaal waarover men
in Amsterdam beschikte, niet anders opleverde dan een onsamenhangende reeks
episoden, zonder psychologisch of muzikaal verband.
De wegen der muziek schijnen dikwijls wonderlijk en dit hier leek wonderlijk in
het kwadraat!...
De eerste kamermuziekuitvoering bracht drie noviteiten: primo een strijktrio van de
Bazelaar202 Walther Geiser. Leerlingenwerk. Stijf en schools in de vormen, overgezakt
in de totaalconstructie (een te lang begindeel, een te korte conclusie). Bovendien
grauw en groezelig van coloriet, geen plezierige muziek om naar te luisteren. Walther
Geiser schijnt nu niet bepaald een uitverkorene; het zingt niet zeer luid in hem en
magiër is hij lang niet.
Het strijkkwartet van Jacobi, een in San Francisco geboren Amerikaan, is veel
muzikaler.203 In het tweede deel staan voortreffelijke vondsten en het geheel, ofschoon
soms wat draufgängerisch, boeit onophoudelijk. Eén ding is jammer: zijn motieven-
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Zie de recensie van 28 april 1926.
Een dubbelzinnigheid mogen we hier niet uitsluiten.
Het oeuvre van de Amerikaanse componist Frederick Jacobi (1891-1952) omvat symfonieën,
concerten, kamermuziek, werken voor piano en voor orgel, en een opera. Het Strijkkwartet
dat hij baseerde op thema's die hij bij Indiaanse stammen in New Mexico vond, is van 1924.
Pijper bespreekt het werk uitgebreider in het Algemeen Handelsblad van 23 juni 1926 (zie
onder). Jacobi was voorzitter van de Amerikaanse sectie van het ISCM.
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keus. Hij schreef het tweede en het derde deel van dit kwartet op authentieke Indiaanse
thema's, die hij expresselijk voor dit doel was gaan oogsten in de wildernissen van
Nieuw-Mexico. Dat schijnt altijd een hachelijk procédé. Men heeft psychologisch
geen enkel contact met de magische melopeeën van wilde volksstammen en het doet
soms stuitend aan, een melodie, door de inboorlingen gebruikt om regen te maken
of het kalf van zijn buurman te betoveren, netjes gefriseerd, geschoren en opgeknapt,
in een ritmisch confectiepakje te zien binnenkomen in de concertruimte van een
exquisiet Europees strijkkwartet. Bovendien: weet men ooit precies, in hoeverre een
melodie onttoverd wordt door de ‘bewerking’? Men moet de goden niet tergen, zou
ik zeggen: gisteren regende het om te beginnen al van de morgen tot de avond en
wie weet hoeveel betoverde kalveren er door Zürich dwalen?...
Het pièce de résistance van dit eerste concert werd Schönbergs Blazerskwintet.
Abjecter toonkunst kan men zich ternauwernood voorstellen. Het duurt een uur en
het is compositorisch-technisch geen streep verder dan de Vierde symfonie van
Brahms, met hoofdvormen (met reprise, ja) en rondo's en liedvormen en
variatievormen. Met dien verstande, dat het harmonische idioom, Schönbergs
stokpaard, de atonaliteit is.204 Wat wil zeggen dat het een beetje groezeliger klinkt
dan Schumann en dat het moeilijker te realiseren is dan een variatie van Reger. Deze
muziek is totaal verouderd en het is komisch op te merken hoe een zekere categorie
van melomanen nog steeds in het prille besef leeft dat Schönberg voor de muziek,
ja zelfs voor de moderne muziek, ooit iets betekend heeft.
De muziek werd steeds aangehoord en gecomponeerd van andere premissen uit
dan Schönberg ooit heeft begrepen en de hypothetische geluidsconstructies die hij
zijn leven lang heeft opgesteld, hebben nimmer iets te maken gehad en zullen ook
nooit iets te maken hebben met wat wij muziek noemen. Het is stamelen, raaskallen
en mompelen. En het pretendeert te zijn: betogen, profetisch bezweren. Een dusdanige
wanverhouding tussen intentie en daad is niet anders dan lachwekkend. Het is alleen
jammer dat sommige talentrijke jongelieden in Schönbergs cauchemar hebben willen
geloven, gelijk het jammer was, mutatis mutandis, dat de talenten van voor twintig,
dertig jaren zich overleverden aan de tradities van Wagner of Brahms.
Wij kunnen overigens de muziek van Schönberg c.s. rustig aan de beschikkingen
der Moira verlaten. Le ridicule tue en er is weinig belachelijker dan een
middelmatigheid die zich het air van de wereldhervormer geeft.
De volgende drie concerten brengen veel onbekende namen - laten we hopen dat
de programma's nog enkele verrassingen herbergen!

Muziekbrief uit Zürich II
29 juni 1926 (RN)
De andere helft van het muziekfeest bestond uit een koorconcert, een orkestconcert
en een tweede kamermuziekavond. De koorwerken waren om te beginnen reeds zeer

204

Weinig werken van Schönberg zijn slechter ontvangen dan dit Blazerskwintet. Als het
werkelijk een uur heeft geduurd, zou er sprake geweest kunnen zijn van een slechte uitvoering:
normaliter duurt het werk een minuut of veertig.
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interessant: Le miroir de Jésus, van André Caplet, en Litanei, dritte geistliche Musik,
van de Bohemer Felix Petyrek.
Le miroir de Jésus, het voornaamste werk van de verleden jaar op
vijfenveertigjarige leeftijd gestorven Fransman, is op den duur wel wat monotoon.
Het is een muzikale rozenkrans van vijftien versjes van Henri Ghéon, verdeeld in
drie ‘mystères’: Le miroir de joie, Le miroir de peine en Le miroir de gloire. De
liederen worden gezongen door ‘la voix principale’ - Mme. Croiza zong ze
voortreffelijk - de titels, en de conclusies na elk gedichtje, worden uitgevoerd door
drie solostemmen: sopraan, mezzosopraan en alt, of door het vrouwenkoor. De
begeleiding bestaat uit strijkorkest met twee harpen. Nu is het enige - maar positieve
- nadeel dit: dat vrouwenkoor, strijkorkest en harpen prachtige dingen zijn om naar
te luisteren - maar na een half uur krijgt men er genoeg van. En Le miroir de Jésus
duurt heel wat langer dan een half uur... Ook de stijl, afgezien dus van het coloriet,
heeft iets slaapverwekkends. Het is een rechtstreekse, legitieme afstamming van de
Debussy van Le martyre de Saint Sébastien. Maar zonder de genialiteit van de meester.
En ook: zonder een spoor van contrast. Het is zonder twijfel een stuk dat de moeite
waard is. Maar voor de tweede keer zouden we het toch liever niet horen.
Litanei van Petyrek is boeiender. Grover ook, en van tijd tot tijd zelfs triviaal.
De contrapuntische stijl waarin het geschreven werd, is een volstrekt persoonlijke
schepping van de auteur, die met de eenvoudigste middelen (gemengd koor,
trompetten en klokken) in het slotkoor tot een grandioze stijging weet te komen. Niet
alles is even belangrijk: de behandeling van het slagwerk in het onderdeel dat
Fegefeuer heet, is bepaald erg goedkoop en er staan ook sommige bladzijden in die
uit de toon van de rest vallen (traditionele koorbehandeling, die dan in de buurt van
het concoursnummer belandt).
Maar wij moeten Litanei zeker ten spoedigste in Holland horen; het zou interessant
zijn de reacties van ons vaderlandse concertpubliek op deze, in de beste zin van het
woord ‘populaire’, muziek eens te kunnen observeren.
Het orkestconcert was zeer bont. De moeite waard was eigenlijk maar één stuk: de
Vijfde symfonie voor groot orkest met obligaat viool en obligaat trompet, van de in
Parijs levende Zwitser Ernst Lévy. Dit is een fel, levend werk, wat vaag van
constructie en wat rauw van coloriet, maar spannend en origineel. Men zou wellicht
wat meer beheersing, wat meer ‘schoonheid’ wensen, maar het kan geen ogenblik
ontkend worden dat dit orkestwerk een geslaagde en persoonlijke schepping is.
Zwitserland schijnt langzamerhand deel te gaan nemen aan de muziek der volkeren.
Een zo uitgesproken talent vindt men in Duitsland bijvoorbeeld op dit ogenblik niet.
Het Franse werk was zwak. Foules, een orkestimpressie van P.O. Ferroud.
De muziek was vroeger van Debussy en heette toen Fêtes, en klonk toen beter en
duurde korter. Het lijkt soms precies op La fête bleue van Van Goudoever, maar het
is vlotter gedaan en het is slordiger in de vorm. Het klinkt natuurlijk plezieriger dan
Auric of de latere werken van Stravinsky, maar het is van even weinig belang.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

103
Dan was er nog een nieuw-Frans georiënteerd werk, een balletfragment van de Pool
Tansman.205 Dit is constructief beter dan Ferroud, het is zelfs scholastisch. Maar de
muziek is ook niet rijk en het blijft beginnerswerk, lichtvaardig geconcipieerd en
uitgewerkt met meer chic dan inspiratie.
We krijgen nu Engeland. De jonge William T. Walton, vierentwintig jaren oud,
vlot gentleman en alleraardigst anekdotenverhaler, noemde het laatste product zijns
jeugdigen geestes: Portsmouth Point. Men moet een hele serie quid pro quo's
doorwerken, voor men als niet-Engelsman tot de kern van de grappigheden kan
doordringen, maar dan is het ook werkelijk heel aardig. Niet dat de muziek op zichzelf
reeds zo voortreffelijk is. Maar het is goed gevonden, geestig doorgevoerd en het is
altijd amusanter een Brit te horen verhalen dan een Duitser te horen filosoferen.
Wanneer deze perfect gentleman eenmaal uitgroeit tot een volledig kunstenaar, zijn
er zeer belangrijke werken van hem te verwachten. Instrumenteren kan hij reeds en
Portsmouth Point houdt vaart van het begin tot het einde.
Met Duitsland (Konzert, op. 38 van Paul Hindemith)206 en Italië (Partita van Alfredo
Casella) zijn we op retrospectief terrein gekomen. De mode is thans: Concerti grossi
schrijven, op zijn Händels, gelijk het voor een paar jaren was: Liederen met
strijkkwartet op zijn Schönbergs, daarvoor: Symfonische Dichtungen à la Strauss,
vroeger nog: Muziekdrama's naar Wagner.
Het Concerto grosso, een hoogst belangrijke antiquiteit, bestond ten dele uit de
tegenstelling tussen het orkest en het zogenaamde concertino (een paar
strijkinstrumenten). Hindemith heeft ook een concertino nodig: een hobo, een viool
en een fagot - vulgo drie straatmuzikanten - en Casella gebruikt voor dat doel een
piano, een hobo en de drie klarinetten.
Het Konzert van Hindemith neemt overigens het concertino meer als een
uiterlijkheid over. Het klinkt afschuwelijk, in de ensembles. Maar smakeloosheden
waren wij van Hindemith wel gewend. Erger zijn altijd de dode plekken, waarmee
hij ook in zijn opus 38 niet zuinig is geweest. Er staan enkele goede bladzijden in:
als hij een climax moet bouwen op een basso ostinato, dan is hij op zijn best. Maar
alles verloopt direct weer in een platitude of een unisono. Het blijft melodisch en
psychisch even Brahms-achtig onbeholpen en constructief wordt het alleen maar
ouderwetser. Het is te zeer een kritiekloze veelschrijverij; een beperkt talent, dat
door roem en eer over het paard werd getild.
Alfredo Casella neemt niet slechts de ouderwetse gebruiken en de namen van die
antieke vormen over - hij veroverde zelfs zijn hele muziek op de barbaren van nu en
vroeger. Vriend noch vijand, oud noch nieuw is veilig voor zijn veroveringszucht
en er is geen Brennerpas die zijn zegetocht weet te stuiten. De Partita - Mengelberg
schijnt dat ding al in New York gedirigeerd te hebben en laten we hem en zijn
raadgevers dankbaar blijven dat hij het tot dusverre niet meebracht naar Holland is een
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Alexandre Tansman (1897-1986) is geboren in Łódź uit Frans sprekende joodse ouders.
Rond 1920 trok hij naar Parijs. Van hem werd uitgevoerd: La danse de la sorcière uit het
ballet Le jardin du paradis (1923).
De volledige titel is Konzert für Orchester.
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vlot geschreven pasticcio voor orkest met een obligaat piano, streng in de vormen
van het Leipziger Conservatorium, briljant geserveerd: succes verzekerd.
Er staat geen noot in die hij zelf bedacht heeft. Wij dwalen van Bach naar Grieg
en van Scarlatti naar Mahler. En juist als we denken dat hij dat thema van Stravinsky
nu eens zélf zal gaan uitwerken, blijkt het dat we midden in Guglielmo Tell207 van
Rossini zitten. Treurig, treurig.
Het laatste concert - de tweede kamermuziekavond heette dat, ofschoon het grootste
deel van de uitgevoerde werken voor klein orkest (solistenorkest) was geschreven bracht het belangrijkste moment van het muziekfeest: de uitvoering van Anton
Weberns Fünf Orchesterstücke. Duur drie minuten.208
Anton Webern is de famulus van Schönberg. Hij was zijn eerste leerling en hij is
nu nog zijn vurigste propagandist, zijn toegewijdste schildknaap. Schrijft Schönberg
een nieuw werk, Anton Webern is op de bres om het uit te voeren, te commenteren,
te ‘verklaren’, te verdedigen. Webern gelooft in Schönberg met een waarlijk klassieke
zelfverloochening. En zo er iets in staat zou zijn ons ongeloof in Schönberg aan het
wankelen te brengen, dan moest het wel die overtuiging van de componist Webern
zijn. Want Webern is een groot componist, tienmaal vaardiger, muzikaler, wijzer en
genialer dan zijn vroegere meester. Webern schrijft een volstrekt persoonlijke en
volmaakt afgewogen muziek, die wij hier in Holland ten spoedigste moesten horen.
Men zou dan echter met een fiasco rekening moeten houden: Weberns muziek is
voor de gemiddelde concertbezoeker volkomen ontoegankelijk.
Die vijf orkeststukken duren tezamen nog geen drie minuten - het is een vlaag van
geluid, en dan is alles reeds voorbij. Dit herhaalt zich vijf keer en als het uit is, zit
men elkander radeloos aan te staren. Tenminste, zo ging dat in Zürich.
Het is allerfijnst geciseleerd impressionisme. De muzikale inhoud van een heel
symfoniedeel, gecondenseerd, samengedrongen in twee, drie maten - enkele seconden
klank, die een gehele wereld van vreugde en leed omvatten. Een evocatie van een
geheel leven - zoals in een oogwenk van waakdromen ons gehallucineerde bewustzijn
ettelijke dagen doorleeft.
Een dier stukken begint met een paar gedempte, verwijderde luiklanken van klokken
en contrabassen, een verre bazuintoon steekt door de tastbare stilte, wat dof geruis
van tremolo's der alten en trommen laten zich horen - bijna onhoorbaar, en alles is
gebeurd. Maar men heeft in die paar doorklonken ogenblikken meer muziek genoten
dan men gedurende een complete symfonie van Mahler, met koren en tuighuizen vol
koper, te horen krijgt.
Dit alles is zo meesterlijk geconcipieerd en ten uitvoer gebracht, dat wij voor onze
bewondering voor een zo superieur vakmanschap, voor een dermate uitzonderlijke
artisticiteit, ternauwernood woorden weten te vinden. Het lijkt niet waarschijnlijk
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Rossini schreef de opera in het Frans: Guillaume Tell (1829).
Pijper maakt een verkeerde inschatting; de Fünf Stücke für Orchester op. 10 (1911) duren
normaal gesproken vier tot vijf minuten.
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- en zeker is het niet wenselijk - dat Webern in de rechtstreekse zin school zou maken.
Alles wat zich hierop inspireren zou, zou imitatie worden. Het is Weberns eigen
techniek, door hemzelf geschapen en die hij mede ten grave zal dragen. Het is
hyperindividueel, oversensitief. Het biedt de muziek geen nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden. Deze uiterst geraffineerde verhouding van een
componist tot het begrip Tijd kan slechts eenmaal plaatsvinden. Men kon ook maar
één keer een Negende van Beethoven hebben in de geschiedenis der mensheid, maar
één keer een Ring des Nibelungen, maar één Pelléas et Mélisande, maar één Kunst
der Fuge. De muziek zal zich waarschijnlijk van het Aforisme (dat is de technische
kwalificatie van het oeuvre van Anton Webern) slechts bij uitzondering bedienen.209
Maar het aforistische muziekbewustzijn manifesteerde zich in deze componist op
een onbeschrijfelijk meeslepende wijze. Webern is waarlijk een uitverkoren meester
en het is slechts te bejammeren dat ons aller begrip van tijd met het zijne zo slecht
overeenstemt. Met andere woorden: dat die scheppingen van hem voor ons gevoel
zo ontastbaar vluchtig, zo extreem kort zijn.
De rest van dit programma was tamelijk onbeduidend. In volgorde van importantie:
een vioolconcert van Kurt Weill, met begeleiding van blaasinstrumenten.
Mahler-achtig van conceptie en coloriet, zeer, zeer notenrijk, maar wel geïnspireerd.
Een pianosonate van Nikolaj Mjaskovski,210 volkscommissaris voor de muziek in
Sovjet-Rusland, in een ná-Ljadov-en-Rimski-Korsakov-stijl, wat hier wil zeggen:
ietwat verrussischt Brahms. Een Pastorale en Mars van de Tsjech Hans Krása,211
voor blaasinstrumenten. Erg gemaniëreerd en salonachtig. Door de Boheemse dirigent
Hermann von Schmeidel gedirigeerd met een thaumaturgengebaar, als gold het een
stuk Gregoriaans, gearrangeerd voor Militärmusik. En, ten slotte, last and least, een
Septet voor sopraan, piano, fluit en strijkkwartet van de Belg Arthur Hoerée. Zeldzaam
insipide precieus werk, pastoraal van intentie, met een middenstuk op tekst van Paul
Fort: ‘Le bonheur est dans le pré - Cours-y vite, cours-y vite’.212 De bergerettes en
de pastourelles, verzameld door Weckerlin, leverden het prototype van deze
salon‘kunst’. Dat een zo volstrekt nietswaardig muziekje in de programma's der
International Society for Contemporary Music werd opgenomen, zal de jury 1926
tot postume schande strekken!
Het muziekfeest in Zürich ligt weer achter ons. De Zwitserse sectie, die het
arrangeerde, heeft eer van haar werk. Van de zijde van gedelegeerden, kunstenaars,
pers en publiek was er slechts één roep van tevredenheid over de uitmuntende
organisatie. Het festival 1927 zal te Frankfurt gehouden worden. Het ware te wensen
dat Holland op de programma's aldaar beter vertegenwoordigd zou zijn dan thans
het geval was. Wij kunnen in de internationale competitie zeer wel meedingen.
Wensen wij de internationale jury 1927 (die bestaan zal uit de heren Straram, Jarnach,
Wood, Simonsen en Hába) meer Europees inzicht toe dan aan haar voorgangster was
toebedeeld.
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Pijper zal zelf van januari tot maart 1928 zijn Zes symfonische epigrammen schrijven.
Vierde pianosonate in c, op. 27.
Uit Krása's Symphonie für kleines Orchester.
Eerste regel van het gedicht Le bonheur.
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Holland was op vroegere feesten (1922, '23 en '24) vertegenwoordigd door een
vioolsonate en het Septet van Pijper, de Sonate voor fluit en harp van Dresden.213
Maar de Hollandse componisten hebben ook na 1924 niet stilgezeten en het valt te
hopen dat het muziekfeest 1927 daar vele en doorslaande bewijzen van brengt.

Muziekfeest te Zürich I214
22 juni 1926 (Algemeen Handelsblad)
De International Society for Contemporary Music vergadert en concerteert dit jaar
in Zürich. Men begon, in 1923, in Salzburg;215 in 1924 kwam Praag aan de beurt, in
1925 Venetië. Het zal ternauwernood mogelijk zijn een meer centraal gelegen punt
te vinden dan Zürich is. Bovendien: welk land verstaat het vak van zijn gasten te
geven wat der gasten is beter dan juist Zwitserland?
Er is hier bovendien een concertzaal, in de Tonhalle, die ten minste zo goed klinkt
als Salzburgs Mozarteum. Er is het Tonhalle-orkest, door zijn dirigent Volkmar
Andreae op een zeer voldoend peil gehouden; er zijn zangverenigingen, comités en
er is organisatie. En, last but not least, er is publiek.
Het eerste der zes concerten - de International Society for Contemporary Music
organiseerde er slechts vier, doch onze gastheren hebben een hors d'oeuvre en een
intermezzo toegevoegd - was uitverkocht. Men zat met de voeten onder het podium,
bij wijze van spreken. En men vernam om zich heen niet slechts één der reçue
moderne talen: zeg Engels, of Tsjechisch, of Portugees, maar voornamelijk onvervalst
Schwyzer-dütsch, met het bekende Ur-kantonale zangetje achter elk drielettergrepig
woord. En dit, waarlijk niet internationaal-snobistische publiek, heeft Honegger en
Kodály gisteravond ovaties bereid, zoals wij die in Nederland na het Mahler-feest
niet meer hebben meegemaakt. De Zwitserse sectie heeft met deze uitvoering veel
voor de nieuwe muziek gedaan: niet dat één efemeer succes - al is dat dan ook zeer
overtuigend - een genre kan propageren, een publieke smaak kan wijzigen. Maar: al
wat in Zürich lid is van de zangvereniging, heeft de beide voornaamste werken van
Honegger en Kodály onopzettelijk, ik zou bijna zeggen spelenderwijze, leren kennen.
En men is er van gaan houden en men heeft zich een eigen beeld gevormd van de
moderne muziek, een beeld dat er bij lange na niet zo Medusisch uitziet, als velen
ten onzent nog menen...
De kooruitvoering duurde van half acht tot kwart voor tien en bracht, als inleiding
tot de officiële modernismen, Zoltán Kodály's Psalmus hungaricus en Arthur
Honeggers Le roi David. In het Duits, helaas. Geen der beide werken heeft die
kunstbewerking ongeschonden doorstaan. Het werk van Kodály niet (een Duitse
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Tijdens het zogenaamde nulde feest in augustus 1922 (Salzburg) werd de Eerste vioolsonate
van Pijper gespeeld, in augustus 1923 de Sonate voor fluit en harp van Sem Dresden en in
augustus 1924 het Septet van Pijper.
Deze bijdrage van Pijper is geschreven op 19 juni.
Pijper rekent hier dus het zogenaamde ‘nulde’ kamermuziekfeest uit 1922 niet mee.
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Hongaarse psalm was wel het laatste waartoe een nationalistisch-Hongaars toondichter
zich aangetrokken gevoeld zou hebben!) en Le roi David evenmin. Ik laat het
Hongaars nog daar: zelfs voor polyglotte Zwitsers blijven de Magyaarse accenten
geruime tijd gevaarlijk terrein. Maar er zou weinig tegen zijn geweest, lijkt mij, om
Le roi David zijn eigen huid te hebben laten houden. Niet dat de tekst van René
Morax zoveel - of zelfs maar enige - kunstwaarde zou bezitten. Maar de declamatie
lijdt te veel onder deze idiomentransfusie: ‘Que pour me perdre ils couvaient dans
leur sein’ wordt ‘Der zum Verderben tückisch sich vereint.’ Dit past niet, noch als
men de sylben weegt, noch als men ze meet. Zo is er meer: de voorlaatste psalm
begint met de woorden ‘Ich werde mich ergeben in treuer Liebe.’ In het origineel
staat ‘Je t'aimerai, Seigneur, d'un amour tendre.’ Die woorden zijn van Clément
Marot en die strofen bevatten waarschijnlijk de enige dichterlijke regels uit het hele
werk. Ik wil maar zeggen dat het beeld dat de Züricher zangvereniging van de beide
werken gaf, voor het merendeel der toehoorders noodzakelijk enigermate verwrongen
moest blijven.
Het werk van Kodály is rijper, is beter geconstrueerd dan dat van Honegger en de
Hongaar overtreft de Zwitser op allerlei technische punten. Maar in het werk van
Honegger staat meer muziek; Honegger is kortademig, maar hij heeft meer fantasie;
hij is, waarschijnlijk, een groter kunstenaar.
Zoltán Kodály is geen veelschrijver. Hij is vierenveertig jaar oud en de Psalmus
hungaricus, geschreven in 1923, is zijn opus 13. Dit is te weinig, hoe ook beschouwd.
Zo de inspiratieve bron in hem al sterk genoeg was - deze onderdrukking,
reglementering, kanalisatie als ge wilt, van de scheppingsdrift gaat te ver. Het idioom,
het tot klank worden van de intentie, wordt hierdoor als het ware ingedikt, en de
geur, de tovermacht van de ‘inval’ vervluchtigt. De Psalmus hungaricus is dan ook
een stijf, een te zwaar werk. Te monochroom en te traag bewegend (niettegenstaande
de felkleurige en geagiteerde accenten die hij voor het middeldeel vond).
Maar het is werk van een serieus componist en een ernstig denker. Het is
voortreffelijk van verdeling en het is juist lang genoeg. In grote trekken is het
vierdelig, met een epiloog. De eerste drie delen zijn episch, met een enkel moment
van conflict. Die momenten lijken dramatisch, doch ik geloof niet dat hij de epiek
wezenlijk voor dramatiek heeft willen ruilen. In verband met het geheel waargenomen,
blijkt die veralgemeende dramatiek totaal weg te zinken; het was een schijnbeweging:
Kodály kent zichzelf tóch beter dan wij halfweg dachten.
Het vierde deel wil openbloesemen in een lyrische beweging en dit is het enige
totaal mislukte moment uit het werk. Die Tod-und-Verklärung-chromatismen vallen
hier volkomen uit het verband met de rest. Kodály is geen man van Des-majeurs,
harpenarpeggio's, klarinet- en fluitgevoeligheden, soloviolen en de rest. Deze erfenis
van Richard Wagner had hij beter niet kunnen aanvaarden, de Tarnhelm past hem
niet en het ‘Winterstürme wichen dem Wonnemond’216 mondt hem niet.
Dr. Aladár von Tóth, die in het programma een inleiding tot de Psalmus hungaricus
schreef in een ondoorzichtig proza dat van meer oververhitte appreciatie getuigt
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Wagner, Walküre, eerste akte, tweede scène (Siegmund).
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dan van feitelijk inzicht, meent van dit onderdeel ‘[...] das ruhig verklärte Adagio,
wo zum erstenmal die Harfe ertönt und sich ein Violinsolo zu sphärischen Höhen
emporhebt’. Zó hoog is dat nu wel niet (bes2) - maar de romantische
beschouwingswijze van de analist en de wel zeer traditionele werkwijze van de
componist wordt er duidelijk door aangetoond. Het is een symptoom van economie
om zijn harp en zijn soloviool te bewaren tot we aan het ‘lyrische Abgesang’ zijn.
Het heet: ‘zijn inzetten voorbereiden’. Maar of het ook juist gedacht was, na Don
Quixote, Alpensinfonie, Lied von der Erde, Gurrelieder, na Tristan und Isolde?
Het zijn deze traditionalismen die de zwakke kant van Kodály's werk vormen.
Gelukkig eindigen wij niet ermee. Het slot van de epiloog, op een langzamer wordend
ostinato van strijkerspizzicati (op de woorden ‘Daraus ein Frommer, traurig im
Herzen, Allen zum Troste diesen Gesang erdacht’) is magistraal en absoluut
overtuigend.
Alles in alles: een werk dat wij in Nederland zo spoedig mogelijk wensten te horen.
Wij hebben op het Kleine-Zaal-concert van de Hollandse sectie der International
Society for Contemporary Music in dit voorjaar een deel uit Kodály's
solovioloncelsonate doen uitvoeren en Kodály's stijl, zijn gemiddelde van musiceren,
bleek niets raadselachtigs voor ons publiek te hebben. De Psalmus hungaricus is een
belangrijke compositie, waartegen men enkele gegronde bedenkingen kan hebben,
doch die men niet ter wille van die tekortkomingen ter zijde behoort te leggen.
Arthur Honegger is vierendertig jaar oud en men kan niet zeggen dat hij zijn
compositie-uren in ledigheid doorbrengt. Hij werkte ernstig en met de beste resultaten
aan de ontwikkeling zijner persoonlijkheid en men mag zeggen dat hij zich reeds
verder ontwikkelde dan bijna al zijn leeftijdgenoten. Hij heeft een prachtige dispositie
voor het vak muziek en hij heeft een persoonlijk accent. Een werk als Le roi David
is Honegger, van het begin tot het einde: Honegger met zijn deugden - een helder
harmonisch besef, een frisse, ietwat te primitieve melodische begaafdheid, een goed
begrip van contrapunt, instrumentatie en koorstijl - en Honegger met zijn gebreken:
melodische kortademigheid, lichtvaardigheid in de buitenmuzikale associaties (de
Incantation, de séance bij de Heks van Endor is goedkoop opera-effect) en een
volkomen onontwikkeld constructief bewustzijn. Het hele werk is, met zijn
achtentwintig gesepareerde stukken, veel te lang; en elk van die stukken, op twee na
(La danse devant l'arche en La mort de David) is veel te kort. Bovendien werkt een
zó frequente afwisseling tussen declamatie en muziek (vijftig keer, ongeveer!)
gruwelijk vermoeiend en op den duur zelfs irritant. De constructie van het gehele
werk kan men niet anders dan mislukt noemen. Maar bijna alle afzonderlijke
muziekstukken zijn kleine meesterwerken van typering en muzikale inventie.
Sommige fragmenten: Marche des Philistins, Marche des Hébreux, Cortège, behoren
tot het allerbeste wat in de laatste jaren geschreven is.
Wanneer Honegger, in plaats van deze scènemuziek om te werken tot een
oratorium, er een suite (met koor, eventueel) van had gemaakt, vijf of zes stukken
uit het geheel kiezend en die uitbreidend tot een compleetheid, dan was onze moderne
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muziek een meesterwerk rijker geweest. Nu is dat niet het geval, want een
meesterwerk mag ik Le roi David niet noemen...
Volkmar Andreae leidde de beide werken zeer muzikaal en overtuigend. Noch koor,
noch het orkest kunnen natuurlijk een vergelijking met ons Amsterdamse materiaal
doorstaan - maar wat men met die uiteraard beperkte middelen deed, was
bewonderenswaardig. De solisten, Mia Peltenburg, Ilona Durigo, Karl Erb, beheersten
hun opgaven volkomen. De spreker, Waldemar Staegemann uit Dresden, deed in de
enkele melodrama's uit Le roi David (met name in de Incantation-scène)
voortreffelijke dingen.
Dit was natuurlijk pas de inleiding tot de manifestaties die ons nog te wachten staan.
Doch wij weten alvast dat het gemiddelde waarin hier gemusiceerd wordt, zeer hoog
is en dat men de zaken ernstig opvat.

Muziekfeest te Zürich II217
23 juni 1926 (Algemeen Handelsblad)
Het eerste officiële concert, zaterdagavond, bestond uit slechts drie noviteiten. En
de muziek was tamelijk onwillig, die avond. Men speelde het nieuwste werk van
Schönberg, het Blazerskwintet opus 26, een strijktrio van de Bazeler Walther Geiser
en een strijkkwartet van Frederick Jacobi, de Amerikaan.
Om met het laatste, dat is het beste, te beginnen: Jacobi werd in 1891 in San
Francisco geboren, hij studeerde te New York, Berlijn (Paul Juon) en Genève (Ernest
Bloch). Hij ontwikkelde zich tot een romantisch impressionist (verder voorlopig nog
niet) en hij schrijft in een ten dele door Bloch, ten dele door de coloristische techniek
van Malipiero beïnvloed gamma een uitstekend geladen, goed gang houdende muziek.
Zijn kwartet (van 1924) is driedelig. Het eerste deel verloopt neutraal, er staan
wat te veel vulstemmen in. Goed zijn de overgangen, de sluitingen; het materiaal,
de thematiek is van minder belang.
In het tweede en derde deel zitten wij midden in de folklore. De motieven van het
tweede deel betrok hij van ‘de indianen’; de gegevens van het derde deel stammen
uit New Mexico, meer speciaal uit de dorpen Santa Clara en Tesuque, en zij schijnen
daar voor rituele doeleinden gebruikt te worden: om regen te maken, het koren te
bezweren, de krijgsdansen te begeleiden. Zij zijn ginds zonder de minste twijfel beter
op hun plaats dan in de Tonhalle van Zürich. Met andere woorden: de finale van
Jacobi's strijkkwartet is muzikaal nogal een onderonsje geworden. Het materiaal is
waarschijnlijk zeer merkwaardig, maar de werkwijze die Jacobi hier nog toepaste:
een Europese (of Amerikaanse, maar dat is slechts een gradueel verschil. De allerbeste
U.S.A.-muziek en de allerslechtste Europese zijn praktisch niet van elkaar
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te onderscheiden), een ‘culturele’ muziek dan, ‘op’ exotische gegevens is typisch
een vergissing-van-voor-de-oorlog. Dat is MacDowell, bijvoorbeeld, of Delius.218
De psychologische fout is deze: een compositie is de projectie van een in de
componist levend affect, of het is dat niet. We hebben te maken met een symfonie
van Beethoven of met een potpourri uit de Zampa219 bijvoorbeeld. De muziekstukken
van het in de tweede plaats genoemde soort plachten wij geen ‘composities’ te
noemen. Maar als nu voor ons ligt een stuk als dit kwartet van Jacobi, dan worden
wij op dwaalsporen gebracht. Het werk is van de auteur; de gegevens zijn dat niet.
Nu weet ik zeer wel dat men ten opzichte van de Inval niet al te puriteins gestemd
moet wezen. In Die Meistersinger staat veel middeleeuws materiaal, in Debussy's
Ballade contre les ennemis de la France220 zelfs het... Luther-koraal. Maar dat is iets
anders. Wij hebben historisch verband met die perioden, waaruit nog wijzen en ritmen
overwaaien in onze oren. Dit contact heeft Jacobi, blijkens zijn strijkkwartet, met de
medicijnmannen van Tesuque en Santa Clara niet. Het zou trouwens erg wonderlijk
geweest zijn als de uitgebreide rondovorm en het ritueel om regen te maken elkaar
bleken aan te vullen...
Het regende hier gisteren weliswaar alsof wij te Salzburg zaten in plaats van te
Zürich, maar vandaag schijnt de zon weer... Fnuikend voor Jacobi... Misschien heeft
hij het thema bij ongeluk in kreeftengang gebracht?
Zonder verdere spotternij kan ik vaststellen dat het tweede deel van zijn kwartet
heel veel goede muziek bevat en de kiemen van een eigen persoonlijkheid. Het is
weliswaar iets te wekelijk en te uitgesponnen (de coda van het tweede deel is naar
verhouding te lang), maar het is werk van een kunstenaar die het metier goed heeft
geleerd. Wij wachten met spanning op de kennismaking met de rest van zijn oeuvre.
Hij schijnt een belangrijke cantate The Poet in the Desert221 geschreven te hebben.
Het Strijktrio was van Walther Geiser, slecht uitgevoerd door Fritz Hirt (viool),
de componist (altviool), Hermann Beyer-Hané (violoncel). Jacobi's kwartet kreeg
een prachtige introductie door het Venetiaanse Strijkkwartet. Overigens geloof ik
niet dat zelfs een superieure uitvoering van het werk van Geiser dit had kunnen
redden. Het is talentvol leerlingenwerk, droog als zand, bekoorlijk als een paar
bergschoenen. Degelijk afgewerkt, maar zonder een spoor van fantasie. Geiser is
nog jong, bijna dertig jaar - wellicht ontwikkelt hij zich nog. Er zouden dan evenwel
radicale wijzigingen in zijn muziekbegrip moeten plaatsvinden... Men durft zó iets
bijna niet hopen.
Voor het merendeel van de aanwezigen was de uitvoering van Schönbergs kwintet
de gebeurtenis van de avond. Dit merendeel heeft zich een uur lang (of daaromtrent)
dodelijk geërgerd aan een successie van noten, noten, noten. De belangstelling zakte
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Pijper verwijst hier naar MacDowells Tweede orkestsuite (‘Indian’) uit 1897, onder invloed
van indianenmuziek, en Delius' Florida Suite (1886) en de opera Koanga (1895-1897),
beïnvloed door de negermuziek uit het Amerikaanse zuiden.
Zampa, ou La fiancée de marbre, opera van Ferdinand Hérold uit 1831.
Boven het tweede deel van de suite En blanc et noir plaatste Debussy als motto de titel van
een ballade van François Villon, Ballade contre les ennemis de la France.
The Poet in the Desert, op tekst van Charles Erskine Scott Wood, voor bariton, koor en orkest
(1925).
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bij de minuut en de laatste helft van de finale was ternauwernood verstaanbaar door
het geschuifel, gemor en gekuch van de engelenbak. Ik voor mij zie geen kans veel
wetenswaardigs omtrent dit stuk te vermelden. Het verloopt met Schönberg gelijk
te verwachten was: het wordt hoe langer hoe ouderwetser en de atonaliteit verstarde
tot een insipide maniertje, van even weinig betekenis voor de levende muziek als
Jadassohns Lehre vom reinen Satz; Schönberg betekent voor de moderne muziek
niets meer en het is verwonderlijk op te merken hoe snel de componisten bekomen
zijn van de verbazing die zijn prestaties tien, vijftien jaar geleden overal wekten. Op
den duur blijft van een muzikaal kunstwerk, van het oeuvre van een componist alleen
het gehalte aan wezenlijke muziek over. En dat gehalte is bij Schönberg jammerlijk
gering. Die walsgrimassen uit het tweede deel, die Mahler-welbespraaktheid uit het
vierde doen volmaakt onecht aan. Wij kunnen ons ternauwernood nog bezighouden
met een dermate beperkt talent, dat aldus poseert voor statenstichter en wetgever.
Ons Amsterdamse publiek, dat zonder bedenken, eenstemmig, voor het werk van
Schönberg heeft bedankt, heeft zich ditmaal eens niet vergist... zoals bij Le sacre du
printemps! Maar dat laatste was geen unaniem refuus, herinner ik me.
Zondagmorgen voerde het Schweizerische Marionettentheater in het Kunstmuseum
De Falla's El retablo del maese Pedro uit. Wij hebben dit werk pas te Amsterdam
gehoord en er is dus weinig aanleiding om over de muziek nog lange divagaties te
gaan houden. De voorstelling verschilde aanmerkelijk met wat wij in Amsterdam te
zien hebben gekregen. Hier was het in zijn geheel een marionettenspel geworden:
ook Don Quijote, Sancho Panza, maese Pedro, El hombre de los lanzas y alabardas
waren poppen. En hoe!
Dit kreeg van het eerste ogenblik af het irreële, het spookachtige dat De Falla in
zijn muziek suggereert. Het werd een half uur van bijna volmaakt kunstgenot niettegenstaande de betrekkelijk onvoldoende bezetting der drie vocale partijen,
niettegenstaande de ietwat ongeacheveerde begeleiding van het Kammerorchester
Zürich, niettegenstaande de absoluut slechte akoestiek in het pijpenlavormige zaaltje.
Dit alles brengt ons vele halfvergeten waarheden weer te binnen. Dat de
geacheveerdheid van een voorstelling, het raffinement van orkestspel, de
klankschoonheid van een ensemble er pas in de tweede plaats toe doen. Denk aan
de Bohemers.222 Is dat volmaakt van toon? Is dat technisch zo perfect, is dat wezenlijk
af, in alle betekenissen? Neen, immers. Er zijn tien ensembles die beter kwartet
spelen, er zijn honderden violisten die Hoffmann overtreffen. Maar er is geen enkel
kwartet dat zijn hoorders in inniger en directer contact met de muziek brengt, en er
zijn geen ensembles die dermate weten te toveren met klanken - en dat met zo
gebrekkige middelen.
Zo was ook deze marionettenvoorstelling een gebeurtenis die op zichzelf bijna de
reis naar Zürich waard geweest zou zijn. Was het de aanwezigheid van de componist,
aan wie een ovatie ten deel viel, grootser en spontaner dan ik in jaren hoorde, die
spelers en speelsters ertoe bracht hun allerhoogste kunnen te geven?
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Pijper doelt op het Boheemsch Strijkkwartet, waarover hij vaak schreef in zijn Utrechtse
periode.
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Ik geloof het toch niet. Alles was van tevoren reeds zo goed begrepen en aangevat.
Die verhoudingen op het marionettentoneel, die onwezenlijke, gigantische Don, die
met zijn houten zwaard en zijn marionettenpanache alles beheerst - de
kleurencombinaties en belichtingen, de expressie van al die bezielde stukken hout
(wie had de spullenbaas, maese Pedro, de trekken van een getransfigureerde De Falla
gegeven?) - het was alles zeer wonderlijk.
De sectie Zwitserland mag tevreden zijn over haar aandeel in de muzikale
feestelijkheden. Ten eerste het introductieconcert, met Le roi David en de Psalmus
hungaricus. Ten andere deze marionettenvoorstelling.
Thans wachten ons nog drie officiële internationale concerten. Hopen wij op een
niet te schrale oogst aan schoonheid.

Muziekfeest te Zürich III223
25 juni 1926 (Algemeen Handelsblad)
Het concert van maandagavond was gereserveerd voor de hedendaagse koormuziek.
Twee werken kwamen tot uitvoering: Le miroir de Jésus van André Caplet en een
Geistliche Musik van Felix Petyrek.
Wij zouden niet kunnen zeggen dat de grotere oratorische muziek er schraal afkomt
dit jaar. Vier grote koor- en orkestwerken: deze twee en dan, verleden week, nog
Kodály's Psalmus hungaricus en Le roi David van Honegger. Het is ook allemaal
bijbels of althans religieus getint. En het opmerkelijkste bij dit verschijnsel is wellicht
nog: dat alle vier de componisten van totaal verschillende premissen uit op het grote,
kerkelijk getinte koor- en orkestwerk te land kwamen.
André Caplet is de meest religieuze, in de traditionele zin van het woord, Honegger
de meest profane. Daartussen staan de Hongaar Kodály, die vooral een profetisch
patriot lijkt, en de Tsjech Felix Petyrek, die zijn Litanei ‘einer persönlich-religiösen
Betrachtung entsprungen’ noemt. De laatste strofen van zijn merkwaardig
individualistische, aculturele ritus (het Chor der Ungeborenen) luidt:
Geschwungen ist
Das Weltenrad
Von Jesus Christ,
Komm, Kamerad.

De Litanei van Petyrek is om meer dan een reden merkwaardig. Het komt mij voor
dat deze componist (een technicus, vakman als slechts weinigen, een doorgewinterd
contrapuntist, wiens fuga's en andere polyfone muzieken tienmaal uitgerekender zijn
dan die van Reger - en bijna even droog!) er als eerste in is geslaagd een absolute
volkskunst - ‘Proletkunst’ heet dat in Duitsland - te realiseren, die volkomen van
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deze tijd schijnt en toch historisch verband toont. Historisch verband, niet met de
Liedertafel of de Biergartenkapelle, maar met de meesterwerken der voorbije perioden.
De vraag of de componist Petyrek zich in deze Litanei als een kunstenaar heeft
geopenbaard - zijn vroegere piano- en kamermuziekwerken waren de prestaties van
een groot muziekbeheerser, niet van een kunstenaar - moet helaas weer ontkennend
worden beantwoord. In potentie is Petyrek een artiest, in prestatie nog altijd niet.
Daar blijft te veel vast zitten, te veel blijft ongezegd. Hij is te geremd in zijn uitingen.
Maar het is een zeer opmerkelijk opus, die Litanei. Hij gebruikt een
eigenaardigverdeeld gemengd koor (mannenstemmen overheersen), een jongenskoor,
een paar trompetten, harpen, klokken en slagwerk. Het werk bestaat uit driemaal drie
delen: ten eerste: de Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit, de Anbetung Mariä, het
Fegefeuer. Ten tweede: Beschneidung, Lied der Büsserinnen, Lied zum heiligen
Herzen Mariä. Ten derde: Anrufung, Engelchor, Schlusschor.
De eerste twee delen van het eerste onderdeel zijn in een vrij normale a-cappellastijl
geschreven. Veel halfgesproken psalmodie van het Priesterkoor (zeven solotenoren),
doch als geheel wat grauw, wat monotoon. Het derde stukje, Fegefeuer, is
voortreffelijk van koorbehandeling: de ‘Arme Seelen’, die bijna steeds op één toon
voor zich heen prevelen. Maar slecht en goedkoop is de obligate slagwerkpartij, die
aan het vagevuur meer verschrikking tracht bij te zetten. De koperpartij kon bijna
van Berlioz zijn (Requiem), de slagwerkpartij niet van Whiteman...224
In het tweede deel trekt de behandeling van het vrouwenkoor (Lied der
Büsserinnen) sterk de aandacht. Het is bijna vrolijk van onpersoonlijkheid en werkt
daardoor prachtig dramatisch in het verband. Het Lied zum heiligen Herzen Mariä
is streng antifonisch gehouden, misschien wat gewild archaïserend. Dan zakt de
belangrijkheid: Anrufung en Engelchor zijn vrij onbeduidend, maar het slotkoor
daarentegen, dat hier en daar achttienstemmig is opgebouwd, in een geheel
persoonlijke contrapuntische stijl, behoort tot het allerbeste wat in jaren voor koor
werd geschreven. Daar is ook de behandeling van de klokken meesterlijk. Dit slotkoor
is het voornamelijk dat zo sterk op de instincten der menigte werkt. Het bracht de
zaal onder een geweldige spanning en ik zou wel eens willen weten hoe een
Nederlands concertpubliek erop zou reageren.
De koorleider die het initiatief neemt om deze winter Kodály's Psalmus hungaricus
en de Litanei van Petyrek uit te voeren in Amsterdam, kan er zeker van zijn dat zijn
werk geen vergeefse moeite zal blijken!
Le miroir de Jésus is de polaire tegenstelling van Litanei. Hier is alles klankschoon,
alles diafaan gemaakt, alles uitgesponnen.
Maar het is geen sterk werk. Debussy's exempelen (Martyre de Saint Sébastien)
hebben niet bevruchtend gewerkt op de geest van André Caplet. Debussy's accenten
zijn te a-christelijk, te apollinisch, om ooit te kunnen passen onder de ‘petits poèmes
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Juist op dat moment gaf het jazzorkest van de Amerikaan Paul Whiteman concerten in
Nederland: op 22 en 24 juni 1926 in het Kurhaus (Scheveningen) en op 23 juni in het
Amsterdamse Concertgebouw.
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sur les saints mystères du Rosaire qu'Henri Ghéon composa et qu'André Caplet de
musique illustra’, zoals het vrouwenkoortje ter inleiding zingt. Het is prachtig
geciseleerd, stijlvol, sober, rustig, al wat ge maar wilt. Maar het wordt na enkele
delen onredbaar vervelend en het herbergt te veel gevoeligheden die alleen voor de
componist hun waarde hadden. Een kunstwerk, een wonderding, werd het ten slotte
niet: het werd een rozenkrans van vijftien versjes - muzikale ontroering die al te
zelden tot muziek kristalliseerde. Alle details zijn op zichzelf bewonderenswaardig,
maar er is geen spoor van contrastwerking - en ons oordeel wordt wellicht te hard
daardoor, voor het al te broze werk.225

Muziekfeest te Zürich IV226
26 juni 1926 (Algemeen Handelsblad)
Orkestconcert
Zes noviteiten. Midden in het rommelige heden. Weinig, te weinig kunst; veel, te
veel talent. Primo: Engeland. William T. Walton leverde de ouverture. Zij heet
Portsmouth Point, duurt zes minuten, maakt veel geraas en vertelt in de efemere zes
minuten van haar bestaan meer aardigheden dan alle klassieke en romantische
componisten tezamen hun leven lang verzonnen hebben. Het is werkelijk een aardig
stuk; nog erg groen, heel moeilijk te realiseren (zijn orkeststijl, niet: zijn kleurzin,
vraagt dringend om ontwikkeling), maar amusant en vlot.
Dan: het Duitsland van Paul Hindemith. Dat is vooral: grof en ruw. Een bij eerste
auditie soms verbijsterende mengeling van goede en verwerpelijke invallen, een
successie van krampachtig, maar fel levende climaxen en totaal vergane dode plekken.
Als geheel volkomen onaanvaardbaar, geesteloos en stuitend. Bij bladzijden soms
boeiend en een enkel ogenblik zelfs origineel. Hindemith heeft gewis talent, maar
hij heeft nog geen enkel werk geschreven waarin hij niet zijn uiterste best heeft
gedaan om ons ervan te overtuigen dat talent op zichzelf niets betekent. Hij heeft
gelijk. Het talent van Hindemith betekent nog niets voor de muziek en het zal ook
nooit iets gaan betekenen, wanneer hij aldus kritiekloos, gejaagd, overspannen,
onbeschaafd doorwerkt. Hij is reeds volkomen arrivé, hij is reeds jarenlang het
plechtanker van
225
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Op 25 juni stond in het Algemeen Handelsblad, onder het kopje ‘International Society for
Contemporary Music’, nog de volgende mededeling: ‘Op de gedelegeerde vergaderingen
die tijdens de muziekfeesten in Zürich zijn gehouden en die bijgewoond werden door
vertegenwoordigers uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië,
Roemenië, Polen, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten,
Tsjechoslowakije en Joegoslavië werd besloten: dat het muziekfeest 1927 in Frankfurt zal
plaatsvinden. De internationale jury, die voor 1926 bestaan had uit Honegger (Zwitserland),
Straram (Frankrijk), Bliss (Engeland), Scherchen (Duitsland) en Szymanowski (Polen), is
voor 1927 aldus samengesteld: Straram (Frankrijk), Simonsen (Noorwegen), Alois Hába
(Tsjechoslowakije), Sir Henry Wood (Engeland) en Philipp Jarnach (Duitsland). De
substituut-leden der jury zijn, in volgorde van oproeping: Louis Gruenberg (U.S.A.), Pijper
(Nederland), Fitelberg (Polen), Béla Bartók (Hongarije) en Mario Labroca (Italië).’ Sir Henry
Wood is in de jury van 1927 om de een of andere reden vervangen door Louis Gruenberg.
Willem Pijper zat later in de jury van 1929.
Deze bijdrage van Pijper is geschreven op 23 juni.
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Duitslands muzikale hope en hij heeft nog geen bladzijde originele muziek geschreven
- de erfgenaam van Bach, Beethoven, Brahms en Strauss... Het is bijna tragisch.
Vervolgens: Italië, gelijk Alfredo Casella dat representeert. Het Konzert van
Hindemith is verre van origineel: dat werd een parafrase op, een karikatuur van het
oude Concerto grosso. En zijn concertino bestond uit soloviool, hobo en fagot.227
Casella is nog impudieker in zijn gerontofilie en schrijft een Partita voor piano en
orkest, driedelig: Sinfonia, Passacaglia, Burlesca. Casella's concertino bestaat uit
piano, hobo en drie klarinetten. Het werk begint als een ‘uitgetertste’ Bach228 en
eindigt met Guglielmo Tell.
Casella is zijn ‘componisten’loopbaan begonnen met een bundel pianostukjes,
getiteld ‘à la manière de...’ Dat is nog zijn beste opus gebleven, het eerlijkste. Ook
in 1925 schrijft hij nog à la manière de..., maar hij zegt er de namen van zijn objecten
niet meer bij. Hij is wel de vaardigste en onbeschaamdste kopiist onder de
tegenwoordige musici. De Partita is een verbluffend handig geconstrueerd pasticcio,
dat goed klinkt en aan uitvoerders en componist een groot succes waarborgt, maar
er staat geen noot - werkelijk, geen noot - Casella in. Deze maat is van Bach, de
volgende van Stravinsky, dan komt het ‘Blumenstück’ uit de Derde van Mahler229,
dan Il trovatore, dan Åses Tod van Grieg. Het stuk kon bijna ‘Uren met componisten’
heten, of ‘De muzikale reis’.
Natuurlijk werd het het succes van de avond. Wat wonder - weinig dingen zijn
genoeglijker dan oude kennissen te ontmoeten, in een goed gezelschap en in keurige
nieuwmodische toiletten gestoken. Wat deze receptie echter met de moderne muziek
te maken heeft gehad, zou ik nog niet weten te zeggen.
Het belangrijkste werk van dit concert was wel de Vijfde symfonie van de in Parijs
levende Zwitser Ernst Lévy. Het is een zeer felle, strenge en getourmenteerde muziek.
Als geheel wat brokkelig: de constructie van de laatste climaxen is mij nog duister
gebleven en het komt mij voor dat de componist na het scherzandoachtige fragment
óf een kort onderdeel te veel, óf een te weinig heeft geconcipieerd. Maar het is
origineel werk en als zodanig van tienmaal meer importantie dan de
kunstvaardigheden van de notabelen Hindemith of Casella. Lévy schrijft ook twee
solostemmen in zijn ensemble: een viool en een trompet - doch ziehier juist het
verschil tussen hem en de beide genoemden. Die twee obligaten zijn bij hem uit de
muziek zelf voortgekomen (ik laat in het midden of de invallen voor de solotrompet
muzikaal en coloristisch tot de beste momenten van het werk behoren) en niet uit de
ambitie om een ‘hedendaags’ concerto grosso te gaan schrijven. Zijn motivering was
een psychologische, de andere waren: formalistische.
Het muziekbewustzijn van Lévy is, blijkens dit werk, nog gistend en onklaar. Maar
zijn muziek belooft heel veel voor de toekomst. En wij hebben wel reden om aan te
nemen dat de beloften gehouden zullen worden: de projecties, de ontladingen
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Over Hindemiths Konzert für Orchester, op. 38 heeft Pijper zijn opinie uitgebreider
geventileerd in het UD van 29 juni 1926.
Bij ‘uitgetertste’ muziek is er aan de bestaande melodische lijn op tertsafstand een lijn
toegevoegd.
Mahler gaf het tweede deel van zijn Derde Symfonie de titel Was mir die Blumen auf der
Wiese erzählen.
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zijn machtig en beheerst. Hopen wij alleen op wat meer lichtzinnigheid in de toekomst:
nu is het hier en daar nog wel zeer schroeierig en schrijnend.
Frankrijk was slecht vertegenwoordigd, op dit concert, met een orkestrapsodie
van P.O. Ferroud, getiteld Foules. Het bleek een gedeformeerde parafrase op Fêtes
van Debussy, volkomen vormloos; goed, wat te overvloedig van klank en zeer onklaar
geconcipieerd.
Als reactie op het neoclassicisme van de huidige Parijzer jeugd was het nog zo
kwaad niet: men kan altijd beter een orkest van Debussy horen dan een ensemble
van de latere Stravinsky. Maar er ligt weinig belofte voor de toekomst in opgesloten:
zó kan men een leven lang door componeren.
Het slot van dit zware programma werd gevormd door een balletfragment Danse
de la sorcière, van de Pool Alexandre Tansman. Stijfjes, goed geïnstrumenteerd,
psychisch niet anders of meer dan balletmuziek. ‘Ses oeuvres’, heet het in het
programma, ‘présentent un alliage de la sensibilité polonaise avec l'expression
dynamique moderne.’ Ach ja - de schaduw van de meester... Is het niet precies George
Sand! - Chopin schreef weliswaar minder handig voor het orkest, maar zijn muziek
was beter, gedistingeerder, sensitiever.
Dit was het voorlaatste voer van de internationale oogst. Nu nog Rusland, België,
Oostenrijk, Tsjechoslowakije. Over de (ten dele voortreffelijke) prestaties van de
talrijke executanten hoop ik in een slotartikel nog te schrijven.

Muziekfeest te Zürich V (Slot)230
28 juni 1926 (Algemeen Handelsblad)
Het laatste concert bracht werken voor kamerorkest (Webern: Fünf Stücke; Kurt
Weill: Violinkonzert mit Blasorchester; Hans Krása: Zwei Orchesterstücke231); voor
kamermuziek: het Septuor van Arthur Hoerée en een pianosonate van Nikolaj
Mjaskovski. Dit concert bracht ook de gebeurtenis van het muziekfeest: de uitvoering
van Anton Weberns Orchesterstücke.
De pianosonate van Mjaskovski werd het succes van de avond. Niet zozeer door
de betekenis van het werk, maar door (of beter nog: naar aanleiding van) de uitvoering.
Friedrich Wührer, die het stuk zou spelen, werd op de morgen van de uitvoeringsdag
weggeroepen en men heeft zich toen tot de in Zürich aanwezige Walther Gieseking
gewend. Gieseking kende de sonate niet, doch hij heeft het erop gewaagd, zijn vrije
middag eraan gegeven en 's avonds het werk in een vrijwel vlekkeloze uitvoering
gespeeld. Zoals gezegd: het enthousiasme van de volle zaal kende een tijdlang geen
grenzen en het kostte enige moeite zich vertrouwd te maken met de gedachte dat al
die geestdrift niet was opgeroepen door een meesterwerk, niet door een betoverende
prestatie, doch door een (zeer geslaagde!) proeve van goed muzikantschap. Gieseking
is een voortreffelijk pianist - hij zit wat erg heen en weer te wiebelen als
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Deze bijdrage van Pijper is geschreven op 24 juni.
Pastorale en Mars uit de Symphonie für kleines Orchester.
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het forte wordt - en hij heeft getoond ook een uitstekend vakman te zijn. De sonate
van Mjaskovski was overigens de moeite niet helemaal waard. Nogal ouderwets
contrapuntisch, en breedsprakig. Constructief zelfs minder origineel dan Skrjabin die reeds voor ‘survécu’ geldt in vele kringen.
Het zwakste werk van dit programma - en wellicht van het hele muziekfeest - was
het pastorale Septet van de Belg Arthur Hoerée. De jonge musicus232 - (men schrijft
van hem in het programma: ‘Il ne se connaît aucun ascendant musicien, mais dès
l'âge de cinq ans, improvise au piano.’ Dat is heel instructief.) - heeft voor de realisatie
van zijn bucolische invallen een strijkkwartet nodig, een zangeres, een fluit en ook
nog een piano. De zangeres zingt vocalisen, in het eerste en derde deel, en in het
middelstukje een chanson van Paul Fort. Stijl bergerettes-en-pastourelles, geest nihil,
techniek ontoereikend. Het is begeleidende muziek bij een souper en niet eens
superieure. Als het souper zo was, zou men de gerant ontbieden.
De muziek van Krása, Tsjech, zevenentwintig jaar, is ook nog niet erg goed.
Constructief zeer formalistisch, van kleur al te overdadig. Ik geloof niet dat de blazers
één frase te spelen hebben zonder ‘Flatterzunge’; glissandi en tremolo's zijn niet van
de lucht - men krijgt telkens de gewaarwording dat men op de tocht zit.
Beter is het Vioolconcert opus 12 van Kurt Weill. Het is wat hard, wat te zeer op
Mahler geïnspireerd, wat a-violistisch en er staan veel te veel noten in. Maar het is
wel een individueel muziekbewustzijn, nog niet erg artistiek en zelfs nog niet zeer
ontwikkeld. De dispositie voor het vak muziek en voor het handwerk componeren
is echter manifest, het concert is goed van verhouding en dit is reeds veel.
Tot slot van deze korte beschouwing rest mij nog het werk van Anton Webern.
Webern was leerling van Schönberg en zijn bewondering voor diens oeuvre kent
geen grenzen en geen kritiek. Wat Schönberg doet, is welgedaan,233 en Webern stelt
zich met een waarlijk bovenmenselijke onzelfzuchtigheid op de bres waar het geldt
de intenties des meesters te verdedigen. Maar het min of meer tragische hierbij is:
dat Anton Webern tienmaal meer talent verraadt als hij een maatstreep trekt dan
Schönberg als deze een kwintet van vijfenzeventig bladzijden schrijft. Anton Weberns
muziek bezit eigenschappen die ons doen twijfelen aan de muzikale waarde van dit
oeuvre: deze Fünf Orchesterstücke spelen ternauwernood drie minuten,234 in
nauwelijks enkele seconden heeft hij doen horen wat hij te uiten had. Het is volstrekt
dérouterend, een zo vergaande condensatie van een inval. Hij schiftte niet zolang tot
er maar zo weinig overbleef, maar hij condenseerde. In tien seconden muziek van
Webern is evenveel gebeurd als in tien bladzijden Sacre du printemps. Het is niet
verwonderlijk dat het publiek dit niet verstaan kan, er is een totaal anders gerichte
geestesdiscipline voor nodig dan voor de complete rest der avondlandse muziek. Het
is - nu nog - een hyperindividualisme, dat door niemand verstaan wordt. En ik wil
liever niet hopen dat deze wijze van componeren ooit gemeengoed zal worden. Ons
aller relatie met
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Arthur Hoerée (1897-1986) is dan 29 jaar.
Parafrase op de eerste regel van het koraal Was Gott tut, das ist wohlgetan waarop Bach drie
van zijn cantates (BWV 98-100) baseerde.
Zie voetnoot 208.
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het begrip tijd is anders, maar dit sublimatieproces voert midden in de ascese. En
hoevelen brengen het, op hun tochten naar de ascese, verder dan de hypochondrie,
of - erger nog - het farizeïsme? Anton Webern heeft zijn einddoel bereikt - zie ook
die felle en tevens verrustigde gelaatsuitdrukking van hem, beschouw zijn magisch
dirigeren, dat niets kapelmeesterachtigs heeft - maar wie zou men mogen aanraden
deze ‘route vers l'absolu’235 te betreden? De muziek, vermoed ik, zal zich niet van
iedereen deze manipulaties laten welgevallen, en wie zal zeggen dat Webern in een
volgende fase van zijn leven zijn werkwijze van thans nog gebruiken kan!
Zeker is het dat deze Fünf Orchesterstücke volmaakte meesterwerken zijn. Het
epitheton geniaal is wat sleets geworden door het vele gebruik. Maar ik zou niet
weten met welk woord ik de muziek van Anton Webern beter kon karakteriseren.
Het is geniaal werk; misschien zal het vijftig jaar op begrip moeten wachten, misschien
tweehonderdvijftig. Maar die muziek staat er, in zijn partituren. En zij staat er voor
jaren.
Het is absoluut noodzakelijk dat het Concertgebouw-bestuur Webern uitnodigt zo
spoedig mogelijk zijn Orchesterstücke opus 6 en opus 10 (de laatstgenoemde hebben
wij hier in Zürich gehoord) te komen instuderen en uitvoeren.236 Men kon hem dan
wellicht ook een halve Concertgebouw-Kamermuziekavond aanbieden, voor zijn
strijkkwartetstukken,237 zijn muzieken voor viool, violoncel, piano.238 Webern is de
allerbelangrijkste kop van alle levende meesters - wat niet zeggen wil dat zijn muziek
de enig adequate uiting van de tegenwoordige tijd zou zijn - en het Concertgebouw
zou zijn culturele taak op het schoonst opvatten door Amsterdam in kennis te brengen
met dit zeer bijzondere oeuvre.
Het feest is buitengewoon goed geslaagd. Zwitserland heeft alle eer van zijn werk.
Niet één organisatiefout is hier begaan - er bleef niets te wensen.
Wij willen in de eerste plaats het zeer goede Tonhalle-orkest gedenken. Men heeft
voortreffelijk werk, onder de meest verschillende dirigenten, met de meest heterogene
muziek, gedaan. Volkmar Andreae heeft het grootste deel gedirigeerd - en dan zijn
nog te noemen: de Züricher Hermann Dubs (koordirigent van Petyreks Litanei),
Alexander Schaichet (marionettenorkest), de Parijzenaar Walther Straram, Fritz
Busch uit Dresden, Fitelberg uit Warschau, Schmeidel uit Praag.
Vermelding verdienen nog: Mme. Croiza (Le miroir de Jésus), het Venetiaanse
Strijkkwartet en de vijf Züricher blazers, die onder Weberns leiding het onmenselijk
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Dit citaat is niet getraceerd. Als begrip kan het verwijzen naar het gedachtegoed van Arthur
Pétronio; zie Pijpers artikel ‘Moderne muziek’ in De Telegraaf van 20 april 1920 (HPG 1,
330-334) en voetnoot 274 aldaar over de stroming van het Universalisme.
Pas op 28 november 1929 zouden Weberns Fünf Stücke für Orchester worden uitgevoerd
door het Concertgebouworkest, niet onder leiding van de componist maar gedirigeerd door
Pierre Monteux. Pijper schreef voor die gelegenheid de programmatoelichting (HPG 2, 506).
In aanmerking komen: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909); Sechs Bagatellen für
Streichquartett op. 9 (1911)
Bedoeld zijn: Vier Stücke für Geige und Klavier, op. 7 (1910) en Drei kleine Stücke für
Violoncello und Klavier, op. 11 (1914).
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zware Kwintet van Schönberg uitvoerden: Nada (fluit), Saillet (hobo),239 Fanghämel
(klarinet), Schneider (hoorn), Steidl (fagot).
Zürich heeft getoond een plaats te zijn waar men goed weet te musiceren. Dit is
wel niet het voornaamste resultaat van ons bezoek, maar het is een goed besluit van
deze korte beschouwingen.

Zürich, juni 1926240
De Stemvork, pp. 90-114
Het feest te Zürich bestond uit vier officiële concerten, een kooruitvoering en een
marionettenvoorstelling.
De kooruitvoering duurde van half acht tot kwart voor tien en bracht, als inleiding
tot de officiële modernismen, Zoltán Kodály's Psalmus hungaricus en Le roi David
van Honegger. In het Duits, helaas. Geen der beide werken heeft die operatie
ongeschonden doorstaan. Het werk van Kodály niet (een Duitse Hongaarse psalm
was wel het laatste waartoe een nationalistisch Hongaars toondichter zich
aangetrokken gevoeld zou hebben!) en Le roi David evenmin. Ik laat het Hongaars
nog daar: zelfs voor polyglotte Zwitsers blijven de Magyaarse accenten geruime tijd
gevaarlijk terrein. Maar er zou weinig tegen zijn geweest, dacht ik, om Le roi David
zijn eigen huid te hebben laten houden. Niet dat de tekst van René Morax zoveel of
zelfs maar enige kunstwaarde zou bezitten. Maar de declamatie lijdt te veel onder
deze idiomentransfusie: ‘Que pour me perdre, ils couvaient dans leur sein’ wordt:
‘Der zum Verderben tückisch sich vereint.’ Dit past niet, noch als men de sylben
weegt, noch als men ze meet. Zo is er meer. De voorlaatste psalm begint met de
woorden: ‘Ich werde mich ergeben in treuer Liebe.’ In het origineel staat: ‘Je t'aimerai,
Seigneur, d'un amour tendre.’ Deze woorden zijn van Clément Marot en die strofen
bevatten waarschijnlijk de enige dichterlijke regels uit het hele werk. Ik wil maar
zeggen dat het beeld dat de Züricher zangvereniging van de beide werken gaf, voor
het merendeel der toehoorders noodzakelijk enigermate verwrongen moest blijven.
Het werk van Kodály is rijper, is beter geconstrueerd dan dat van Honegger. De
Hongaar overtreft de Zwitser op allerlei technische punten, maar in het werk van
239
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Marcel Saillet (1898-1983) was in 1946 solist bij de première van Richard Strauss'
hoboconcert.
Zoals gezegd (noot 200), schreef Willem Pijper vanuit Zürich in totaal zeven muziekbrieven:
twee voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en vijf voor het Algemeen Handelsblad. Het
hoofdstuk ‘Zürich’ in De Stemvork is voornamelijk gebaseerd op deze artikelen, maar Pijper
heeft bij het redigeren ervan ook teksten gebruikt die hij voor andere gelegenheden had
geschreven. Voor de bespreking van De Falla's El retablo de maese Pedro bijvoorbeeld greep
Pijper niet terug op zijn muziekbrieven uit Zürich, maar hij verwerkte de recensie die hij
schreef naar aanleiding van de Nederlandse première van het werk in Amsterdam (RN, 28
april 1926). Een lange passage over Hindemith is afkomstig uit een kritiek die Pijper bestemde
voor De Muziek, naar aanleiding van de Nederlandse première van het Altvioolconcert (De
Muziek, januari 1929; zie p. 462). Het curieuze daarbij is dat wat Pijper schreef over het
Altconcert, door de plaatsing in het hoofdstuk ‘Zürich’ in De Stemvork, van toepassing wordt
op het Konzert für Orchester. Het maakte hem blijkbaar niet zoveel uit. Een lange passage
over Schönberg (‘Het is verbijsterend op te merken’ tot en met ‘aan zijn opus 1 zou
toekomen’) is niet getraceerd en moet afkomstig zijn uit een tekst die nog niet is
teruggevonden.
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Honegger staat waarschijnlijk meer muziek. Honegger is kortademig, maar hij heeft
meer fantasie; hij is waarschijnlijk van de twee de grotere kunstenaar.
Zoltán Kodály is geen veelschrijver. Hij is thans vierenveertig jaar oud; de Psalmus
hungaricus, geschreven in 1923, is zijn opus 13. Dit is te weinig, hoe ook beschouwd.
Zo de inspiratieve bron in hem al sterk genoeg was - deze onderdrukking,
reglementering, kanalisatie als ge wilt, van de scheppingsdrift gaat te ver. Het idioom,
het tot klank geraken van de intentie, wordt hierdoor als het ware ingedikt, en de
geur, de tovermacht van de ‘inval’ vervluchtigt. De Psalmus hungaricus is dan ook
een stijf, een te zwaar werk. Te monochroom en te traag bewegend, niettegenstaande
de felgekleurde en geagiteerde accenten die hij voor het middendeel vond.
Maar het is werk van een serieus componist en een ernstig denker. Het is goed
van verdeling en als geheel is het juist lang genoeg. In grote trekken is het vierdelig,
met een epiloog. De eerste drie delen zijn episch, met een enkel moment van conflict.
Die momenten lijken dramatisch, maar ik geloof niet dat Kodály daar zijn epiek
werkelijk voor dramatiek heeft willen ruilen. In verband met het geheel waargenomen,
blijkt die veralgemeende dramatiek totaal weg te zinken; het was een schijnbeweging:
Kodály kent zichzelf toch beter dan wij halfweg dachten.
Het vierde deel wil openbloesemen in een lyrische beweging en dat is het enige
volstrekt mislukte moment uit dit werk. Die Tod-und-Verklärung-chromatismen
vallen volkomen uit het verband met de rest. Kodály is geen man van Des-majeurs,
harpenarpeggio's, klarinet- en fluitgevoeligheden, soloviolen en de rest. Deze erfenis
van Richard Wagner had hij beter niet kunnen aanvaarden, de Tarnhelm past hem
slecht, en het ‘Winterstürme wichen dem Wonnemond’ mondt hem niet.
Doctor Aladár von Tóth,241 die in het programma een inleiding tot de Psalmus
hungaricus deed afdrukken in een ondoorzichtig proza dat van meer oververhitte
appreciatie getuigt dan van feitelijk inzicht, noemt dit onderdeel: ‘das ruhig verklärte
Adagio, wo zum erstenmal die Harfe ertönt und sich ein Violinsolo zu sphärischen
Höhen emporhebt’. Zó hoog is dat nu wel niet (bes2) - maar de romantische
beschouwingswijze van de programma-inleider en de wel zeer traditionele werkwijze
van de componist worden er duidelijk door aangetoond. Het is een proeve van
economie om zijn harp en zijn soloviool te bewaren tot wij aan het ‘lyrische
Abgesang’ toe zijn. Het heet: ‘zijn inzetten voorbereiden’. Maar of het ook juist
gedacht was, na Don Quixote, Alpensinfonie, Lied von der Erde, Gurrelieder, na
Tristan und Isolde?
Het zijn deze traditionalismen die de zwakke kant van Kodály's werk vormen.
Gelukkig eindigen wij er niet mee. Het slot van de epiloog, op een langzamer wordend
ostinato van strijkerspizzicati (op de woorden: ‘daraus ein Frommer, traurig im
Herzen, Allen zum Troste diesen Gesang erdacht’), is zeer persoonlijk en absoluut
overtuigend.
Arthur Honegger is thans vierendertig jaar oud en men kan niet zeggen dat hij zijn
compositie-uren in ledigheid doorbrengt. Hij werkte ernstig aan de verwezenlijking
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De musicoloog Aladár von Tóth (1898-1968) zou uitgroeien tot de belangrijkste Hongaarse
citicus en muziekscribent van zijn tijd.
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zijner persoonlijkheid en men mag zeggen dat hij zich reeds verder ontwikkelde dan
het merendeel van zijn leeftijdgenoten. Hij heeft een uitstekende dispositie voor het
vak muziek en hij heeft hier, in Le roi David, reeds iets van een persoonlijk accent.
Men herkent Honegger met zijn deugden - een hedendaags harmonisch besef, een
frisse, hoewel nog ietwat te primitieve motivische begaafdheid, begrip van contrapunt,
instrumentatie en koorstijl - en Honegger met zijn gebreken: melodische
kortademigheid, lichtvaardigheid in de buitenmuzikale associaties (de Incantation,
de séance bij de Heks van Endor, is goedkoop opera-effect) en een nog volkomen
onontwikkeld constructief bewustzijn. Het gehele werk is, met zijn achtentwintig
gesepareerde stukken, veel te lang; en elk van die stukken (op twee na, La danse
devant l'arche en La mort de David) is veel te kort. Bovendien werkt een zo frequente
afwisseling tussen declamatie en muziek - vijftig keer ongeveer! - buitensporig
vermoeiend en op den duur zelfs irritant. De constructie van het geheel kan men niet
anders dan mislukt noemen. Maar drie of vier van de afzonderlijke muziekstukken
zijn volkomen geslaagde muzikale typeringen. Sommige fragmenten: Marche des
Philistins, Marche des Hébreux, Cortège, behoren tot het allerbeste wat Honegger
nog geschreven heeft.
Het werk verloochent zijn afkomst van het theater (zelfs van het openluchttheater)
nergens en als oratorium werd het daardoor nogal vreemdsoortig.
Wanneer Honegger, in plaats van deze scènemuziek om te werken tot een
‘oratorium’, er een suite, eventueel met koor, van had gemaakt, vijf of zes stukken
uit het geheel kiezend en die uitbreidend tot een geheel, dan was onze moderne
muziek een meesterwerk rijker geweest. Nu is dit niet het geval.
Want een meesterwerk mag ik Le roi David niet noemen.
Het eerste kamermuziekconcert bracht drie noviteiten. En de muziek was tamelijk
onwillig, die avond. Men speelde het nieuwste werk van Schönberg, het
Blazerskwintet opus 26; een strijktrio van de Bazeler Walter Geiser en een
strijkkwartet van de Amerikaan Frederick Jacobi.
Om met het laatste te beginnen: Jacobi werd in 1891 in San Francisco geboren.
Hij studeerde te New York, Berlijn (Paul Juon) en Genève (Ernest Bloch). Hij
ontwikkelde zich tot een romantisch impressionist (verder voorlopig nog niet) en hij
schrijft, in een ten dele door Bloch, ten dele door de pan-coloristische techniek van
Malipiero beïnvloed gamma, een uitstekend geladen, goed ganghoudende muziek.
Zijn kwartet (van 1924) is driedelig. Het eerste deel verloopt alleen maar neutraal;
er staan wat te veel vulstemmen in. Goed zijn de overgangen, de sluitingen; het
materiaal, de thematiek is van minder belang.
In het tweede en derde deel zitten wij midden in de folklore. De motieven van het
tweede deel betrok hij van ‘de indianen’; de gegevens van het derde deel was hij
expresselijk voor dit doel gaan oogsten in de wildernissen van New Mexico, meer
speciaal in de dorpen Santa Clara en Tesuque. Zij schijnen daar voor rituele doeleinden
gebruikt te worden: om regen te maken, het koren te bezweren, de krijgsdansen te
begeleiden. Daarginds zijn zij zonder de minste twijfel beter op hun plaats dan in

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

122
de Tonhalle te Zürich. Met andere woorden: de finale van Jacobi's strijkkwartet is
als compositie nogal een wonderlijk ding geworden. Het materiaal op zichzelf is
waarschijnlijk zeer merkwaardig, maar een Europese of Amerikaanse muziek, zoals
deze, ‘op’ exotische gegevens, is typisch een vergissing van voor de oorlog. Zie
MacDowell bijvoorbeeld, of Delius.
De psychologische fout ligt voor de hand: een compositie is de projectie van een
in de componist levend affect, of zij is dat niet. Wij hebben te maken met een symfonie
van Beethoven of met een potpourri uit de Zampa, bijvoorbeeld. De muziekstukken
van het in de tweede plaats genoemde genre plachten wij geen ‘composities’ te
noemen. Maar door stukken als dit kwartet van Jacobi worden wij op dwaalsporen
gebracht. Het ‘kunstwerk’ is van de auteur; de gegevens zijn dat niet.
Nu weet ik zeer wel dat men ten opzichte van de Inval niet al te puriteins gestemd
moet zijn. In Die Meistersinger staat veel middeleeuws materiaal; in Debussy's
Ballade contre les ennemis de la France zelfs het Luther-koraal. Maar dat is iets
anders. Wij hebben historisch verband met die tijdperken, van waaruit nog wijzen
en ritmen overwaaien in onze oren. Dit contact heeft Jacobi, blijkens zijn strijkkwartet,
met de medicijnmannen van Tesuque en Santa Clara niet. Het zou trouwens erg
wonderlijk geweest zijn als de uitgebreide rondovorm en het ritueel om regen te
maken elkaar bleken aan te vullen...
Bovendien: weet men ooit precies in hoeverre een melodie onttoverd wordt door
de ‘bewerking’? Men moet de goden niet tergen! Gisteren regende het, alsof wij in
Salzburg zaten in plaats van te Zürich; vandaag schijnt de zon weer (misschien heeft
hij zijn thema per ongeluk in kreeftsgang gebracht?) en wie weet hoeveel betoverde
huisdieren er door Zürich dwalen, vandaag?
Het strijktrio van Walter Geiser is hoogstens talentvol leerlingenwerk. Degelijk
afgewerkt, maar zonder een spoor van fantasie. Geiser is nog jong, bijna dertig jaar
- wellicht ontwikkelt hij zich nog. Er zouden dan evenwel radicale wijzigingen in
zijn muziekbegrip moeten plaatsvinden. Zó radicaal, dat men het bijna niet durft te
hopen.
Het pièce de résistance van dit eerste concert werd Schönbergs Blazerskwintet.
Dit stuk duurt een uur en het behoort, compositorisch-technisch gesproken, tot de
periode van Schumann of Brahms, met hoofdvormen, en rondo's, en liedvormen, en
variatievormen. Met dien verstande dat het harmonische idioom Schönbergs ideefixe,
de atonaliteit is.
Het is verbijsterend op te merken tot welk een knooppunt van vergissingen zelfs
een grote intelligentie als die van Schönberg kan geraken wanneer in de aanvang de
premissen onzuiver waren gesteld. Schönberg is uitgegaan van een bijzakelijkheid:
van de harmoniek. Zijn ontwikkelingsgang tot hetgeen hij noemt de atonaliteit (een
zuiver harmonisch fenomeen) was snel en onweerlegbaar logisch. Doch eenmaal
aangekomen op wat wij zouden kunnen noemen: het absolute harmonische nulpunt,
bleken ook hem de andere, veel gewichtiger muzikale factoren onmisbaar voor de
conceptie en compositie van muzikale kunstwerken.
Van de aard dezer muzikale factoren (de primaire: melodievorming, de secun-
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daire: structuur en instrumentatie) bleek hij op zijn vijftigste jaar nog volkomen
onkundig. Pierrot lunaire (1913) was het laatste woord dat van de puur harmonische
vooropstelling uit gezegd kon worden. Structuurvragen kwamen daarbij niet in
aanmerking: de vorm van de Pierrot lunaire stond al van tevoren in de gedichten
vast; de instrumentatie werd daar bepaald door de dynamische eisen van het vocale
element.
Pas na de oorlog waagde Schönberg zich weer aan de compositie. Maar nu bleek
tegelijkertijd dat zijn componistschap volstrekt niet zo buiten discussie stond als de
adepten jarenlang gemeend hadden. Men had Schönberg tot meester uitgeroepen op
gronden die na de oorlog hun waarde verloren bleken te hebben. Als componist, als
klankenbouwmeester, bleek hij thans nog letterlijk alles te moeten leren. Zijn vormen,
zijn tegenstellingen, zijn climaxen en ontknopingen vielen terug op Brahms; de
expressie van zijn thematiek begon zich, thans voor het eerst duidelijk herkenbaar,
te refereren aan Schumann en Wagner. Hij bleek de waarde zijner harmonische
ontdekkingen reeds tijdens zijn leven geantiquiseerd te hebben, door de tekorten die
elders (en: op strategisch belangrijker punten!) aan de dag begonnen te treden.
Het Blazerskwintet is een volkomen gedisproportioneerd stuk. Buiten verhouding
lang, bovenmate wezenloos als melodische apperceptie. Als stuk van een meester:
een blamage. Als tweede-jeugdwerk: een wel zeer notenrijke ‘Talentprobe’ en dus,
afgezien van de kardinale fouten en stijlloosheden, niet zonder belofte. Maar het
klinkt toch waarlijk te paradoxaal het vermoeden uit te spreken dat Schönberg na
zijn vijfenzestigste jaar pas aan zijn opus 1 zou toekomen...
Het Schweizerische Marionettentheater voerde in het kader van dit muziekfeest De
Falla's El retablo de maese Pedro uit; een merkwaardig gecompliceerd werk, even
gecompliceerd voor ons, Noord-West-Europeanen, als elke andere emanatie van het
hoofse en duistere Spanje. De Don Quichot-figuur doet ons bij elke redewending
allerzonderlingst gekronkeld aan. Ten onrechte waarschijnlijk: figuren als
Shakespeares Hamlet, als Ibsens Peer Gynt, bewegen niet van simpeler premissen
uit dan de onsterfelijke Don Quichot de la Mancha, maar het verschil is: zij liggen
ons nader.
Het toneel stelt voor een herberg, met direct op het eerste plan een grote poppenkast
(el retablo).
Dadelijk na het halen van het scherm komen de figuren van het eerste spel, van
het prosceniumspel op; de spullenbaas, Don Quichot. Sancho Pancha, ‘el hombre de
las lanzas y alabardas’, ofwel de hellebaardier, en nog enkele bijfiguren.
Dan gaat het voordoek van de poppenkast op en voor onze ogen vertoont men een
ridderspel, dat eveneens uiterst ingewikkeld van opzet en verloop is. Bij elke scène
verschijnt de knaap van maese Pedro voor de poppenkast en verhaalt de fictieve
toeschouwers wat er aan het gebeuren is. Don Quichot mengt zich een paar malen
in de gang van het spel, de laatste keer, tijdens de vijfde scène, zó definitief, dat hij
zijn zwaard neemt en de marionetten stukslaat.
De slotscène is dan een mengsel van Don Quichots windmolenheroïek en de
jammerklachten van maese Pedro en diens knechtje.
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Bij dit scenario schreef Manuel de Falla ‘Como homenaje devoto a la gloria de Miguel
de Cervantes’ (de onsterfelijke schepper van de Don Quichotte-figuur), een zeer
goedklinkende muziek. Niet bijzonder persoonlijk, noch in de melodische of ritmische
inventie, noch in de uitwerking voor klein orkest. Het is van een modernisme dat
alle traditionalismen spaart: vele geiten en velden vol kool. De behandeling van een
deel der vocale partij (de partij van de knaap) is een nieuw en geestrijk secco-recitatief.
Maar de beschrijvende muzieken, gedurende de vertoning in de poppenkast, zijn
vaak buitengewoon conventioneel. Het lot, de zinsverbijstering van de Dolende
Ridder, brengt ook niet veel meer dan een operapathetiek waaraan wij lang gewend
zijn. Dat werd geen stijging.
Manuel de Falla is toch een te zeer naar binnen gerichte persoonlijkheid. Van zijn
oeuvre gaat iets steriels uit, zodra hij zichzelf hoger, dat wil zeggen algemener, eisen
stelt dan het interpreteren van Spanjes muzikale folklore.
De voorstelling te Zürich behoorde tot het voortreffelijkste wat dit muziekfeest
heeft opgeleverd. Alles was buitengewoon goed begrepen en van juiste premissen
uit aangevat. De verhoudingen op het marionettentoneel, de onwezenlijke, gigantische
Don, die met zijn houten zwaard en marionettenpanache alles beheerste, de
kleurencombinaties en belichtingen, de expressie van al die bezielde stukken hout
(wie had de spullenbaas, maese Pedro, de trekken van een getransfigureerde De Falla
gegeven?), het was alles zeer wonderlijk.
Het volgende concert was weer gereserveerd voor de hedendaagse koormuziek.242
Twee werken kwamen tot uitvoering: Le miroir de Jésus van André Caplet en een
Geistliche Musik van Felix Petyrek. Opmerkelijk is dat alle vier de uitgevoerde
koorwerken van het jaar bijbels of althans religieus getint zijn; en het opmerkelijkste
is wellicht dat alle vier de componisten van totaal verschillende premissen uit op het
grote geestelijke koor- en orkestwerk terechtkwamen.
Le miroir de Jésus, het voornaamste werk van de in 1925 op vijfenveertigjarige
leeftijd gestorven Fransman, is wel wat monochroom op den duur. Alles is
klankschoon, alles diafaan, maar alles is ook uitgesponnen. Het is een muzikale
rozenkrans van vijftien versjes, ‘petits poèmes sur les saints mystères du Rosaire,
qu'Henri Ghéon composa et qu'André Caplet de musique illustra’, zoals het
vrouwenkoortje ter inleiding zingt. Het geheel is verdeeld in drie ‘mystères’: Le
miroir de joie, Le miroir de peine en Le miroir de gloire. De liederen worden gezongen
door la voix principale, de titels, en de conclusies na elk gedichtje worden uitgevoerd
door drie solostemmen: sopraan, mezzosopraan en alt, of door het vrouwenkoor. De
begeleiding bestaat uit strijkorkest met twee harpen. Nu zijn vrouwenkoor, strijkorkest
en harpen prachtige dingen om naar te luisteren, maar na een half uur kan men hun
timbre ternauwer-

242

De bespreking van een tweede kooruitvoering lijkt in tegenspraak met de openingszin van
het verslag: ‘Het feest te Zürich bestond uit vier officiële concerten, één kooruitvoering en
een marionettenvoorstelling.’ Bij de muziekfeesten van de International Society for
Contemporary Music werd echter een streng onderscheid gemaakt tussen de officiële concerten
(met door de jury bepaalde werken) en additionele concerten, aangeboden door het gastland.
De eerste kooruitvoering die Pijper besprak, met de Psalmus hungaricus van Kodály en Le
roi David van Honegger, was geen officieel concert.
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nood nog verdragen. En Le miroir de Jésus duurt langer dan een half uur.
Ook de stijl, afgezien van het coloriet, mist plein-air. Caplets werk stamt
rechtstreeks, legitiem, af van de Debussy van Le martyre de Saint Sébastien. Maar
zonder de genialiteit van de meester. En ook: zonder een spoor van contrast. Een
kunstwerk, een wonderding, werd het tenslotte niet: het werd een rozenkrans van
vijftien versjes, muzikale bewogenheid welke te zelden tot muziek kristalliseerde.
Vele details zijn op zichzelf bewonderenswaardig, maar er is geen spoor van
contrastwerking - en ons oordeel wordt wellicht te hard, daardoor, voor het al te
broze werk.
Litanei van Felix Petyrek is om meer dan één reden merkwaardig. Het komt mij
voor dat deze componist (een technicus, vakman als slechts weinigen, een
doorgewinterd contrapuntist, wiens fuga's en andere polyfone muzieken tienmaal
uitgerekender zijn dan die van Reger, en ten minste even droog!) er als eerste in
geslaagd is een absolute volkskunst - ‘Proletkunst’ heet dat in Duitsland - te realiseren
welke volkomen van deze tijd schijnt en toch historisch verband toont. Historisch
verband, niet met de Liedertafel of de Biergartenkapelle, maar met de grote
meesterwerken der vroegere perioden.
De vraag of de componist Petyrek zich in deze Geistliche Musik ook als een groot
kunstenaar heeft geopenbaard - zijn vroegere piano- en kamermuziekwerken waren
de manifestaties van een eminent muziekbeheerser, niet van een kunstenaar - moet
helaas weer ontkennend beantwoord worden. In potentie is Petyrek een artiest, in
prestatie nog altijd niet. Daar blijft te veel vastzitten, te veel blijft ongezegd. Hij is
te geremd in zijn uitingen.
Maar Litanei is een buitengewoon opmerkelijk opus. Hij gebruikt een eigenaardig
verdeeld gemengd koor (mannenstemmen overheersen), een jongenskoor, een paar
trompetten, harpen, klokken en slagwerk. Het werk, volgens de auteur ‘einer
persönlich-religiösen Betrachtung entsprungen’, bestaat uit drie maal drie delen. Ten
eerste: Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit, Anbetung Mariä, Fegefeuer; ten tweede:
Beschneidung, Lied der Büsserinnen, Lied zum heiligen Herzen Mariä; ten derde:
Anrufung, Engelchor, Schlusschor.
De eerste twee delen van het eerste onderdeel zijn in een vrij normale a-cappellastijl
geschreven. Veel half gesproken psalmodie van het priesterkoor (zeven solotenoren),
doch als geheel is het wat grauw, wat monochroom. Het derde stukje: Fegefeuer, is
voortreffelijk van koorbehandeling: de ‘Arme Seelen’, die bijna steeds op één toon
voor zich heen prevelen. Maar slecht en goedkoop is de obligate slagwerkpartij, die
aan het vagevuur meer verschrikking tracht bij te zetten. De koorpartij kon bijna van
Berlioz zijn (Requiem), de slagwerkpartij niet van Whiteman...
In het tweede deel trekt de behandeling van het vrouwenkoor (Lied der
Büsserinnen) sterk de aandacht. Het is bijna vrolijk van onpersoonlijkheid en werkt
daarom in het verband prachtig dramatisch. Het Lied zum heiligen Herzen Mariä is
streng antifonisch gehouden, misschien wat gewild archaïserend.
Dan zakt de belangrijkheid. Anrufung en Engelchor zijn tamelijk onbeduidend.
Maar het slotkoor daarentegen, met het merkwaardige Chor der Ungeborenen op de
woorden:
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Geschwungen ist
Das Weltenrad
Von Jesus Christ,
Komm, Kamerad!

dit fragment, dat hier en daar achttienstemmig is opgebouwd in een volstrekt
persoonlijke, contrapuntische stijl, behoort tot het allerbeste wat in jaren voor koor
werd geschreven. Daar is ook de behandeling van de klokken meesterlijk. Dit slotkoor
werkt zeer sterk op de instincten der menigte. Het bracht de zaal onder een geweldige
spanning en ik zou wel eens willen weten hoe een Nederlands concertpubliek hierop
zou reageren.
De beide laatste concerten brachten ons midden in het rommelige heden. Weinig, te
weinig kunst; veel, te veel talent.
Primo: Engeland. William T. Walton leverde de ouverture. Zij heet Portsmouth
Point, duurt zes minuten, maakt veel geraas en vertelt in de efemere zes minuten van
haar bestaan meer dubbelzinnige aardigheden dan alle klassieke en romantische
componisten tezamen hun leven lang verzonnen hebben. Het is werkelijk een aardig
stuk: nog erg groen, heel moeilijk te realiseren, maar vlot en amusant.
Met Duitsland (Concertino243 opus 38 van Hindemith) en Italië (Partita van Alfredo
Casella) zijn wij op retrospectief terrein gekomen. De mode decreteert thans Concerti
grossi schrijven, op de manier van Händel - gelijk het een paar jaar geleden was:
Liederen met strijkkwartet, op zijn Schönbergs, daarvóór: Symfonische Dichtungen,
à la Strauss, vroeger nog: Muziekdrama's, naar Wagner.
Het Concerto grosso, een hoogst belangrijke antiquiteit, bestond ten dele uit de
tegenstelling tussen het orkest en het zogenaamde concertino (gewoonlijk een paar
strijkinstrumenten). Hindemith heeft ook een concertino nodig: een hobo, een viool
en een fagot - vulgo drie straatmuzikanten - en Casella gebruikt voor dat doel een
viool, een hobo en drie klarinetten.
Hindemith neemt in zijn opus 38 het concertino slechts als een uiterlijkheid over.
Coloristisch is het niet bijzonder fraai - doch het ontbreken van klankschoonheid is
niet de ernstigste tekortkoming van zijn oeuvre. Het grote bezwaar dat wij tegen
Hindemiths muziek hebben, is gericht tegen de mentaliteit welke met deze noten vrij
juist geuit werd. In Duitsland wordt Hindemiths betekenis mateloos overschat. En
het gevaar is niet denkbeeldig dat Holland, slecht voorgelicht als wij nu eenmaal
worden op het stuk van noviteiten, aan die overschatting van een middelmatig, doch
vitaal temperament zou gaan deelnemen. Ik zou dit voor niet minder dan een ramp
houden. De Nederlandse psyche staat even ver van Hindemiths levens- en kunstbesef
af als, indertijd, van Wagners metafysica of Schumanns gevoelsexcessen. Toch
hebben deze invloeden achtereenvolgens ons muziekbewustzijn tussen 1850 en 1880
en tussen 1890 en 1910 radicaal kunnen bederven. En indien de macht van Hindemiths
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De titel van het werk, die Pijper ook in zijn andere artikelen gebruikt, is Konzert für Orchester.
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muzikaliteit met de maten van Schumann of Wagner gemeten kon worden, dan zou
er op dit moment weer alle aanleiding bestaan om alarm te blazen.
Ik kan mij weliswaar ternauwernood voorstellen dat Hindemiths invloed ooit gelijk
zou kunnen worden aan die van Richard Strauss, bijvoorbeeld. Omdat Hindemiths
betekenis voor de muziek van 1926 niets is in vergelijking met Strauss' betekenis
voor de muziek van 1910. Hindemiths melodiek immers is dermate onpersoonlijk,
zijn harmoniek is zo onhelder, dat men hem slechts als Reger-epigoon kan waarderen.
Zijn oeuvre is een consequentie van Regers compositorische ambities. Maar of
daaraan nu juist, in de wereld der klanken, behoefte was?
Paul Hindemith, als vakman, is een handig en welonderlegd rangschikker van
muzikale waarden (toonhoogte en -duur). Zijn structuur is onbeholpen: slechts zelden
zullen zijn snelle delen juist van verhouding blijken en zijn langzame fragmenten
zijn zonder uitzondering te lang. De relatie tussen vlug en langzaam is ook steeds
avontuurlijk, om geen sterker woord te gebruiken.
Hindemiths instrumentatie laat eveneens vele wensen onvervuld. De orkestratie
van dit Orchesterkonzert is nog een zijner best gelukte prestaties. Het coloriet in de
fortissimo-tutti's is sterk aangeslagen door de onmatige behandeling van het koper
en alle hoogtepunten staan daardoor in een commandotoon die na drie maten ons
verzet wakker roept.
Dit zijn details, zonder twijfel. Ik ken ettelijke fragmenten van Bach welke in onze
zin geen specimina van geslaagde instrumentatie mogen heten. Ik ken ook werken
van Beethoven (sommige bladzijden uit de laatste kwartetten, de laatste pianosonates)
die constructief niet even voortreffelijk zijn als de g-Moll-symfonie van Mozart of
het openingskoor uit de Matthäus-Passion. Men behoeft waarlijk niet alleen op
Brahms of Schumann te letten wanneer men specimina van minder goede constructies
of instrumenteringen zoekt.
Het is dus op een ander punt dat onze interesse zich van Hindemiths creaties
afwendt. Wij kunnen niet in zijn oeuvre geloven, omdat Hindemith in geen enkel
opzicht een creatieve persoonlijkheid is. Hindemiths muzieken ontstonden in een
bewustzijnsfase welke geen enkele garantie biedt voor het ‘slagen’ van een werk.
Hij treedt met zijn composities niet buiten de tijd, integendeel: zijn creaties zijn als
zovele ontkenningen van het boventijdelijk besef. En als zodanig diametraal
tegenovergesteld aan alles wat wij tot dusverre met enig recht meesterwerken der
toonkunst plachten te noemen. Hindemiths composities vertonen geen conflict met
welke actualiteit of welk verleden ook; deze stukken zijn nog geen muziek, maar
slechts toonkunstige cultures.
Mijn afwijzende mening heeft zich, niettegenstaande alle ernstige pogingen, niet
kunnen wijzigen. Ik heb Hindemith nimmer voor een componist kunnen houden en
ik vrees dat ik mijn non credo nooit zal behoeven te herzien. Wat mij oprecht leed
doet. Want Hindemiths durf, zijn allround muzikaliteit, zijn ironie, zijn gevoeligheid
zelfs, predestineerden hem als het ware voor het componistschap. Maar daartoe zijn
ook nog geestelijke eigenschappen nodig welke Paul Hindemith ten enenmale mist:
een ijzeren psychische discipline, een schroom tegenover het creatieve raadsel, begrip
van tijdelijke en boventijdelijke relaties.
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De auteur Hindemith is niet van het ras dat genieën opleverde als Bach, Haydn of
Beethoven; hij behoort niet tot het geslacht Mendelssohn, Schumann of Brahms, niet
tot de familie Strauss of Mahler, niet tot de orde van Abt of Zilchner, niet tot de
onderorde waarin wij figuren als Klose, Pfitzner, Gade of Sommer kunnen
onderbrengen. Hij behoort, als scheppend kunstenaar, tot de lager georganiseerde
wezens.
Om bewijzen voor deze stelling te vinden, behoeft men slechts Hindemiths
melodiek te beschouwen, los van de contrapunterende schijncomplicaties. Deze
melodiek is wezenlozer dan elke locus communis van Braunfels of Nielsen. Dit heeft
geen ‘muzikale’ oorzaken (vermindering van de verstaanbaarheid door pluritonale
complicaties bijvoorbeeld, zoals bij vele Fransen), doch geestelijke. Voor Hindemith
werd het fenomeen melodiek waardeloos. Omdat zijn apperceptie van de melodiek,
van huis uit, verkeerd gericht was (Reger-erfenis). Zij die, gelijk sommige vaderlandse
scribenten, menen dat Hindemiths muziek ons voor ‘ingewikkelde en belangwekkende
problemen’ zou zetten, verkeren in een dwaling. Psychische impotentie is geen
probleem, maar een indispositie.
Alfredo Casella, de auteur van het andere quasi-concerto-grosso, neemt niet slechts
de ouderwetse gebruiken en de namen van de antieke vormen over - hij verovert
zelfs zijn hele muziek op de barbaren van nu en vroeger. Vriend noch vijand, oud
noch nieuw, niets is veilig voor zijn veroveringszucht en er is geen Brennerpas die
zijn zegetocht weet te stuiten. De Partita is een vlotgeschreven pasticcio, begonnen
20 juni 1925 te Rome, voltooid 20 augustus daaropvolgend te Champoluc (Val
d'Aosta). Hoe laat staat er niet bij. Het stuk past nauwkeurig in de vormen van het
Leipziger Conservatorium en het wordt briljant geserveerd. Succes verzekerd. Er
staat geen noot in die hij zelf bedacht heeft. Wij dwalen van Bach naar Grieg en van
Scarlatti naar Mahler. En juist als wij denken dat hij dat thema van Stravinsky nu
eens zelf zal gaan uitwerken, blijkt het dat wij midden in Guglielmo Tell van Rossini
zitten. Het stuk kon bijna Uren met componisten heten, of De muzikale reis.
Het belangrijkste werk van dit concert was ongetwijfeld de Vijfde symfonie van de
in Parijs levende Zwitser Ernst Lévy. Dit is een zeer felle, strenge en getourmenteerde
muziek. Als geheel wat brokkelig: de constructie van de laatste climaxen is mij nog
duister gebleven en het komt mij voor dat de componist, na het scherzandoachtige
fragment, óf een kort onderdeel te veel, óf een te weinig heeft geconcipieerd. Maar
het is origineel en als zodanig van tienmaal meer importantie dan de
kunstvaardigheden van de notabelen Hindemith of Casella. Lévy schrijft ook twee
solostemmen in zijn ensemble: een viool en een trompet. Doch juist hier ligt het
verschil tussen hem en de beide genoemden. De twee obligaten zijn bij hem uit de
muziek zelve voortgekomen (ik laat in het midden of de invallen voor de solotrompet
muzikaal en coloristisch tot de beste momenten van zijn symfonie behoren) en niet
uit de ambitie om een ‘hedendaags’ concerto grosso te gaan schrijven. Zijn motivering
was een muzikale, de andere waren: formalistische.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

129
Het muziekbewustzijn van Lévy is, blijkens deze symfonie, nog gistend en onklaar.
Maar zijn muziek belooft veel; en wij hebben reden om aan te nemen dat die beloften
gehouden zullen worden: de projecties en ontladingen zijn machtig en beheerst.
Hopen wij alleen op wat meer lichtzinnigheid in de toekomst; nu is het op sommige
plaatsen nog wel zeer schroeierig en schrijnend.
Het Franse orkestwerk was zwak, dit jaar. Ten eerste een orkestrapsodie van P.O.
Ferroud, getiteld Foules. De muziek was vroeger van Debussy en heette toen Fêtes
en klonk toen beter en duurde korter. Deze muziek is natuurlijk aangenamer om naar
te luisteren dan Auric of de latere werken van Stravinsky, maar zij is van even weinig
belang. Er was ook nog een nieuw-Frans georiënteerd werk, een balladefragment
Danse de la sorcière van de Pool Alexandre Tansman. Dit is constructief beter dan
het stuk van Ferroud, het is zelfs scholastisch. Maar de muziek is ook niet rijp en het
blijft beginnerswerk. Lichtvaardig geconcipieerd en uitgewerkt met meer chic dan
inspiratie; psychologisch vooral niet anders of meer dan balletmuziek. ‘Ses oeuvres’,
heet het in het programma, ‘présentent un alliage de la sensibilité polonaise avec
l'expression dynamique moderne.’ Ach ja, die befaamde Poolse sensibiliteit...
Het laatste concert bracht, naast de eerste uitvoering van Anton von Weberns Fünf
Stücke für Orchester, nog vier noviteiten. In volgorde van importantie: een
vioolconcert van Kurt Weill, met begeleiding van blaasinstrumenten: ietwat
Mahler-achtig van conceptie en coloriet, tamelijk hard, a-violistisch en buitensporig
notenrijk, maar wel geïnspireerd, gelijk dat heet. De dispositie voor het vak muziek
en voor het handwerk componeren is echter manifest; het concert is goed van
verhoudingen en dat is reeds veel.
Voorts: een pianosonate van Nicolaj Mjaskovski, volkscommissaris voor de muziek
in Sovjet-Rusland, in een Ljadov- en post-Rimski-Korsakov-stijl, wat hier zeggen
wil: ietwat verrussischt Brahms.
Vervolgens een Pastorale en Mars van de Tsjech Hans Krása, voor
blaasinstrumenten. Constructief zeer nuchter, van klank al te overdadig. Ik geloof
niet dat de blazers één frase te spelen hebben zonder ‘Flatterzunge’; glissandi en
tremolo's zijn niet van de lucht - men krijgt onophoudelijk de gewaarwording dat
men op de tocht zit. Dit werd door de Boheemse dirigent Hermann von Schmeidel
gedirigeerd met een thaumaturgengebaar als gold het een stuk Gregoriaans,
gearrangeerd voor Militärmusik.
Het zwakste werk van dit programma en waarschijnlijk van het hele muziekfeest
was het pastorale Septet van de Belg Arthur Hoerée. Van deze componist schrijft
men in het programma: ‘Il ne se connaît aucun ascendant musicien, mais dès l'âge
de cinq ans, improvise au piano.’ Dat is heel instructief. Hij had voor de realisatie
van zijn bucolische invallen een strijkkwartet nodig, een zangeres, een fluit en ook
nog een piano. De zangeres zingt in het eerste en derde deel vocalisen en in het
middenstukje
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een chanson op tekst van Paul Fort: ‘Le bonheur est dans le pré - Cours-y vite, cours-y
vite’... Stijl bergerettes-en-pastourelles, geest nihil, techniek ontoereikend. Het is
hoogstens begeleidende muziek bij een souper en niet eens superieure. Als het souper
zo was, zou men de maître d'hôtel ontbieden.
De voornaamste gebeurtenis van dit concert, en tevens het belangrijkste moment van
het hele vierde muziekfeest, was de uitvoering van Anton Weberns Fünf Stücke für
Orchester, opus 10.
Anton Webern is de famulus van Schönberg. Hij was zijn eerste leerling en hij is
een van zijn vurigste propagandisten, zijn meest toegewijde schildknaap. Bij elk
nieuw werk van Schönberg vindt men Anton Webern op de bres, om het uit te voeren,
te commenteren, te verklaren, te verdedigen. En zo er iets in staat zou zijn ons
ongeloof in Schönberg aan het wankelen te brengen, dan moest het wel die overtuiging
van de componist Webern zijn. Want Webern is een groot componist, die zijn meester
op alle punten overtreft: hij verraadt tienmaal meer talent als hij een maatstreep trekt,
dan Schönberg, wanneer deze een kwintet van vijfenzeventig bladzijden schrijft.
Webern componeert in een volstrekt persoonlijke en volmaakt afgewogen stijl;
het is muziek die wij hier in Holland ten spoedigste moesten horen. Men zou dan
echter met een fiasco rekening mogen houden: voor de gemiddelde concertbezoeker
is deze kunst voorlopig nog volkomen ontoegankelijk.
Het is allerfijnst geciseleerd impressionisme. De muzikale inhoud van een heel
symfoniedeel wordt gecondenseerd, samengedrongen in twee, drie maten - enkele
seconden klank, die een hele wereld van vreugde en leed omvatten. Een evocatie
van een geheel leven, zoals in een oogwenk van waakdromen ons gehallucineerde
bewustzijn ettelijke dagen doorleeft.
Een dier stukken begint met een paar gedempte, verwijderde luiklanken van klokken
en contrabassen; een verre bazuintoon steekt door de tastbare stilte, wat dof gedruis
van tremolo's der alten en trommen laat zich horen, bijna onhoorbaar - en alles is
gebeurd. Maar men heeft in die paar ogenblikken meer muziek genoten dan men
gedurende een complete symfonie van Mahler, met koren en tuighuizen vol koper,
te horen kreeg.
Dit alles is zo meesterlijk geconcipieerd en ten uitvoer gebracht, dat wij onze
bewondering voor een zo superieur vakmanschap, voor een dermate uitzonderlijke
artisticiteit, ternauwernood onder woorden zouden weten te brengen.
Het lijkt niet waarschijnlijk (en wenselijk is het zeker niet) dat Webern in de
rechtstreekse zin school zou maken. Alles wat zich hierop inspireren zou, moet
imitatie worden. Dit is Weberns eigen techniek, door hemzelf geschapen, en die hij
mede ten grave zal dragen. Het is hyperindividueel, oversensitief. Het biedt, geloof
ik, aan de muziek geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Deze uiterst
geraffineerde verhouding van een componist tot het begrip tijd kan slechts eenmaal
plaatsvinden. Men kon ook maar één keer een Negende van Beethoven hebben in
de geschiedenis der mensheid, maar éénmaal een Ring des Nibelungen, maar één
Pelléas et Mélisande, maar één Kunst der Fuge.
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De muziek zal zich waarschijnlijk van het aforisme slechts bij uitzondering bedienen.
Ons aller relatie met het begrip Tijd is anders, maar dit sublimatieproces voert tenslotte
midden in de ascese. En hoevelen brengen het, op hun tochten naar de ascese, verder
dan de hypochondrie of, erger nog, het farizeïsme? Anton Webern heeft zijn einddoel
bereikt - maar wie zou men mogen aanraden deze ‘route vers l'absolu’ te betreden?
De muziek, vermoed ik, zal zich niet van iedereen deze manipulaties laten welgevallen
en wie zal zeggen dat Webern zelf, in een volgende fase van zijn leven, zijn werkwijze
van thans nog gebruiken kan?
Zeker is het dat deze Fünf Stücke für Orchester volmaakte meesterwerken zijn.
Misschien zullen zij vijftig jaar op begrip moeten wachten, misschien
tweehonderdvijftig. Maar die muziek staat er, in zijn partituren. En zij staat er voor
jaren.

Alphons Diepenbrock 1862-1921
juli 1926 (De Gids - De Quintencirkel)
I
Scheppende kunstenaars, componisten, zijn de ontvangers en zenders van vele
stromingen. Zij, de boven het niveau der menigte uitstekenden, moeten alle vibraties
ondergaan die andere groten, nu en vroeger, ooit hebben uitgezonden. Daar is
natuurlijk iets als een afstemming, om voor een ogenblik het huidige radiojargon te
gebruiken. Iemand als Saint-Saëns bezat geen spoelen waarmee hij de golven van
Bayreuth kon opnemen; een wezen als dat van Max Reger was ongevoelig voor de
trillingen van Puccini of Debussy.
Het zijn evenwel niet slechts de muzikale stromen die er voor de componisten op
aankomen. Wagner en Brahms ondergingen evenveel van Bismarck als Beethoven,
in zijn tijd, van Napoleon. En het staat te bezien wat de betekenis van Hector Berlioz
zou zijn geworden, wanneer deze het oeuvre van Shakespeare niet had gekend.
Componisten, scheppende kunstenaars, zijn niet slechts de verwekkers en de
beluisteraars van de bewegingen in de wereld der gedachte; zij zijn, in zekere zin,
het product dier heterogene stromingen.
Niemand zal zich ooit vertrouwd kunnen maken met de muziek van Ludwig van
Beethoven als hij niet enig begrip heeft van het Napoleontische tijdvak; en als het
Duitse gedachteleven, zoals dit zich verwezenlijkte in Schiller en Goethe, voor hem
een verzegeld boek is, zullen hem de spanningen en (gemotiveerde!)
krampachtigheden van Vijfde en Negende symfonie tot op zekere hoogte ontgaan.
De lectuur van E.T.A. Hoffmanns werken (Kreisleriana bijvoorbeeld) leert meer
omtrent het wezen der vorige-eeuwse romantiek (Spohr, Schumann, Mendelssohn,
Brahms) dan de ijverigste bestudering van het leven dier meesters kan opleveren.
Het Duitse Rijk van Bismarck en Wagners bazuinen, diens geharnaste Es-Dur, zijn
stafrijmen - het zijn in wezen volkomen analoge uitingen. Wie de betekenis van
Luthers kerkhervorming niet verstaat, zal nimmer zelfs maar een summier besef
krijgen van het componist-
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schap van Johann Sebastian Bach; een stuk als de Matthäus-Passion, gemeten met
uitsluitend muzikale maten, lijkt dan een onevenwichtig pasticcio. Waargenomen
als een manifestatie van het vroege protestants-religieuze denken, blijkt dit werk
echter een indrukwekkend monument. Zo is er meer:
Debussy behoorde tussen 1890 en 1900 tot Mallarmés cercle. Dit kenschetst een
centraal punt in zijn leven; de periode waarin Pelléas et Mélisande ontstond, een
schepping waarvan de betekenis ver uit zal rijzen boven het luttel aantal jaren dat
het literair symbolisme het Europese denken gedetermineerd heeft.
Niet slechts de tijdstippen zijn van belang; ook de plaatsen waar de centrale geesten
zich bevonden doen ter zake. Nietzsche trok zich niet uit avontuurlijkheid terug in
de onherbergzaamheden van Sils-Maria, en Byrons drang naar het zuiden en het
oosten was evenmin ongemotiveerd. Johann Strauss was burger van Wenen, par droit
de naissance; dat zegt alles. Johannes Brahms, de Hamburger, wenste wel dat hij als
burger van Wenen geboren was; dat zegt ook alles.
Alphons Diepenbrock was de representatieve Nederlandse componist, beginnende
tijdens de Beweging van Tachtig (zijn opus 1 is gedateerd 1885). Dit is één, het meest
aan de oppervlakte liggende, kenmerk van deze persoonlijkheid.
Deze vaststelling, in haar algemeenheid, leert nog niets omtrent het vaak wonderlijk
verwikkelde wezen van de meester, de eerste componist die Holland na de jaren van
Sweelinck, juist drie eeuwen vroeger: 1562-1621, heeft kunnen voortbrengen
(componist hier in de specialiserende zin van muziekvinder en klankenbouwmeester
bedoeld). Het is eigenlijk niet meer dan een tijdsbepaling.
Om de essentie van Diepenbrocks muziek te kunnen verstaan en om tot de kernen
van zijn menigmaal duister betoog - duisterder nog voor niet-musici dan voor zelfs
betrekkelijk ongeletterde muzikantennaturen - te geraken, moet men trachten de
verschillende elementen waaruit zijn persoonlijkheid bestond, op te sporen. Uit de
aard der zaak zullen deze beschouwingen meer analytisch dan synthetisch uitvallen.
Het komt mij voor dat alle kritische benaderingen van een nog in ons eigen tijdperk
reikend kunstenaar eigenlijk analytische notities behoren te zijn. Piëteitshalve alreeds.
Voor de synthese van zijn gegevens heeft de dichter, de componist zelf te zorgen
gehad: zijn werken waren zijn synthese. Althans het deel van zijn werken dat het
(labiele!) evenwicht tussen zijn affecten en de imperatieven van zijn levenswijze
demonstreerde.
De componist Diepenbrock was opgegroeid onder de hegemonie van Bayreuth en
een deel van zijn muzikale potentie is altijd gebonden gebleven aan die eerste fixatie.
Zijn karakter was evenwel niet dat van de epigoon; dieper in was hij vóór alles een
opstandige. Hij heeft zich zijn leven lang gekant tegen wat hem verfoeilijk leek, en
hij heeft de moed gehad ook dat te verwerpen wat in rechte lijn afstamde van zijn
eigen verleden. In zijn vroegste periode veroordeelde hij reeds het regime van Verhulst
c.s., de muzikale equivalenten van Kloos', Van Deyssels en Van Eedens poëtiserende
predikanten.244 Hij heeft, naderhand, de onwaarde van het oeuvre van Richard Strauss
244

De Beweging van Tachtig verzette zich heftig tegen de voorafgaande generatie dichters,
vaak dominees, die de poëzie gebruikten om er hun religieuze en moralistische gedachtegoed
in onder te brengen.
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vastgesteld (hoewel hij eerlijk kon toegeven dat Strauss' orkestwerken volstrekt
legitieme afstammelingen van Liszts en Wagners klinkende verdichtselen waren).
Ten slotte bleek hij zelfs krachtig genoeg om een nog groter fase van zijn leven te
verloochenen; hij werd na 1914 francofiel als slechts weinigen, hij offerde alles: zijn
Duitse afstamming, zijn jeugdliefde voor Wagner, zijn eigen vroegere orkestcoloriet
op het altaar van zijn overtuiging.
Men heeft in dit verband geringschattend gesproken van oorlogsneurose en
germanofobie. Het kan zijn nut hebben deze mening te corrigeren. Diepenbrock had
in 1912, toen nog niemand hier aan het bombardement van Reims of aan de
‘rücksichtslose’ duikbootoorlog dacht, reeds zijn Berceuse op tekst van Van Lerberghe
geschreven, een werkje dat zo volkomen Frans is georiënteerd als men zich slechts
kan voorstellen. Dermate Frans dat het tot de minder belangrijke delen van zijn
oeuvre gerekend moet worden. Uit 1898 dateren reeds enkele van de liederen op
woorden van Verlaine; in 1892 schreef hij zijn bekende studie over De Gourmonts
Le latin mystique.245 Zijn francofilie was oneindig veel meer dan een reactie op de
zich buiten hem om voltrekkende wereldgebeurtenissen; zijn welhaast profetische
vervoering betekende een reactie op zijn eigen gestorven gisteren.
Wij bezitten van Diepenbrock weinig manifestaties uit die laatste periode. Het in
Ommegangen246 gebundelde proza dateert van vóór 1912 en ook zijn belangrijkste
muzikale scheppingen stammen uit vroeger jaren. Weliswaar zijn drie van zijn vijf
grote scènemuzieken (Faust, vertaling Adama van Scheltema; Aristophanes' Vogels,
vertaling Deknatel; Sophokles' Elektra, vertaling Boutens) van 1917-1920, doch wij
durven dat toch niet zijn meest geslaagde werken te noemen. Tot de hymnische
hoogten van Vondel's Vaart naar Agrippine (1904) of Die Nacht (naar Hölderlin;
1911) stijgen deze bekentenissen niet, meen ik.
Voor het totaal van Diepenbrocks wezen komen de laatste zeven jaren van zijn
leven er betrekkelijk weinig op aan. Het dramatische gebaar waarmee hij zich van
het Germania zijner voorvaderen afwendde, was voor hem, in 1914, een
noodzakelijkheid. Voor ons, die later gekomen zijn, die in die jaren nog geen vezel
van ons hart aan het Duitsland van Goethe, Hegel of Wagner verloren hadden, is het
van buitengemeen geringe betekenis. Ons oordeel kan hierdoor slechts zuiverder
worden, onze belangstelling in Diepenbrocks magistrale figuur slechts dieper.

II
Wij zien Diepenbrocks geest als een drievoudig geslepen kristal. Hij was als een
prisma, dat drie facetten had, drie spiegelvlakken. Niet alle drie de vlakken zijn van
evenveel belang voor de herinnering aan de gestorven meester: van een componist
blijft meestal niet anders over in de bezinkende Tijd dan zijn muzikale scheppingen.

245

246

Le latin mystique. Les poètes de l'antiphonaire et la symbolique au Moyen-âge (Parijs, 1892).
Het artikel van Diepenbrock over dit boek van De Gourmont verscheen in De Nieuwe Gids
van december 1892. Diepenbrock (1950), 46-54.
[WP:] Uitgeverij Van Munster, Amsterdam, 1923. [AvD:] moet zijn: 1922.
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De musicus vormde het eerste, voornaamste vlak van zijn wezen. Ten tweede was
hij filoloog. Hij was dit met zijn ganse hart, uit overtuiging. Ten derde was hij gelovig
katholiek. Uit overtuiging, met heel zijn ziel.
Voor de muziekhistorie, die een beschrijvende wetenschap is, zullen deze beide
secundaire facetten: Diepenbrocks filologie en zijn katholicisme, er voorlopig wellicht
weinig toe doen. Doch de geschiedenis der muziek verzamelt, sinds Ambros,247 een
overstelpende menigte feiten, zonder daarbij veel aandacht te schenken aan het
causale verband. Wat ten gevolge heeft dat het merendeel der muziekhistorisch
geschoolden bijvoorbeeld wel precies weet hoeveel opera's Richard Wagner heeft
geschreven, en wanneer; doch niet van hoedanige invloed de lectuur van Schopenhauer
en het persoonlijke en tragische contact met Friedrich Nietzsche op conceptie en
uitwerking van de Ring des Nibelungen en het Bühnenweihfestspiel zijn geweest.
Men mag hopen dat het systeem van musicologie door Adolphe Boschot toegepast
op het wezen en de werken van Hector Berlioz248 mettertijd meer in gebruik zal raken.
Een dusdanige studie over Diepenbrock zou het volle licht werpen op de zeer grote
betekenis die men moet hechten aan zijn katholicisme en aan zijn filologische fixaties.
In het verloop van deze beknopte studie is het niet wel doenlijk alle relaties, alle
wisselspiegelingen tussen die drie vlakken na te speuren; wij moeten ons tevreden
stellen met aanduidingen. Het overzicht stelt andere eisen dan het levensbericht.
Bij de conceptie van elk van zijn werken hebben de drie elementen waaruit zijn
wezen bestond, gefunctioneerd. Niet altijd en overal in gelijke mate. Het zou
bijvoorbeeld de vraag kunnen zijn wat de filoloog Diepenbrock van doen had met
een tekstje als De groote hond en de kleine kat (Albert Verwey). En het verband
tussen Diepenbrock, de katholiek, en de melodrama's uit Aristophanes' Vogels is ook
niet gemakkelijk waarneembaar. Maar deze kleine uitzonderingen - uitzonderingen
trouwens slechts tot op zekere hoogte - tasten het principe van beschouwing niet aan.
Wij zouden deze metafysische plattegrond wellicht zó kunnen tekenen:
MUSICUS: FILOLOOG

=

FILOLOOG: KATHOLIEK

=

249

KATHOLIEK: MUSICUS

Het verhoudingsgetal wijzigt zich natuurlijk bij iedere nieuwe conceptie - ja, zelfs
van bladzijde op bladzijde, van maat op maat. Maar de relaties, de verhoudingen zijn
er altijd.

III
Diepenbrock, wiens oeuvre uit ± tachtig grote en kleinere werken bestaat, heeft zich
bij de keuze zijner muzische concepties bijna nimmer laten leiden door het muzikan247
248
249

August Wilhelm Ambros (1816-1876) is de schrijver van een vierdelige Geschichte der
Musik.
[WP:] Adolphe Boschot: La jeunesse d'un romantique; Un romantique sous Louis-Philippe;
Le crépuscule d'un romantique; Paris, librairie Plon, 1906, 1908, 1912.
Pijper gebruikte eerder zo'n logische formule in het artikel ‘Darius Milhaud’ (1924).
Lees: de musicus staat tot de filoloog is gelijk de filoloog staat tot de katholiek is gelijk
de katholiek staat tot de musicus.
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teninstinct, om dit nu maar eens een ogenblik zo te noemen. Hij heeft geen symfonieën
geschreven, geen sonates, geen trio's of kwartetten. Hij heeft zelfs zo goed als geen
puur instrumentale (‘absolute’) muziek gecomponeerd. Want wat betekent op een
oeuvre van ongeveer tachtig werken één hymne voor viool met orkest en één
pianostukje van drie bladzijden? En zelfs dat is, in muziekesthetische zin, geen
‘absolute’ muziek: de vioolhymne is een woordeloze parafrase op, een voorstudie
voor de grote Novalis-hymnen (‘Gehoben ist der Stein’ en ‘Muss immer der Morgen
wiederkommen’). Terwijl het pianowerkje (Avondschemer, dus alweer een poëtisch
programma!) volkomen teloorgaat in het totaal van de machtige concepties die het
omringen.
Diepenbrocks stimulansen waren, gewoonlijk, buitenmuzikale aandoeningen. Hij
componeerde slechts vanuit zekere, nauwkeurig te bepalen, muzische stemmingen.
Doch door de woordeloze redelijkheden der zuiver instrumentale muziek, zonder
meer, werden die stemmingen bij hem niet opgewekt. De onder zijn concepties
liggende gevoelens waren, zo al niet definieerbaar, overal te herkennen als algemeen
menselijke roerselen.
Diepenbrock was een prins van de opperste adel des geestes. En zijn ontroeringen
waren dus overal zeer hooggestemd. Hierdoor alleen reeds was hij een ongewenste
vreemdeling in het burgerlijke gilde onzer vaderlandse meesterzangers. Het spel van
Diepenbrocks componistenbestaan, in het Holland van 1890-1920, is tot in details
gelijk aan de eerste akte van Wagners Meistersinger. Het ontbrak niet aan
Beckmessers (‘Neu Junker-Unkraut. Tut nicht gut’) en evenmin aan neuswijze
Davidjes (‘Das sind nur die Namen: nun lernt sie singen...’). Alleen een Hans Sachs,
schoenmaker en poëet, telden wij toen evenmin als nu in ons midden... Diepenbrock
had het zingen geleerd van die negentiende-eeuwse minnezanger, van Richard
Wagner, juist zoals zijn prototype uit Die Meistersinger, Walther von Stolzing, mocht
verklaren: ‘Herr Walther von der Vogelweid', der ist mein Meister gewesen.’ En wat
hadden onze vaderlandse gildebroeders daar tegenover te stellen? ‘Wer nennt das
Gesang? 's ward einem bang; Eitel Ohrgeschinder; gar nichts dahinter.’ Of: ‘Kein
Absatz wo, kein Koloratur, von Melodei auch nicht eine Spur...’250
Alphons Diepenbrock was in 1890 een volkomen on-Hollandse verschijning in
de kring onzer vaderlandse muzikanten. En dat het gemiddelde der componisten zich
in de dertig jaren waarin hij zijn voornaamste werken voltooide, zo grondig gewijzigd
heeft, zal een zijner onsterfelijke verdiensten blijven. Hij, en hij alleen, heeft onze
quasi-Nürnbergsche Singschule veranderd in een milieu, waar gedacht wordt over
de kunsten, over de culturen, over de menselijke geest en over de duizend
onderwerpen die het leven levenswaard maken. En waarschijnlijk is het hiertoe zo
nuttig geweest dat hij zijn inspiraties nimmer direct putte uit de klinkende materie
waarover hij heerste.
Wanneer wij op dit punt Diepenbrocks grote verdiensten erkennen, dan past het
evenzeer om vast te stellen dat, buiten Holland, het verschijnsel van de buitenmuzikale
inspiratie tot het scheppen van muzikale kunstwerken geenszins tot de uitzonderingen
behoorde. De inspiratieve bron van al Palestrina's scheppingen was de katholieke
liturgie; Monteverdi bestaat slechts door zijn verhouding tot de antieke cultuur (of,
preciezer: tot wat de Renaissance onder antieke cultuur verstond). De muzikanteske
250

Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, eerste acte, derde tafereel.
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componisten: Mozart, Bach, Schubert, Haydn, die slechts in woordeloze muzikale
complexen of frasen dachten, behoren ab origine tot een ander ras. Of, ten slotte,
deze thaumaturgen, huizende bij de Bron der instincten, die vóór alle redelijkheid is
en afzijds van het begrip, niet te allen tijde de definitieve machthebbers zullen zijn
in de wereld des geestes, is een vraag die hier onbesproken moet blijven.
Men versta dit wel. Alleen de zeer groten, de absoluut geniale scheppers, vinders
van duister gevoelde waarheden, hebben het recht op de soevereine macht over ons
collectieve muziekbewustzijn. De epigonen: Reger, die fuga's van Bach herschrijft,
de ‘grote talenten’ der romantische periode, die klassieke sonates en symfonieën van
Haydn, Mozart en Schubert lieten herdrukken, hebben geen deel aan de constitutionele
monarchie des Abstracten Klanks. En Holland had, tot 1900 ongeveer, nu eenmaal
niet anders voortgebracht dan epigonen van epigonen: Mozart gewon Mendelssohn
en Beethoven gewon Schumann. En Mendelssohn en Schumann gewonnen Verhulst
en Verhulst was (en is) vruchtbaar in de lage landen aan de Noordzee. En zie nu hoe
Diepenbrock, in 1891, met Verhulst kon afrekenen:
Hij is de slaaf geweest van zijn persoonlijke sympathieën en van het vals
begrepen classicisme van een kunstloze tijd. [...] Zijn beste verdienste was
zeker nog die, te begrijpen dat Brahms en Rubinstein, Bruch en Hol niet
met dezelfde maat mochten worden gemeten als Wagner. [...] Gewichtiger
is het te constateren dat Verhulst voor ons geslacht niets meer is, dat hij
ook voor ons oordeel inferieur is, ondanks zijn talent en de beslistheid
zijner principes. Inferieur, omdat hij zijn oordeel niet onaantastbaar heeft
gesteld voor persoonlijke beweeggronden, en het superieure niet heeft
willen erkennen, inferieur eindelijk, omdat hij de samenhang niet heeft
begrepen van het superieure met de kunst, die hij als de ware en hoogste
vereerde.251
Dit is het inzicht van de geïnspireerde. Diepenbrock toonde zich altoos de
geïnspireerde als hij iets te uiten had, in proza of in klank. Maar men kan het zijn
tijdgenoten ternauwernood verwijten dat zij geen organen hadden waarmee zij
Diepenbrocks inzichten konden opnemen, waarmee zij zijn uitingen konden
controleren. Iemand als Bernard Zweers, zijn tijdgenoot, inspireerde zich op totaal
andere bewegingen in de wereld des geestes. Zweers schreef symfonieën in het
gamma van Wagner en volgens de codices der Duitse conservatoria; Zweers schreef
Liedjes der liefde, op woorden van Lovendaal (‘Buurmans Truuke is mien dêrnje’),
hij schreef een tenorlied op tekst van Hofdijk: Lachjes van het weesje, hij schreef
een Ave Maria en een Veni Creator en een Sinterklaascantate. Hij schreef een Ode
aan de schoonheid, op woorden van Boutens, Wijzangen naar Rabindranath Tagore
en hij componeerde een Rijmpje van Prins. Maar wat beduidde dit alles voor deze
componist, de ‘vakman’ der vaderlandse bent en dus de meerdere van de ‘dilettant’
Diepenbrock?
Men zou inderdaad niet weten te omschrijven wat de religie, de dichtkunst voor
componisten van Zweers' geaardheid betekent. Veel in ieder geval niet...
251

Het artikel ‘Over Verhulst’ verscheen in De Nieuwe Gids (1891-1892) en werd later
opgenomen in Ommegangen; Diepenbrock (1950), 19-27.
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Maar Zweers - ik kies nu Zweers, doch ik kon bijna elke andere naam, van welke
notabele Hollandse componist ook, noemen - was een ‘absoluut’ musicus. Voor zo
een absoluut musicus is een tekst, een gedachtegang, een overtuiging, niet anders of
meer dan een voorwendsel om muziek te schrijven. Er zijn in de muziekhistorie
illustere voorbeelden van deze dispositie: voor Mozart was Schikaneders Zauberflöte,
dat duistere ritueel, ook niet anders dan een voorwendsel om een opera te gaan
schrijven. Doch Mozart behoorde toevallig tot de stam der allermachtigste
klanktovenaars die onze Europese beschaving heeft voortgebracht - en dus valt elke
vergelijking scheef uit.
Diepenbrock moest de mentaliteit die wij wel typisch muzikantesk noemen,
volstrekt verwerpen. Hij was niet slechts componist, hij was geen ‘Nur-Musiker’.
Niet uit gebrek aan talent - dat is het kortzichtige verwijt dat men hem altijd gemaakt
heeft en dat in de waardeschatting der melomane concertbezoekers zijn werk aankleeft
als een doem - maar uit de aard van zijn talent.

IV
Uit het schema dat wij van de onder al zijn werken vibrerende zielsbewegingen
ontwierpen, zou blijken dat zijn compositorische potentie slechts dan in functie trad
wanneer daar stromingen van de religieuze en/of van de filologische (dat was dan,
in zijn geval, meestal uitgesproken filosofische) kant van zijn wezen op begonnen
in te werken. Diepenbrock was vóór alles een meester der extase; hij is onovertroffen
in het oproepen van verrukkelijke visioenen. Zijn geslaagdste werken: de grote
hymnen,252 fragmenten uit de Marsyas-muziek, Vondel's Vaart naar Agrippine,
sommige reien uit de Gijsbrecht, de Mis, het Te Deum, Lydische Nacht; de grote
liederen: Incantation, Recueillement, Puisque l'aube grandit; het Carmen saeculare,
zijn daar om deze stelling te bewijzen. Geen van onze vaderlandse ‘absolute’ musici253
steeg ooit tot deze toppen van ontroering; geen dezer componisten toch kende de
drang ener dermate felle en machtige inspiratie.
Objectief beschouwd is er weinig verwonderlijks in het feit dat de muzische
gesteldheid, opgewekt door het met een levende en waakzame belangstelling
doordringen in de Carmina van Horatius, de drama's der antieken, de hymnen van
Novalis, het aanzijn geeft aan grootser en menselijker kunstwerken dan de muzikale
dispositie die zich spiegelt aan de exempelen; de muzikale dispositie wier confiteor
een catechismus is: ‘Zó deden het Beethoven en Brahms, en zó was het dus wel
gedaan.’ Diepenbrock was, uit deze aard van zijn wezen alleen reeds, voorbestemd
om onze eerste grote componist te worden.
De musicus Diepenbrock kon het probleem-Verhulst dóórdenken en definitief
oplossen van zijn muziekbewustzijn uit. Een niet-classicus, een atheïst, zou dit weinig
anders aangevat hebben. Voor hemzelf was wellicht een andere, latere afrekening:

252
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Bedoeld zijn: Gehoben ist der Stein en Muss immer der Morgen wiederkommen (Novalis),
Im grossen Schweigen (Nietzsche) en Die Nacht (Hölderlin).
In De Gids: Geen van onze vaderlandse en tijdgenote ‘absolute’ musici...
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‘Prof. De Boer over Nietzsche’, 1907 van nog meer belang.254 Het gold hier een
verdediging van zijn filologie, die voor hem geen ‘vak’ was, doch een levende
overtuiging:255
De leraar werd eerst waarlijk leermeester in de uren van lectuur, bij de
aandacht voor de poëtische schoonheden van zijn vereerde Vergilius en
Horatius, en hij was dichter, als hij voor de rijke taal en woordbeeldingen
van Homeros, Xenophon, Sophokles, de meest karakteristieke Nederlandse
vertaling vond, of de stijlschoonheden van Plato's of Tacitus' kunstproza
deed aanvoelen. Dan werd Cicero's Orator in verband gebracht met de
Gregoriaanse muziek, ofwel hij sloeg zijn vleugel open en bewees het
geestelijk verband tussen Aeneas' tocht naar de onderwereld en aankomst
in het Elysion met het Adagio uit Mahlers Vierde symfonie: ‘Devenere
locos laetos et amoena vireta...’256
Het artikel tegen prof. De Boer is om meer dan een reden merkwaardig. Diepenbrock
was geenszins een Nietzscheaan; de Dionysos-dithyramben wekten zijn verzet, en
in Der Fall Wagner stonden zijn sympathieën veeleer aan de zijde van de componist
dan aan die van de wijsgeer. Hij verdedigde zijn eigen inzichten, geprojecteerd in
het oeuvre van Nietzsche, tegen de aanraking met ‘de wetenschap’, de koele, de
voorkeurloze, zoals die zich manifesteerde in zo menig didactisch betoog. ‘Indien
ik deze poging’ (om de waarde van hetgeen door de heer De Boer over Nietzsche is
gezegd, vast te stellen) ‘doe, gebeurt dat niet omdat ik mij de autoriteit zou toekennen
om een deskundige in de filosofie te kritiseren, noch ook omdat ik een aanhanger
ben van Nietzsches leer, waarvan ik gaarne verklaar, het positieve gedeelte niet te
begrijpen, noch te gevoelen, en waarvan ik in de verwerping van het negatieve (als
Nietzsches kritiek van het Christendom) met de heer De Boer instem, als hij zegt dat
het grotendeels “een vechten tegen eigen hersenschimmen” was. Maar Nietzsche
was nog iets anders dan Antichrist en stichter van een nieuwe godsdienst, en voor
wie hij, als voor de schrijver dezer regelen, de onvergelijkelijke en enig competente
rechter over de moderne cultuur is geweest [...], voor die is de rede van de heer De
Boer geen aangename lectuur [...], omdat de redenaar daarin deze grote geest
dienstbaar heeft gemaakt aan zijn ambt en aan hem geweld heeft gepleegd, door
stilzwijgend “de wetenschap” te stellen als “Ding an sich”, waaraan de “Erscheinung”
Nietzsche moest worden gemeten.’
De door zijn muzische besef buiten de cirkel der eeuwen tredende meester moest
dit wel zo waarnemen. Hij voelde zich niet door afgronden van tijd gescheiden van
zijn Sophokles of zijn Horatius, en Aristophanes mocht hij beschouwen met het oog
van de Oudere. Goethe, Plato, Von Hardenberg257 en Notker Balbulus waren zijn
254
255
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257

Het artikel ‘Prof. De Boer over Nietzsche’ verscheen oorspronkelijk in De XXe Eeuw van
februari 1907 en werd later opgenomen in Ommegangen; Diepenbrock (1950), 226-237.
[WP:] ‘Leven en werken van Alphons Diepenbrock’, door Balthazar Verhagen. Afgedrukt
in het programmatekstboek van de eerste uitvoering van Diepenbrocks Missa te 's
Hertogenbosch, 1921. [AvD:] Blijkbaar was Pijper er niet van op de hoogte dat de Missa in
die festo op 2 oktober 1916 in Utrecht in première was gegaan!
[WP:] Vergilius, Aeneis VI, 638.
Friedrich von Hardenberg was de werkelijke naam van de dichter Novalis (1772-1801).
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tijdgenoten, en het is niet gewaagd om te zeggen dat hij naar de geest in 1920 verder
afgegroeid was van Richard Wagner, zijn vroegere promotor, dan van Thomas a
Kempis.
Dit muzische besef, dit transcendentale saamhorigheidsgevoel, ligt ten grondslag
aan het merendeel zijner grotere werken. Hij componeerde, op Latijnse tekst, behalve
de Missa en het Te Deum, een Caelestis urbs Jerusalem, Stabat mater dolorosa,
Stabat mater speciosa, Tantum ergo sacramentum, Veni creator spiritus, zestien
strofen van Q. Horatii Flacci Carmen saeculare en een Ecce quomodo moritur justus.
Zijn vijf grote scènemuzieken behoren tot de klassieke gedachtewereld: Marsyas,
mythische komedie van Balthazar Verhagen,258 Vondels Gijsbrecht van Aemstel, de
Faust van Goethe, Aristophanes' Vogels en Sophokles' Elektra. Hij heeft ongeveer
veertig liederen geschreven, op teksten van Goethe, Heine, Baudelaire, Verlaine.
Zijn grote hymnen met orkestbegeleiding zijn gecomponeerd op woorden van Novalis,
Nietzsche, Hölderlin...
De tekst, de metafysische achtergrond van het gedicht, was nimmer bijzaak voor
Meester Alphons. Hij behoorde niet tot de bijbelse zaligen door armoede van geest;
men zal onder zijn noten niet één regel minderwaardige poëzie aantreffen.

V
Het derde facet van het kristal zijns geestes was ongetwijfeld Diepenbrocks
katholicisme. Wanneer wij een ogenblik afzien van de onweerlegbaar juiste
vaststelling dat alle religie gesublimeerde erotiek is (het verband tussen de zinnelijke
en de metafysische Eros is in projecties als de Novalis-hymnen, de Marsyas-muziek,
de Lydische Nacht en de Verlaine- en Baudelaire-liederen manifest genoeg), en wij
nemen, stilzwijgend, ‘het katholicisme’ als ‘Ding an sich’ waaraan de ‘Erscheinung’
Diepenbrock kan worden gemeten, dan is het duidelijk dat dit religieuze besef voor
het affectleven van de kunstenaar van nog oneindig grotere betekenis was dan alle
schatten zijner wijsheid.
Diepenbrock, de magiër, tijdgenoot van Seneca, van Sophokles en de hoogst
onchristelijke Vergilius, wist zich zeer eeuwig - ofschoon hij toch nimmer een zekere
schroom voor de dithyrambisch-extatische Euripides (de Bacchanten) heeft willen
overwinnen. En Nietzsches Dionysos-dithyramben noemt hij ergens ‘deze gruwelijke
en in de onmiddellijke nabijheid van de waanzin ontstane producten’.259
Doch Diepenbrock voelde zich anderzijds volkomen begrensd. Hij besefte het
christendom, het katholicisme, als een nog betrekkelijk jonge vorm van religieus
bewustzijn, een in de tijd geprojecteerde kosmogonie waarvan wij de originen weten
en de voltooiing kunnen vermoeden.
Nog eenmaal moge, vóórdat de oude occidentale, de oude Latijnse wereld,
het wrak van het oude heilige Roomse Rijk wegsomberen zal in de
mateloze kloof der oneindige
258
259

Voor Verhagen zie voetnoot 82 bij de recensie van 19 oktober 1925.
‘Prof. De Boer over Nietzsche’; Diepenbrock (1950), 237.
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tijden, nog eenmaal moge vóór gindse schemering de oude wereld
luisterrijk staan in roerende glans van guldene luchten op de hoogvlakte
der verledene eeuwen. [...] Wij staan, zo schijnt het, aan de poort dier
schemering.260
Hij heeft een wedergeboorte gewild, hij heeft verwacht dat de geest der christelijke
mystiek ‘het God-in-en-uitademen, de communie der aardse natuur met de goddelijke’
zich opnieuw zou manifesteren, in zijn, in onze dagen; en hier ligt de tragiek van
zijn leven, het Tijdelijke, Al-te-tijdelijke van zijn concepties. Hij heeft het kasteel
zijner verwachtingen op zand gebouwd. Want Richard Wagner was niet de Sophokles
van Bayreuth, zoals de adepten wel meenden;261 Wagner was een operacomponist
met grote allures en een zeer beperkte artistieke potentie. Richard Wagner betekent
voor de Duitse muziekgeschiedenis een hoogtepunt, voor de Europese muziekhistorie
een interessant moment, voor het artistieke bewustzijn der tegenwoordige mensheid
niets, en voor de mystische geest der tijdeloze God-zoekers minder dan niets. De
filosofemen en theologismen van de - ongetwijfeld geniale - histrio Richard Wagner
behoren tot een ander ras dan de beschouwingen, de worstelingen van de
gehallucineerde mysticus. Zij zijn zonder enige twijfel inferieur.
Het tragische in het leven en werken van Alphons Diepenbrock is geweest dat hij
zijn aanknopingspunten heeft gevonden dáár waar geen veel verdere ontwikkeling
meer mogelijk was. Zo werd zijn oeuvre een consequentie, een conclusie, doch
nimmer een schakel in de keten der klanken die onze verbeeldingen klinkt aan de
droom. Hij heeft Wagner liefgehad met de onstuimigheid der jeugd - maar zijn
orkestrale coloriet heeft daardoor een accent gekregen dat het ongeschikt maakte
voor andere, edeler en subtieler bekentenissen. Zelfs het voorspel tot Aristophanes'
Vogels (van 1917) broeit hier en daar nog in het Bayreuther gamma. Hij heeft in
Gustav Mahler een consequentie gezien van zijn eigen en Wagners principes, en zijn
latere werken (Die Nacht, naar Hölderlin, van 1911; en Lydische Nacht, op tekst van
Balthazar Verhagen, van 1913) dragen de sporen van dit nieuwe contact. Toen de
betekenis van Claude Debussy tot hem doordrong - en dat is geweest lang voor de
wereldoorlog - was er iets in hem dat hem belette zich dovelings en blindelings te
vergeten in de klanktovers en primitivismen van de Franse meester. Was het Debussy's
hautain afwijzende aristocratie? Was het de koele verachting die de schepper van
Pelléas toonde voor Wagner? Het zou dit laatste wel geweest kunnen zijn...
De grote, de vernietigende tragiek in Diepenbrocks leven was evenwel dat wat
zijn grootste troost scheen: zijn religieuze besef. Iemand die het katholicisme van
heden durfde te zien als ‘het wrak van het oude heilige Roomse Rijk’; die dorst te
erkennen dat dit alles ‘zal zijn als van een Fuga de Coda, waarin zich verdringen
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Eerste alinea van het artikel ‘Schemeringen’, verschenen in De Nieuwe Gids van
augustus 1893, later opgenomen in Ommegangen; Diepenbrock (1950), 55-66.
Pijper deed deze uitspraak eerder in het UD van 2 februari 1922 en herhaalt hem later in het
Rotterdamsch Nieuwsblad van 22 november 1926, waar we lezen dat hij afkomstig is van
Hugo Nolthenius. Voor Nolthenius zie voetnoot 59 bij de recensie van 2 februari 1922.
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koortsig-beweeglijk de ter doodszee verlangende krachten’ was meer dan een groot
denker. Hij was een ziener.262

VI
Het laatste artikel uit de bundel Ommegangen is het opstel dat hij schreef na de dood
van Gustav Mahler (18 mei 1911).263 Het werd geschreven met de grote liefde die
hij de gestorven componist, zijn broeder in Wagner, toedroeg, en met een waardige
beheersing in de bewondering. Diepenbrock was, in 1911, al wat vermoeid geraakt
van Wagners extatische kopers en hij koesterde, diep in, wensen en fantasieën die
totaal anders gericht waren dan de coloristische exuberanties waarin Mahler uitmuntte.
De laatste evolutie bereidde zich in hem voor: hij had zijn eerste toneelmuziek
geschreven: de fauneske komedie Marsyas, waarin Apollo aangeroepen wordt met
een soms bijna Dionysische furie.
Hij wendde zich, in die jaren, op het voetspoor van Nietzsche, af van het
avondlandse denken en de drang naar de oriënt werd machtig in hem. Hij werkte aan
het declamatorium Lydische Nacht (Verhagen); de plannen voor Faust, De Vogels,
Elektra begonnen vaste vorm aan te nemen. Er ontstonden geen geestelijke werken
meer; de oorlog kwam, en daarmede de breuk met het Germaanse verleden. Hij
componeerde geen regel Duits meer en al wat met vroeger samenhing, werd taboe.
Men zou soms willen weten, hoe zijn weg geworden zou zijn wanneer die
(uiterlijke) evolutie minder abrupt had plaatsgevonden. Vóór 1914 waren de pogingen
om los te geraken van Wagners heerschappij ook reeds manifest. Want in het artikel
over Mahler wordt de naam van Wagner niet eenmaal meer genoemd...
Doch Diepenbrock was toen reeds vermoeid. Vermoeid van een leven vol
worstelingen: met het inzicht, met de stugge materie der klanken, met het wanbegrip
en de wansmaak van het Nederlandse volk.264 Hij voelde zich vervreemd raken van
de muziek die begon te weerklinken. Aan Debussy heeft hij nimmer getwijfeld, doch
de werken van Ravel ontketenden reeds het eerste verzet. Schönbergs hypothetische
klankabstracta boezemden hem een soort afwijzende belangstelling in. Van Stravinsky
heeft hij geen duidelijke voorstelling meer gekregen. Doch het tijdperk dat hij
beleefde, van 1917 ongeveer af, demonstreerde onophoudelijk dat de evolutie zich
ontwikkelde langs gans andere lijnen dan hij berekend had. Dat is de laatste en
wellicht de wrangste teleurstelling geweest in dit leven van een groot kunstenaar.

262
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Deze citaten komen uit de openingsalinea van het essay ‘Schemeringen’; Diepenbrock (1950),
55. Diepenbrock noemt echter in dit verband niet het katholicisme. In De Nieuwe Gids van
juni 1928 verscheen een uitgebreide reactie op Pijpers essay, geschreven door Diepenbrocks
weduwe, Elisabeth Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk, waarin onder andere op dit punt
wordt ingegaan; zie Alphons Diepenbrock, brieven en documenten, deel X, 639-646.
‘Gustav Mahler’, verschenen in het weekblad De Amsterdammer van 9 juli 1911, herdrukt
in Ommegangen; Diepenbrock (1950), 252-253.
[WP:] ‘In aanmerking moet genomen worden dat er nog geen “Nederlandse” muziek bestaat,
evenmin als een “Nederlandse” muziekbeoefening, en dat de gehele muziek een uit Duitsland
geïmporteerde zaak is.’ Alphons Diepenbrock in het Mengelberg-gedenkboek, uitg. Nijhoff,
1920.
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Wat hij schreef over Mahler past beter nog op hemzelf: ‘In de aanschouwing van het
Goddelijke is hij geworden de laatste Hymniker, de laatste verheerlijker van het
leven, gezien onder de gezichtshoek van het Eeuwige.’265

265

Pijper citeert niet letterlijk. Diepenbrock schreef in zijn In memoriam van Mahler: ‘God heeft
hij “gezien”, zoals zijn broeders Palestrina, Bach, Händel, Beethoven, zoals ooit een mystiker
in vroegere tijden, en in die aanschouwing is hij geworden de laatste Hymniker, de laatste
verheerlijker van het leven, gezien onder de gezichtshoek van het eeuwige en het goddelijke.’
Alphons Diepenbrock, ‘Gustav Mahler’. De Amsterdammer, 9 juli 1911; Diepenbrock (1950),
252-253.
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Darius Milhaud ca. 1926.

Omslag van De Quintencirkel (1929).
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Willem Mengelberg en Igor Stravinsky tijdens de Stravinsky-week (februari 1926) in het
Amsterdamse Concertgebouw.

Willem Pijper voor zijn huis, ongedateerd.
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Willem Pijper in een concertzaal, ongedateerd.

Programma van het concert op 4 april 1924, waarop Pijpers Pianotrio uit 1921 werd uitgevoerd.
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oktober 1926
6 augustus 1927

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

149

Tonaliteitsproblemen1
oktober-november 1926 (De Muziek - De Stemvork)
I
Vele klassiek opgevoede musici maken een duidelijke scheiding tussen wat zij ‘nog’
muziek noemen - zeg Debussy tot en met diens Prélude à l'après-midi d'un faune,
de Pianosonatine van Ravel of Verklärte Nacht van Schönberg - en de radicaler
manifestaties van de geest dezes tijds: Milhauds Soirées de Pétrograde, het Octet
van Stravinsky, de Orchesterstücke van Anton von Webern. De composities van
laatstgenoemde categorie blijken in de regel te vallen buiten het gehoorveld dergenen
die eens hun hart en hun oren schonken aan de muziek der klassieke en romantische
periode.
Dit verschijnsel op zichzelf is geenszins verwonderlijk en waarschijnlijk niet eens
betreurenswaard. ‘Het nieuwe’ manifesteerde zijn bestaansrecht altijd door zich te
kanten (te moeten kanten) tegen het aanwezige, algemeen aanvaarde. En het is
mogelijk dat Wagner omstreeks 1850, Debussy in de eerste jaren dezer eeuw, taaier
weerstanden te overwinnen hebben gehad dan Stravinsky, de Schönberg-groep of
Milhaud in dit tijdsgewricht. Het lijkt zelfs waarschijnlijk.
Want Wagner vervormde, vernieuwde niet maar een deel van het in zijn dagen
geldende muziekbegrip en Debussy stelde zich niet tevreden met wat harmonische
renovaties. Terwijl, bij nauwkeurige beschouwing, blijkt dat de wijzigingen die
Schönberg, Stravinsky en alle overige officiële en officieuze omwentelaars in het
aspect onzer klankenwereld aanbrengen, voornamelijk bestonden in een anders
groeperen der harmonische fenomenen.
De problemen van onze tegenwoordige muziek zijn tonaliteitsproblemen. Er is
geen wezenlijk verschil tussen de melodiek van Schönberg en die van de officiële
Wagner-epigonen. Hoogstens zijn de melodische passages van Hans Sommer
expressiever dan die van de auteur der Gurrelieder, maar dat is een gradueel verschil.
Er is evenmin een essentieel verschil tussen de structuur van Stravinsky's Sacre du
printemps en het Coppélia-ballet van Delibes. En wie zou durven volhouden dat
Honegger, in zijn Pacific, ritmisch verder gaat dan de Zevende van Beethoven?
De primaire muzikale elementen: melodiek en ritmiek, groeiden weinig of niet
onder de handen onzer moderne auteurs. En van de secundaire elementen: constructie,
harmoniek, contrapunt, ontwikkelde alleen de harmoniek zich noemenswaard.
Dit was wel degelijk een noodzakelijke verbijzondering der muziekscheppende
psyche. De ring der tonaliteiten was te nauw geworden en dreigde ons met verstik-

1

Dit artikel is het openingsessay van de eerste jaargang van De Muziek, het tijdschrift waarvan
Pijper samen met Paul F. Sanders hoofdredacteur was. Het artikel heeft een sterk
manifestachtig karakter. Het is opvallend dat Pijper het artikel niet selecteerde voor De
Quintencirkel, maar pas opnam, zo goed als ongewijzigd, in de later verschenen bundel De
Stemvork. Een verklaring hiervoor is wellicht dat dit artikel enige muziektheoretische kennis
vooronderstelt, terwijl de teksten in De Quintencirkel alle toegankelijk zijn voor lezers met
algemeen muzikale interesse.
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king. Merk op hoezeer Reger tot een volstrekt pathologisch moduleren werd
gedwongen; zie hoe Richard Strauss, in zijn ‘moderne’ periode (van Don Juan tot
Frau ohne Schatten, ruim gerekend), worstelt met de elastische snoeren der
toonaardrelaties - en het is zonder meer duidelijk dat het tot een verbreken der
tonaliteitsbanden komen moest.
Het is de verdienste van componisten als Schönberg c.s. dat zij het veilige gebied
der tonale muziek hebben verlaten, scheep zijn gegaan naar ongehoorde verten en,
eenmaal aangekomen in de nieuwe wereld der ongekende wanluidende mogelijkheden,
hun schepen achter zich hebben verbrand. Niemand zal zeggen dat Pierrot lunaire
in het atonale genre een even goed kunstwerk is als de Symphonie fantastique in het
gamma van Berlioz' tijd. Maar het was een nieuwe manifestatie, het was een bewijs
dat het Europese muziekbesef het vermogen heeft ook buiten de invloedssferen van
tonica, dominant en subdominant klinkende werkelijkheden te scheppen.
Want de harmoniek van alle meesters tot en met Debussy is nog altijd een tonale
harmoniek. En de bitonaliteit van sommige fragmenten van Malipiero, de
pluritonaliteit van een groot deel van Milhauds scheppingen, beduidt niet anders dan
een hogere potentie van de tonaliteit: men knoopte twee of meer tonaliteitssnoeren
aan elkander vast en kreeg zodoende meer ruimte, genoeg voor vandaag.2 Voor de
toekomst zullen zij, menselijkerwijs gesproken, waarschijnlijk even belemmerend
en funest blijken als de monotonaliteit dat was voor het heden.
Het principe van Schönberg, die aanvankelijk van geen enkele vaste verbintenis
tussen muzikale idee en het West-Europese toonsysteem wilde weten, was in theorie
volkomen onaanvechtbaar. Het was een negatief en negativa kan men ternauwernood
bestrijden. De enige methode schijnt: positieve prestaties ertegenover te stellen.
Want Schönbergs atonaliteit, zijn los zijn van elke traditie, de afstand die hij
zorgvuldig bewaarde tussen zijn klankconstructies en die der voorvaderen, bleek al
spoedig een volstrekt amorfe ‘vrijheid’ te wezen. Wetenschappelijk denkende musici,
die ietwat traditionalistisch georiënteerd waren, merkten dadelijk op hoe conventioneel
de primaire muzikale elementen: melodiek en ritmiek, bij deze beeldenstormer waren
gerangschikt. En tegenwoordig kan iedere conservatoriumleerling de variatie-, rondoen sonatevorm even gemakkelijk demonstreren met het Blazerskwintet van Schönberg
voor zich als met een Sonatine van Dussek.

II
De problemen van morgen zullen structuurproblemen zijn. Structuur, in de ruimste
betekenis, stelt geen vragen als sonatevorm of niet, of polyfonie-of-homofonie. De
structuur is de algehele verschijningsvorm van het muziekstuk in de stilte. Een
sonatevorm in een lyrisch drama is a priori een absurditeit. Een recitatiefachtige
psalmodie in een symfonisch werk is even misplaatst. Dit zijn problemen waarmee
onze tijd zich nog niet onledig heeft gehouden, tot dusverre.

2

De ideeën van Pijper over de verhouding tussen monotonaliteit en pluritonaliteit hebben zich
in de jaren 1924-1926 belangrijk gewijzigd. Zie daarover voetnoot 14 bij het artikel ‘Darius
Milhaud’ van maart 1924).
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Onder de structuurvragen ressorteren ook die naar de constructie, naar lang of kort.
In deze hoek zijn sommigen alvast begonnen met het ontginnen van het braakliggende
veld. Voor vijftig jaar kon men muziekdrama's schrijven in de afmetingen welke
Wagner zich veroorloofde. Bruckner en Mahler konden nog symfonieën projecteren
van zeer lange duur. Dit gaat niet meer - dat kon vroeger, ten tijde van Mozart,
trouwens ook niet. Een symfonie van Lévy3 duurt even lang als een scherzo van
Brahms en de Orchesterstücke van Webern duren bij elkaar drie minuten.4 Onze
generatie denkt efficiënter, wij oefenden ons op school reeds in snel overzien, in
samenvatten; en dat proces zal nog wel verder gaan. Symbolen van deze, van onze
periode zijn het telegram en de stenografie. Wij hebben geen tijd meer voor sierletters,
geen dispositie meer voor de meditaties.
Daarom is de pluritonaliteit een zuivere projectie van de geest dezer dagen. Een
telegram induceert met vier, vijf woorden gehele complexen, die terzelfdertijd
beginnen te functioneren. Een pluritonale passage raakt op hetzelfde moment meerdere
verdiepingen van ons bewustzijn aan. Uit het na elkander van de klassieken groeide
het boven elkander van de actuelen.
Wij komen, met de pluritonaliteit, dus weer in de gebieden die de oude
contrapuntisten zo meesterlijk beheersten. Merk op dat deze muziekhistorische
periode van het contrapunt die der Nederlanders heet en stel verder vast dat ons volk
van oudsher in deze zaken over een grote mate van helderheid en inventie heeft
beschikt.5 De verwachting dat Holland in de zo-even begonnen renaissance der
toonkunst een rol van betekenis zal gaan spelen, lijkt dus geenszins ongegrond.
Wij verwachten het ontstaan en de ontwikkeling van een contrapunt der complexen.6
Het middeleeuwse contrapunt stelde toon tegen toon (op papier: noot tegen noot,
punctus contra punctum), het nieuwe contrapunt zal ons wellicht groep tegen groep
leren zetten.7
Maar aan de diatoniek8 zal de moderne componist zich niet meer gebonden kunnen
voelen. De oude contrapuntisten9 overtraden de in hun tijd geldende gebruiken van
melodische constructie even systematisch als de modernen het de Lehre vom
3
4
5

6
7
8
9

Pijper hoorde de Vijfde symfonie van Ernst Lévy (1895-1981) in Zürich in juni 1926.
Hetzelfde beweerde Pijper in zijn muziekbrieven uit Zürich (28 en 29 juni 1926). De Fünf
Stücke für Orchester duren normaal gesproken vier tot vijf minuten.
[WP:] De originen der contrapuntische muziek liggen naar alle waarschijnlijkheid in Engeland.
Het waren evenwel Nederlanders die deze kunst in de loop van enkele eeuwen tot
volmaaktheid brachten. Vergelijk, buiten de talrijke standaardwerken over
muziekgeschiedenis, ook de Verhandelingen van Kiesewetter en Fétis over dit onderwerp
(Amsterdam, 1829). Merkwaardigerwijze is zowel in Holland als in Engeland in de laatste
decenniën een opbloei van de compositiekunst te bespeuren. [AvD:] Met de Verhandelingen
van Raphael Georg Kiesewetter (1773-1850) bedoelt Pijper Die Verdienste der Niederländer
um die Tonkunst (1826, in het Nederlands vertaald 1829), bekroond door het Koninklijk
Nederlandsch Instituut. François Joseph Fétis schreef: Verhandelingen over de vraag: welke
verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der
toonkunst verworven, en in hoe verre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd,
die zich naar Italië begeven hebben, invloed gehad hebben op de muzijkscholen, die zich
kort daarna in Italië hebben gevormd (Amsterdam, 1829).
In De Muziek: van een contrapunt der modaliteiten.
In De Muziek: zal ons wellicht groep tegen groep, complex tegen complex leren zetten.
In De Muziek: Maar aan tonaliteiten zal...
In De Muziek: De oude contrapuntisten, Lasso bijvoorbeeld, overtraden...
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reinen Satz doen.10 Iemand als Schönberg heeft slopersarbeid verricht, de gastvrije
herberg ‘In den suyveren Drieklank’ ligt in puin. Wanneer echter de timmerlieden
en metselaars komen, mogen de slopers gaan. En Schönberg heeft niet getoond dat
hij enig spoor van aanleg voor opbouwer zou bezitten.
Met Stravinsky staat de zaak enigszins anders: zijn eerste elans waren tenminste
even destructief als die van Schönberg. Maar naderhand wenste hij toch de erfenis
der vorige generaties niet prijs te geven, zijn aanvangssnelheid werd geremd tot een
genoeglijk meedobberen op de golfjes van de kalme en geoliede oppervlakte der
verschijningen. Deze torpedo werd goed gelanceerd, maar ze ging niet af...
Men zal zich naderhand niet veel gelegen laten liggen aan Schönbergs en
Stravinsky's positieve prestaties. Aan hun negatieve verrichtingen des te meer, denk
ik. Dat wij weer ontwikkelingsmogelijkheden kunnen zien, danken wij misschien
meer aan vergissingen als het Blazerskwintet van Schönberg en de Pianoserenade
van Stravinsky dan aan Pierrot lunaire - het zuiverst geslaagde werk van de
Oostenrijker - of aan de razend opstormende Sacre du printemps van de Rus.11 Het
is namelijk veelal nuttiger eens precies te zien hoe het zeker niet verder moet gaan,
dan in twijfel gebracht te worden door prestaties die bedrieglijk op meesterwerken
gelijken.

III
De structuurproblemen, de vraagstukken van morgen en overmorgen, schijnen mij
van oneindig meer gewicht dan het actuele vraagstuk tonaal of niet-tonaal. Maar
niemand zal ze, voor zichzelf, aan de orde kunnen stellen alvorens hij zich zijn
verhouding tot de harmonische fenomenen ten duidelijkste bewust gemaakt heeft.
Het onderwijs in de theorie der muziek heeft een mateloze overschatting van de
betekenis der harmonie met zich gebracht. Aan ‘harmonie’ worden dagen en weken
van plichtmatige belangstelling gewijd; aan de muziekgeschiedenis enkele uren. De
harmonieleer beschikt over arsenalen vol met de meest barbaarse kunsttermen (en
nu spreken wij nog niet eens over de speciale terminologie van Riemann), de
vormanalyse werkt met vier begrippen, niet meer dan vier: sonate, rondo, variatie
en liedvorm. Fuga's, motetten, passepieds en sarabanden behoren onder de
antiquiteiten; een sonata van Scarlatti is, volgens de gecodificeerde
onderwijsmethoden, nog geen sonate en een sinfonia van Bach is nog geen symfonie.
Dit zijn ook slechts betrekkelijke onjuistheden. Het vakonderricht moet
noodzakelijkerwijs achter de evolutie der muziek aan komen. Maar men zou
nadrukkelijk willen vaststellen dat op dit ogenblik een herziening van de theoretische
begrippen nodiger is dan vroeger ooit.
De harmonieleer werd door Thuille12 dermate verruimd, dat de harmonische
verschijnselen die Wagner te voorschijn geroepen had, met wat passen en meten in
de
10
11
12

Titel van het eerste deel van de Musikalische Kompositionslehre van Salomon Jadassohn.
In De Muziek: ...van de Russische meester.
Ludwig Thuille publiceerde samen met Rudolf Louis in 1907 een invloedrijke Harmonielehre.
Zie voetnoot 153 bij het essay ‘Arnold Schönberg en zijn Harmonielehre’ in Het Getij van
15 januari 1920.
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vitrines geplaatst konden worden. Maar Wagner had andere revoluties aangesticht
dan alleen de Tristan-chromatiek. Wagner had totaal gewijzigde (en niet eens altijd
juiste) verhoudingen geschapen tussen toon en woord, tussen zangers en orkest,
tussen blazers en strijkers. Wagners constructie is nu eenmaal geen macrocefale
Weberopera en de familierelatie tussen hem en Gluck, waarop men altijd weer
terugkomt, laat zich ook niet zonder meer aanvaarden.
En Wagner stierf in 1883. Sindsdien heeft de geschiedenis der muziek de
symphonische Dichtungen van Richard Strauss te registreren gekregen, de symfonieën
van Mahler, het oeuvre van Debussy, de ontdekkingen van Schönberg, de concepties
van Stravinsky. Maar de muzikale vormenleer bleef staan bij de sonate van Beethoven.
Een meesterwerk als d'Indy's Cours de composition musicale is praktisch onbruikbaar
door de Babylonische tijdswarring die erin heerst.
Het gevolg van een en ander is buitengewoon heilloos geweest. In Duitsland,
Frankrijk, Italië ontstaan pluritonale concerti grossi, atonale sonates - atonaal, ja,
maar met eerste en tweede thema en doorwerking -, gedesequilibreerde concepties
als liederen met strijkkwartet en georkestreerde kinderquatre-mains.13
Men vindt ook een neiging om de muziekterminologie te verrijken met tot nu toe
ongebruikelijke namen. Men noemt driedelige grotere werken wel triptieken;
Schönberg c.s. spreken van Orchesterstücke; Debussy schreef Images pour orchestre.
Er is niets tegen om aan namen met een algemene strekking: sonate, symfonie,
een nieuwe, woordelijker betekenis te geven. Maar de klassieke sonatevorm, die van
Beethoven, Brahms, Schubert, de vorm met de twee contrasterende thema's en de
crisis in het midden, is een monotonale vorm. De waarde van deze constructie schuilt
voor een niet onbelangrijk deel in de relatie tonica-dominant van eerste en tweede
thema.14
De grote vinders hebben altijd een neiging vertoond om zich met hun scheppingen
op te houden in de periferie van wat tot dan toe gebruikelijk was. Mozart was op
deze regel een der weinige uitzonderingen, maar men zou zich ernstig moeten afvragen
of hij, zo hij langer geleefd had, niet een geheel andere richting zou zijn ingeslagen.
Zauberflöte en Requiem geven ons betekenisvolle aanwijzingen in die richting.
Beethoven worstelde zo lang met de klassieke hoofdvorm, tot die (in laatste kwartetten
en laatste pianosonates) voor de tijdgenoten volkomen onherkenbaar was geworden.
De beschrijvende wetenschap der muzikale vormenleer kon na Beethovens dood een
van de twee dingen doen: Beethovens latere oeuvre verwerpen, op grond van
verregaande willekeur en gebrek aan eerbied voor de werken der grote voorgangers
- of wel bonne mine à mauvais jeu maken. Het laatste is geschied - het gaat altijd zo;
en het is alleen maar jammer dat men van tevoren mauvaise mine à bon jeu pleegt
te maken.

13

14

Dit verwijst respectievelijk naar Schönberg (Strijkkwart nr. 2 in fis, met sopraan in het derde
en vierde deel, Litanei en Entrückung getiteld) en Stravinsky, die zijn Trois pièces faciles
(1915) en Cinq pièces faciles (1917), beide voor piano à quatre mains, arrangeerde tot Suite
nr. 1 en nr. 2 voor kamerorkest.
Dit idee verwoordde Pijper vroeger in zijn recensie van 17 oktober 1920.
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Beethoven vermeed de dominantenrelaties tussen zijn eerste en tweede thema's even
vaak als hij ze toepaste. Schuberts modulaties werden bonter en avontuurlijker
naarmate zijn compositietechniek zich ontwikkelde. De hele periode der romantiek
is slechts waardeerbaar, zou men mogen zeggen, van het groeiende modulatiebegrip
uit. Bij Liszt en Wagner eindelijk heerst de permanente wisseling der tonaliteiten:
een tonaliteit is niet meer van absolute waarde, doch van relatieve betekenis: in
verhouding tot de omringende tonale centra. Vergelijk Tristan-voorspel, Liebestod,
fragmenten uit Meistersinger, Ring en Parsifal.
Verder gaan in harmonische dubbelzinnigheid dan Wagner, César Franck en
Richard Strauss was menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Geef in het verloop van
twee minuten muziek15 twaalf keer de oplossing V-VI, waar Mozart en Mendelssohn
V-I zouden hebben gebracht en wij hebben er vrede mee. Doe het vijftien keer en
het verveelt. Wagner, Franck, Liszt brachten ons het besef bij dat elk verminderd of
overmatig akkoord overal heen kon oplossen. Onze oren stemden grif toe en hiermee
was de bron uitgeput. Men zou, populair, kunnen zeggen: er bleef niets meer te
moduleren over...
Bij Beethoven vinden wij reeds de eerste symptomen der pluritonaliteit. Wanneer
hij, in de Eroica, V en I combineert, dan is dit in wezen niet anders dan de
samenvoeging van de toonaarden, door die trappen aangegeven. Mahler gaat verder,
combineert in de Vierde symfonie (vóór 1900!) C en Ges. In het Kwartet van Sem
Dresden vinden wij tegen een in B thuishorend ostinato een harmonische successie
C-F V7 en zo is er meer. De harmonische analyse krijgt hoe langer hoe meer het
aanzien van een chemische formule en verduistert aldus meer dan zij verheldert.
Deze beschouwingswijze zullen wij op den duur niet kunnen handhaven en ons blijft
dus de keuze tussen het verwerpen van de huidige, in het kader van ons harmonische
besef zo kwalijk passende, muzikale mogelijkheden, ofwel het loslaten van de tot
dusverre geldende theoretische principes.
Een theoretisch systeem voor de pluritonaliteit zou in de eerste plaats vast moeten
stellen waar de zwaartepunten liggen. Het zwaartepunt van de monotonaliteit ligt in
de verhouding dominant-tonica. Wat het centrale begrip van de pluritonaliteit zal
zijn, is nog niet met zekerheid aan te geven. Wij merken op dat de combinatie van
twee, een verminderde kwint van elkaar afliggende tonaliteiten (dat is dus, volgens
de kwintencirkel, zo ver mogelijk uit elkaar liggend) milder klinkt dan de
samenvoeging van twee of meer in de eerste graad verwante complexen. Hoe nauwer
de afstand tussen de grondtonen wordt, des te sterker dissoneert hun combinatie: C
en Cis, bitonaal beschouwd, verhogen de algemene spanning aanzienlijk meer dan
C en E.16
Het zijn overigens geen ‘wetten’ die zich uit de bovengenoemde symptomen laten
aflezen. V7-I heeft sterker het karakter van een oplossing dan V-I. Maar V9-I niet
sterker dan V7-I. En de samenklank g-b-d-f-a-c-e heeft in het geheel geen
dominantneigingen meer. Zo is het in de pluritonaliteit ook. Des+G neigt tot C+Ges.
Maar (Es+C)-(D+As) is noch ‘beter’, noch ‘slechter’ dan (Es+C)-(E+Bes).

15
16

In De Muziek: Geef in het verloop van tien minuten muziek...
In De Muziek: dan C en D.
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En dit is pas de bitonaliteit. Waar het harmonische centrum drie- of meerdelig is,
zijn de ontwikkelingsmogelijkheden naar verhouding ruimer. In pluritonale
samenklanken zijn bovendien niet alle tonale elementen evenredig vertegenwoordigd.
Fragmenten als de eerste maten van Milhauds Corcovado (Saudades do Brazil, II)
bestaan uit precies twee toonaarden, nauwkeurig half om half gemengd (in dit geval
D en G). Maar het komt vaker voor dat twee toonaarden als basis fungeren en dat
daaraan enkele elementen van een derde, een vierde tonaliteit zijn toegevoegd.
Wij zullen de gordiaanse knopen, door de gestadige beweging in onze
tonaliteitssnoeren getrokken, niet zo spoedig ontwarren. Het is ook niet waarschijnlijk
dat dit binnen afzienbare tijd met enige kans op succes aangevat zal worden. De
harmonieleer, de leer der monotonaliteit, werd pas opgesteld nadat daaraan eeuwen
van kunstverrichtingen in die monotonaliteit (de perioden der polyfonie) waren
voorafgegaan. En toen de harmonieleer als zodanig betekenis begon te krijgen,
bewoog zich de levende muziek reeds in geheel andere gebieden. Zo zal het ook hier
wel gaan. De componisten zullen met het klankenmateriaal dat ‘vanzelf’ gegroeid
is - even natuurlijk en even wetmatig ontstaan als een boom, een wereldaanschouwing,
een neiging, een leven - kunstwerken maken, bewust of onbewust, gave of
onevenwichtige werken, antimaatschappelijke scheppingen of cultuurmonumenten.
Maar een theorema behoeft daar niet aan vooraf te gaan.17

Muziekbesprekingen
oktober 1926 (De Muziek)
Raccolta di liriche da camara, zang en piano
Ricordi, Milaan. Lire 40
Dit is een verzameling van veertien modern-Italiaanse liederen, van Alfano, Casella,
Davico, Malipiero, Pizzetti, Respighi, Tommasini en Zandonai. De bekende Italiaanse
musicoloog Guido M. Gatti schreef een korte biografische en bibliografische schets
van elk der auteurs, zodat het werk, naast onmiskenbare artistieke kwaliteiten, ook
nog didactische eigenschappen bezit.18 Zangers en zangeressen die, gedachtig aan
Mahlers opmerking ‘Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten’19, niet
slechts de vocale partijen uit dit ruim honderd pagina's tellende boek hebben
bestudeerd, kunnen zich tevreden stellen met het besef dat zij in zo kort een bestek
meer van de tegenwoordige Italiaanse vocaalmuziek hebben geleerd dan zij in drie
of vier concertseizoenen bij elkaar konden horen.
Het zijn niet de meest progressivistisch-georiënteerde Italiaanse werken die in
deze bloemlezing hun plaatsen vonden. De beide liederen van Casella (van 1923)20

17
18
19
20

De slotzin in De Muziek luidde: ‘Maar aan een theorema bestaat daarbij geen behoefte.’
Guido Maria Gatti had in 1920 Musicisti moderni d'Italia e di fuori gepubliceerd en kon
beschouwd worden als de deskundige op het terrein van de moderne Italiaanse muziek.
Zie voetnoot 4 bij het essay van maart 1924.
Due liriche, op. 39.
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zijn zelfs archaïserend en zijn vaak gecompliceerd schijnende maatwisselingen blijken
bij nauwkeurige beschouwing zeer voor de hand liggende uitbreidingen en
verkortingen te zijn. De in muzikaal opzicht belangrijkste liederen zijn wel Pizzetti's
Tweede Sonetto in morte di Madonna Laura (woorden van Petrarca) en de Sonetti
del Berni van Malipiero.
Opmerkelijk is hoe voortreffelijk de teksten van deze zo ver uiteenlopende
muziekstukken in de regel zijn.
Resumerend: een boek dat een plaats verdient naast en zelfs boven de honderd en
één Arien-Albums, Liederschätze en andere verzamelingen.

Franco Alfano: Sei liriche, zang en piano
Ricordi. Lire 20
Alfano is in de eerste plaats Napolitaan. Dit is zijn meest opvallende
wezenskarakteristiek. Het is altijd enthousiast, wat mateloos, wat grof. Als musicus
zou men hem vooral: operacomponist moeten noemen. Zijn Napolitaanse
eigenschappen predestineerden hem als het ware voor de opera: één goedgeplaatst
enthousiasme is daar meer waard dan tien melodische (of ritmische of
constructivistische) trouvailles; het mag niet te geciseleerd wezen, anders bereikt de
intentie, over het voetlicht heen, de hogere rangen niet. Het mag, om dezelfde reden,
ook nimmer bezonnen, teruggehouden zijn. De opera stelt nu eenmaal andere eisen
dan de concertzaal.
Hieruit volgt reeds dat Alfano's liedcomposities aan zekere ‘concert’eisen niet
voldoen. Het is wél geïnspireerd, de verschillende plans der gedichten staan
perspectivisch voortreffelijk opgesteld. Maar de muren der concertzalen, op hun
beurt, staan wat te dicht bij elkaar voor deze kreten en exclamaties. Elk lied is een
voorstudie voor een hele akte opera. En men krijgt de gedachte dat een onder het
podium geplaatste piano, naar het voorbeeld van het Bayreuth-orkest, voor
niet-Italiaanse stemmen wellicht de enige oplossing van de dynamische problemen
zou zijn. Er staat overweldigend veel fortissimo in...

Mario Castelnuovo-Tedesco: 1830, trois chansons de Musset (1925), zang
en piano
Ricordi. Lire 8
Castelnuovo, hier vooral bekend door zijn Stelle cadenti en Coplas, heeft in dit
nieuwe werk het neoclassicisme uit een andere hoek beluisterd. Hij componeerde
drie Chansons van Alfred de Musset op thema's van J.S. Bach. Het coloriet en de
declamatie werd van deze tijd; maar de muziek zelve stond eertijds in een Engelse
suite, in de Partita in Bes en in Das wohltemperierte Klavier.
Psychisch is dit alles helemaal het Ave Maria van Gounod.
Amusant is het wél.
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Mario Castelnuovo Tedesco: Quattro scherzi (1924), zang en piano
Ricordi. Lire 20
Dit is nog de Castelnuovo van die prachtige volksliederen, de Coplas en de Stelle
cadenti, waarmee Berthe Seroen voor een aantal jaren zijn naam plotseling in
Nederland bekend maakte. Ik weet geen enkele modern-Italiaanse auteur die met zo
geringe middelen zulke ontroerende vocale nuances weet te scheppen. Deze vier
Scherzi zijn vier meesterstukjes: niet groots, niet overweldigend, doch volmaakt in
hun eenvoud. Het vierde, Ballatella, is wellicht wat te sterk geïnspireerd op Debussy's
Ballade des femmes de Paris, doch het coloriet en de zonnigheid van het geheel is
volstrekt persoonlijk. Het zijn de allerbeste Italiaanse liederen van de laatste tijd.

Paul Pompe: Vier Lieder
Alsbach & Co. f 1,20
De teksten zijn uit Hans Bethges Nachdichtungen japanischer Lyrik. Dat staat er niet
bij; wél de ondertitel Japanischer Frühling. Een en ander is precies even Japans als
Mahlers Lied von der Erde Chinees of Mottls Rameau-suite Frans is. Het is namelijk
meer Duits: dominantenharmoniek met toegevoegde sext. Het is bovendien
harmonisch nogal stuntelig: de vijfde en zesde maat van het eerste stukje en de
corresponderende plaats aan het slot. Melodisch en ritmisch is het minder.
Het da capo in het laatste liedje: ‘Wir warten schon so lang, so lang’, werkt niet
zeer gunstig, evenmin als het ad libitum - voor vrouwelijke en voor mannelijke
zangers? - ‘Seit ich im Traum (den Mann) (das Weib) seh, (das) (den) ich liebe.’
Dergelijke handigheden hadden meer reden van bestaan bij operaduetten van Rossini
of Meyerbeer ‘Ja ik min (hem) (haar); ja (zij) (hij) mint mij.’ En de dichter Tomonori
heet bij Pompe tweemaal Pomonori, iets wat het effect overdreven vegetarisch maakt.21
Het is niet van talent gespeend beginnerswerk. Maar nog erg in het begin.

Dina Appeldoorn: Drie liederen
Alsbach & Co. f 1,50
Het is zeker dat Vondel voor de musici tegenwoordig meer betekent dan voor de
dramaturgen. Vondels dramaturgie toch is alleen bestaanbaar door het gehalte aan
lyriek: zijn talenten waren onmiskenbaar op het gebied der lyrische dichtkunst, terwijl
zijn toneelwerken vele constructiefouten vertoonden. Het is ook opvallend dat de
reien uit zijn treurspelen poëtisch zo veel hoger staan dan de berijmde dialogen.
Mej. Appeldoorn gaf haar composities op drie gedichten van Joost van den Vondel
bij Alsbach uit. Het zijn de Harpzang van David, Schone leli en Uitvaart van Orpheus.
Niet Vondels schoonste lyriek.

21

Snel uitgesproken klinkt ‘pomonori’ als ‘pomodori’ (tomaten).
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Berlioz' Ouverture Benvenuto Cellini22
7 oktober 1926 (Programma Concertgebouw Amsterdam)
Het werk werd geschreven in 1838, nadat de opera reeds voltooid was. Adolphe
Boschot (Un romantique sous Louis Philippe, 1908) merkt zeer terecht op dat deze
ouverture meer betekenis gekregen heeft in de loop der tijden als concertwerk dan
als inleidend muziekstuk voor een opera: ‘Elle vit, comme telle ouverture de Weber
ou de Beethoven, par la seule musique et la magie des sonorités.’ De opera's van die
jaren: Robert le Diable, Les Huguenots, verdroegen niet zoveel symfonische muziek
voor het opgaan van het scherm; men was volkomen tevreden met een korte,
ongecompliceerde inleiding: ‘... un potpourri, ragoût d'arlequins vite cuisinés où des
débris de l'opéra sont reliés par une sauce à tout faire...’23
Berlioz was een te groot componist om zich met zo een confectiestuk te kunnen
tevreden stellen: de Ouverture Benvenuto Cellini is, in kleinere dimensies, de gehele
opera.
Niet anders deed Beethoven: in de Derde Leonore-ouverture speelt zich het gehele
drama af, in klinkende, woordeloze redelijkheden; ontroerender, directer dan in een
gehele avond opera.
En Wagner, met zijn voorspel Meistersinger, tovert ons ook in dat kwartier
symfonische muziek drie en een half uur gezongen toneel voor de oren: Hans Sachs,
Beckmesser, Walther von Stolzing zijn ons, als het voorspel uit is, reeds volkomen
vertrouwd.
Grote componisten, klankenbouwmeesters, verwezenlijkten hun gedachten altijd
het zuiverst in hun symfonische muziek. Dit zou men, als muziekdramaturg, wellicht
moeten laken. Als musici, als muziekgevoeligen, aanvaarden wij het echter gaarne.
De Ouverture Benvenuto Cellini is een in zichzelf compleet meesterwerk. De
ontroeringen, die in het verloop van de opera gezongen en gespeelde
schijnwerkelijkheid zullen worden, zijn hier reeds als realiteiten aanwezig. Ook hier
heeft Berlioz zijn visie van het Romeinse carnaval, zijn personificaties van alle in
het werk optredende sujetten met een volmaakt meesterschap genoteerd.
Constructief is het werk geenszins gecompliceerd. Het hoofddeel is een bont allegro
deciso con impeto, in tweeën, ingeleid door een larghetto. Berlioz doet aan dit
larghetto evenwel nog een twintigtal maten van het allegro voorafgaan. En door deze
trouvaille zijn wij met de eerste akkoorden reeds in medias res.
Het werd geen a-b-a-formule (snel-langzaam-snel); tegen deze - ogenschijnlijk
plausibele - veronderstelling pleiten twee motieven. Ten eerste heeft het larghetto
volkomen het karakter en de waarde van een inleiding, met de expositie van melodi-

22
23

Deze toelichting werd, met weglating van de vierde alinea over Wagner, herdrukt in het
programmaboekje van het Concertgebouw van 22 februari 1942.
Boschot (1908), 429-430.
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sche thema's die pas in het verloop van de ouverture tot volledige ontplooiing komen.
En ten tweede is dat eerste allegro zó kort, dat er van enig evenwicht tussen de beide
allegri ten opzichte van het larghetto geen sprake zijn kan. Benvenuto Cellini is een
vlotte, melodisch zeer rijke, allegro-ouverture, met twee introducties.
Berlioz' structuur is altijd helder en overzichtelijk. Maar ook altijd buitengewoon
persoonlijk, afwijkend van de canon der muzikale vormenleer. Dit verschijnsel heeft
het sprookje in de wereld gebracht dat zijn constructies dilettantisch zouden zijn.
Men zal het prototype van de Ouverture Benvenuto Cellini niet in de leerboeken
vinden. Maar in de leerboeken zou men ook de constructies van de Mondscheinsonate,
van het voorspel Tristan, van de Prélude à l'après-midi d'un faune, van de Finale
van Beethovens Negende tevergeefs zoeken.
Dit lijkt overigens geen ernstig nadeel. Van gewicht is alleen: dat de werken
uitgevoerd worden. Een oeuvre als dat van Hector Berlioz heeft zijn eigen canon,
gehoorzaamt aan graviteitswetten die voor geen enkel ander componist gelden. En
slechts de uitvoeringen van een oeuvre kunnen ons met de waarde van dat oeuvre
bekendmaken. Wij zijn thans gelukkig zo ver dat de zeer grote betekenis van het
genie Hector Berlioz, boven alle tijdelijke waarderingen uit, vaststaat. Dit is het
hoogste waartoe een muziek kan stijgen. Wij noemen dat: deze muziek werd klassiek.

Concertgebouworkest
11 oktober 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (7 oktober 1926)
Berlioz: Ouverture Benvenuto Cellini
Franck: Morceau symphonique uit Rédemption
Ravel: La valse
Brahms: Tweede symfonie
Het officiële muziekseizoen werd 7 oktober geopend met het eerste
abonnementsconcert onder leiding van Pierre Monteux. Er was al wat kamermuziek
geweest, de laatste tien dagen: een interessant concert van het Quintette instrumental
de Paris24 (onder andere Debussy's Sonate voor fluit, alt en harp), een pianoavond
van Horowitz, een interessante violoncelsonatenavond van Albert van Doorn en Elsa
Nolthenius (programma: De Fesch, Beethoven nr. 2, Pijper nr. 2, Debussy,
Saint-Saëns). Maar het officiële concertseizoen begint en eindigt in het
Concertgebouw. Dat is een soort traditie geworden, waarmee wij, Amsterdammers,
gaarne rekenen.

24

Dit kwintet, opgericht in 1922, stond onder leiding van de harpist Pierre Jamet, die door een
ontmoeting in 1917 met Debussy aangemoedigd was de klankmogelijkheden van de harp
verder te exploreren. De bezetting was: fluit, viool, altviool, violoncel en harp. Jamets
medespelers waren René Leroy (fl), René Bas (v), Pierre Grout (a) en Roger Boulmé (vc).
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Dit eerste programma bracht na de pauze de Tweede symfonie van Brahms, vóór de
pauze drie Franse werken: Berlioz' ouverture Benvenuto Cellini,25 een fragment: het
Morceau symphonique uit Rédemption van César Franck, en La valse van Ravel.
Geen noviteiten, geen ongewoonheden. Die worden trouwens voor de eerstvolgende
veertien dagen ook nog niet in het vooruitzicht gesteld. Erna Rubinstein zal de
volgende week Mendelssohn spelen, de donderdag daarop komt Harold Bauer met
het Vierde concert van Beethoven.
De aandacht blijft dus voorlopig meer gericht op het hoe, dan op het wat.
De uitvoeringen van dit eerste concert overtroffen overigens de stoutste
verwachtingen. Wij herinneren ons niet La valse ooit beheksender, magischer gehoord
te hebben dan ditmaal en de reproductie van Berlioz' ouverture was volmaakt.
La valse van Ravel werd langzamerhand al een repertoirestuk, met alle aankleve
van dien. ‘Muzikaal’ is het nu niet zo heel veel waard; vergeleken met een magistrale
conceptie als een van Berlioz' ouvertures lijkt het wat armelijk van inventie, wat
bleekbloedig. Maar hoe kan men deze noten, deze successie van driekwartsmaten,
met muziek laden! Hoe meesterlijk slaagt Monteux erin, de doffe plekken weg te
spelen, hoe houdt alles gang in zijn interpretatie! Het is zeker dat het werk zelden
zuiverder tot ons is gekomen dan ditmaal en de enige vraag die men zich ietwat
geresigneerd stelt, is: of het poème chorégraphique door een volgende generatie
beschouwd zal worden als een document van deze jaren, dan wel als een... rariteit!
Want het orkestrale gamma van Ravel, persoonlijk, boeiend, ongemeen geslaagd,
is het kunstmatigste wat men zich kan denken. Het is instrumentale chemie,
coloristische mechanica. Het apparaat functioneert als een horloge zo nauwkeurig:
er is geen onwaarschijnlijke zestiende ergens achter in de derde klarinet, geen
glissando tussen twee begeleidingsnoten in de tweede violen, of Ravel had de precieze
werking van tevoren bepaald. Dat is de eminente verdienste van de partituur, als
kunstwerk, als handwerk. Maar het is tevens het grootst denkbare gevaar. Zó subtiel
uitgebalanceerde machientjes lopen niet zeer lang. Men moet ietwat robuuster
construeren! Miniaturen worden altijd museumobjecten, op de lange duur.
Een genie als Debussy construeert even geraffineerd, zijn apparaat is vooral niet
grover. Maar het is eenvoudiger, er kan minder aan kapot raken. En er is toch iets
tegen een stuk dat zo broos is, dat we er eigenlijk niet aan mogen komen...
Enfin, de reactie op Ravels kunst heeft in Parijs al definitief gezegevierd, driewerf
helaas. Het is een weinig bevredigende wetenschap dat het neoclassicisme ons thans,
na het comfort van Ravels, Roussels en Florent Schmitts meesterorkestraties, denkt
te vergasten op het keiharde blazersensemble van Stravinsky's Pianoconcert...
Het werk van Franck boeit tegenwoordig niet wezenlijk meer. Het is een dikwijls
herhaalde waarheid dat Meester Franck er kwalijk in pleegt te slagen treffende
accenten te vinden voor niet bepaald hemelse of althans angelieke situaties.
Siegfried-motieven, die geacht worden ‘l'âpre désir des jouissances et les agitations
stériles’26
25
26

Pijper schreef voor dit concert van 7 oktober 1926 de programmatoelichting op de Ouverture
Benvenuto Cellini (zie boven).
In het programmaboekje van die avond was de toelichting van Franck afgedrukt, waaruit
Pijper hier citeert: ‘Les siècles passent... Allégresse du monde qui se transforme et s'épanouit
sous la parole du Christ... En vain s'ouvre l'ère des persécutions, la Foi triomphe de tous les
obstacles... Mais l'heure moderne a sonnée! La croyance est perdue; l'homme, en proie de
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te verklanken, bewijzen dat eens te meer. En de vromer zielsverrukkingen klinken
in zijn andere werken ook overtuigender. Het werk is waarlijk volstrekt verouderd.

Beethovens Tweede symfonie27
14 oktober 1926 (Programma Concertgebouw Amsterdam)
1802 is het jaar waarin de Tweede symfonie ontstond. Maar het is ook het jaar van
het Heiligenstädter Testament. Men zou bezwaarlijk twee schijnbaar meer met
elkander in tegenspraak staande uitingen van eenzelfde mens, uit dezelfde periode
kunnen vinden. In de symfonie:

Daartegenover, in het Testament:
... sobald ich tod bin und Professor Schmid lebt noch, so bittet ihn in
meinem Namen, dass er meine Krankheit beschreibe, und dieses hier
geschriebene Blatt füget ihr dieser meiner Krankengeschichte bei, damit
wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir
versöhnt werde.
Het is bekend dat de crisis waarin Beethoven toen leefde, veroorzaakt werd door zijn
doofheid. Het Heiligenstädter Testament moet opgevat worden als de neerslag van
een paroxisme van wanhoop: Beethoven had weinig van de fatalist, minder nog van
een scepticus en in zijn bewuste leven vond een verzoening met het teisterende
noodlot niet plaats dan na de inspannendste worstelingen. Tot een levensaanvaarding
is het eigenlijk nooit meer gekomen; afgezien van enkele kleine uitzonderingen werd
zijn gehele oeuvre één voortzetting van die strijd tussen mens en lot.
Dit is tevens het geheim van Beethovens algemeenheid, van zijn macht over de
oren en de harten der latere generaties. Naarmate het menselijk denken zich
verbijzonderde, werd elk denkend wezen zich bewust van een gespletenheid die met
Beethovens menselijkheid sterke affiniteiten vertoonde. De strijdende Beethoven
kon, in het verloop der vorige eeuw, de waarde van een idool krijgen; de gehele
muziekgevoelige mensheid kon de heroïek van zijn symfonische oeuvre, de
bevrijdende hymnen van Derde, Vijfde en Negende symfonie welhaast individueel
doorleven. Merk op dat zowel het marxisme als het katholicisme in de symfonicus
een voorganger kan begroeten...

27

nouveau à l'âpre désir des jouissances et les agitations stériles, a retrouvé les passions d'un
autre âge!’
Pijper schreef in oktober 1919 een programmatoelichting op de Tweede symfonie van
Beethoven, voor de Tivoli-gids. De enige overeenkomst tussen deze beide teksten is de
constatering dat de Tweede in dezelfde periode tot stand kwam als het Heiligenstädter
Testament.
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Wij beluisteren tegenwoordig het levenswerk van de meester met andere oren. Wij
menen dat men, in de vijftig, zestig jaren die achter ons liggen, Beethoven wel zeer
sterk heeft waargenomen als profeet, als uitzonderingsmens, als halfgod. En dit tot
schade van onze eigen receptiviteit voor zijn muziek. Beethoven was in de eerste
plaats componist, hij was alleen maar componist, de hemel zij dank; en hij had
buitengewoon weinig aanleg voor buiten de muziek liggende bezigheden. Maar het
denkleven van de vorige eeuw heeft een literaire Beethoven gekend, een dogmatische,
een revolutionaire, een ethische en zelfs een pan-Germaanse Beethoven. Men heeft
begrippen-Beethoven gekoppeld aan Jean-Jacques Rousseau, aan Rembrandt, aan
Plato, aan Goethe.
Het is waarschijnlijk juister om Beethovens betekenis uitsluitend te zoeken op het
gebied der muziek. Beethovens symfonische oeuvre is een pijler van de brug der
klanken, die uit het zwijgende verleden naar de onbekende toekomst gespannen staat.
Een pijler die krachtiger en schoner lijkt dan de meeste andere uit diezelfde periode.
Beethoven was een groter bouwmeester dan zijn voorganger Haydn en een veelzijdiger
vinder dan zijn opvolger Wagner - om slechts de zeer groten te noemen. Maar zou
men kunnen volhouden dat Beethoven meer betekent voor de avondlandse muziek
dan Joh. Seb. Bach? Zou Beethoven, zonder de beschikking te hebben gehad over
het miljard technische trouvailles van de duizendkunstenaar Haydn, die Paracelsus
der muziek, ooit tot concepties als Derde, Vijfde, Zesde, Negende symfonie zijn
gekomen? Men mag het betwijfelen.
De relatie tussen de beide componisten Beethoven en Haydn is nimmer het
onderwerp van een algemene muzikale belangstelling geweest. Men weet dat de
eerste pianosonates aan Josef Haydn opgedragen zijn, maar de consequenties gaan
veel verder Beethovens leven in dan tot opus 2. De Tweede symfonie, opus 36,
behoort nog volkomen tot Haydns school en het is zelfs niet paradoxaal om vast te
stellen dat het Adagio uit de Negende nog kenmerken van Haydns techniek draagt.
Met alle individuele accenten en met zijn volledige, volstrekt persoonlijke
meesterschap is Beethoven zijn leven lang blijven behoren tot het
bewonderenswaardige muzikale ras van Haydn; hij is tot zijn dood toe een lid
gebleven van de grote muzikantenfamilie, waartoe ook Mozart behoorde en, iets
later, Schubert - een familie die jarenlang de absolute hegemonie had in het Europese
muziekleven: de periode der Duitse symfonische kunst.
Men zou willen opmerken, wellicht, dat zo de voornaamste muzikale uiting van
Beethovens jaar 1802, de Tweede symfonie, zijn verwantschap met Haydn al duidelijk
moge demonstreren, er toch een afgrond ligt tussen Haydns kinderlijke
levensaanvaarding en Beethovens tragische resignatie, uitgedrukt onder andere in
het Heiligenstädter Testament. Dit is maar tot op zekere hoogte waar. Haydn heeft
zijn doodsverlangens, voor zover ons bekend is, niet in buitenmuzikale vormen uiting
gegeven, maar het Heiligenstädter Testament is precies even onwijsgerig als Haydns
Abschiedssymphonie.
De affecten die in de Tweede symfonie uitgedrukt worden, zijn geen andere dan
aan het testament ten grondslag liggen, maar de uitdrukkingswijzen verschillen aan-
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zienlijk. De Tweede symfonie is niet zo wolkeloos, niet zo ongebreideld optimistisch
als men wel placht aan te nemen (vergelijk de Adagio-inleiding, het hoofdthema van
het laatste deel) en het testament is niet uitsluitend somber. Beethoven was vervuld
van het trotse bewustzijn dat de werken die hij toen reeds geschreven had, hem boven
het gemiddelde der eendagsmensen hadden geplaatst: ‘(der) trotz allen Hindernissen
der Natur doch noch Alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe
würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden’.28

Beethovens Vierde pianoconcert
21 oktober 1926 (Programma Concertgebouw Amsterdam)
Het Vierde pianoconcert, opus 58, is een meesterstuk van motivische constructie.
Het werk dateert uit het jaar 1806, het jaar van het Vioolconcert, van de Vierde
symfonie, van de Derde Leonore-ouverture en van de drie Russische kwartetten, en
het is wellicht de voortreffelijkste compositie (in de letterlijke zin) van deze gehele
reeks. De eerste maat:

bevat in kiem het gehele werk. De drie achtsten (a) determineren de thematiek van
alle drie de onderdelen. In het Allegro moderato treden zij op in de oorspronkelijke
vorm; het Andante con moto brengt ze lichtelijk gewijzigd, verscherpt als het ware,

terwijl zij in het Rondo, bijna onherkenbaar, aldus verschijnen:

De tweede opmerkelijkheid van deze thematiek is dat zij zich aldoor om de terts
beweegt. Het slotakkoord van de solopartij verschijnt in tertsligging, evenals het
beginakkoord. En de verhouding tussen de eerste vijf solomaten en de volgende
orkestperiode (8½ maat) schijnt deze relatie (G : B) nog eens ten duidelijkste te willen
accentueren. Niet anders is het in het tweede en derde deel.
Het ‘romantische’ Vierde pianoconcert vertoont, hoe onwaarschijnlijk dit
aanvankelijk moge lijken, de sterkst denkbare overeenkomsten met de ‘tragische’
Vijfde

28

Heiligenstädter Testament.
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symfonie. Compositorisch-technisch lijkt het concert soms een voorstudie voor de
symfonie. Ook daar het motief van de drie achtsten, in alle delen, in alle denkbare
vermommingen. Hier: een gefixeerd blijven aan de terts, in de symfonie, primitiever
doch krachtiger: een gebondenheid aan de kwint.
Psychisch vertonen het Vierde concert en de Vijfde symfonie voornamelijk
verschilpunten, doch voor een algemene karakteristiek komen de technische
compositie-eigenschappen er vooral niet minder op aan dan de metafysische
overwegingen, opgeroepen door de bestudering van een kunstwerk. Beethovens
thematiek begon in die jaren het ‘drieklankige’ karakter wat te veronachtzamen, ten
behoeve van de toonherhalingen. De Vijfde symfonie (vooral eerste en derde deel)
bevat de klassieke voorbeelden van dit verschijnsel.
Wanneer men de hoofdthema's van het Derde en Vierde pianoconcert met elkander
vergelijkt, dan valt het verschil ook onmiddellijk op: in het Derde concert een
gebroken drieklank en een dalende toonladder, in het Vierde, om te beginnen vijfmaal
dezelfde b, die pas langzamerhand, in het verloop van de tweede maat, het melodische
karakter krijgt. Beethoven zou er pas later, in het tweede deel van de Zevende
symfonie, in slagen de één-toons melodie tot een maximum van expressiviteit te
brengen.
De waarde van de toonherhalingen is in het Vierde concert nog secundair; de
expressie der melodiek wordt er niet steeds door gedetermineerd. Deze techniek was
ook ternauwernood bruikbaar in de briljante stijl van het virtuozenconcert. De laatste
pianosonates, volkomen a-briljant geschreven, vertonen meer voorbeelden van deze
schrijfwijze.
Het is de moeite waard om vast te stellen dat de betekenis van een willekeurige
compositie van een groot meester het nauwkeurigst kan gemeten worden aan andere
scheppingen uit dezelfde tijd, van dezelfde schepper. Het Vierde pianoconcert, op
zichzelf beschouwd, los van de Rasoemovski-kwartetten, van de Leonore-ouvertures,
lijkt lyrischer, verouderd-romantischer dan het is. Het is bekend dat Beethoven de
gewoonte had om aan meerdere composities tegelijkertijd te werken. Deze werkwijze
brengt mee dat alle scheppingen van eenzelfde periode sterke familietrekken vertonen,
maar ook: dat alle lyrische gevoelens zich wel zeer sterk samentrekken op het lyrische
opus van die periode en alle tragische accenten in het duisterder werk van die jaren
samen komen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan leveren wel de terzelfder tijd
geschreven Vijfde en Zesde symfonie. Het Gewitter uit de Pastorale kan een
vergelijking met de dreigende stemmingen uit de Vijfde (overgang van het derde
naar het vierde deel) niet doorstaan en men zou de tegenkleuren uit de Vijfde wellicht
een weinig meer met het licht uit de Pastorale overgoten willen zien...
De componisten, wier werken na elkander ontstonden, spreken in die afzonderlijke
scheppingen meer van hun waarheden uit. Om de Beethoven van 1806 enigermate
te kennen, moeten wij bij het luisteren naar het Vierde concert óók kunnen denken
aan wat daar nog meer leefde in de ziel van de schepper, aan de bekentenissen die
niet in de noten van opus 58 staan.
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Concertgebouw
25 oktober 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (21 oktober 1926)
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3
Beethoven: Vierde pianoconcert (solist: Harold Bauer)
Rimski-Korsakov: Shéhérazade
Dit was het derde programma en alreeds de tweede halve Beethoven-avond. Verleden
week: de Tweede symfonie,29 ditmaal de Derde Leonore en het Vierde pianoconcert.30
Voor de volgende donderdag staan het Derde pianoconcert en de Ouverture Zur
Weihe des Hauses ons al dreigend op te wachten. Er schijnt geen ontkomen aan. En
dit is om verschillende redenen betreurenswaard. Beethoven was gewis een groot
componist, maar er zijn grenzen. Men zal niet onderstellen dat Beethovens werk
door deze al te grote bedrijvigheid dood kan worden gespeeld, maar het is, zelfs in
een herdenkingsjaar, niet aanbevelingswaardig aan Beethovens nagedachtenis nóg
meer privileges toe te kennen dan alreeds geschied is. Monteux begint nu in dit tempo
- wat moet er in het voorjaar dan van terechtkomen? Er zijn toch maar negen
symfonieën, maar vijf pianoconcerten, enzovoort...
Wij zouden Beethoven niet gaarne missen, doch de mens zal bij dit brood alleen
niet leven...
Wij kennen Beethovens idioom, wij zijn vertrouwd geraakt met zijn
gedachtewereld, wij hebben duizend en één begrippen-Beethoven doorgewerkt;
gipsafgietsels van ettelijke Beethoven-beeldjes versieren de huiskamerlijke piano's,
naast de familieportretten en het bloemvaasje; Beethovens dodenmasker staart u aan
in alle ‘artistieke’ kamers; ge kunt de Sonate pathétique kopen in anderhalfhonderd
uitgaven, van dertig centen af; de bioscoopstrijkjes hebben hun nut van het Andante
uit de Vijfde, als het over moederliefde en zo gaat; het schoenlappertje op de hoek
neuzelt 's zondags Adelaide31 uit zijn verkouden harmonium en als er iemand met
iets te lange haren op lijn vijftien stapt, wordt hij door de conducteur voor Beethoven
uitgemaakt.
Men vraagt zich af waarmee deze grote componist dat soort voetbalveldpopulariteit
verdiend heeft.
Ach, het is populariteit en toch weer geen populariteit. Als Beethoven vandaag
leefde, zou men hem, zonder de tussenkomst van een erecomité, kalm laten
verhongeren, tenzij hij praktisch mens genoeg was om dure lessen te geven en al wat
daarbij behoort.32 En dat zou hem, met zijn doofheid, kwalijk afgegaan zijn...
Beethoven zou
29
30
31
32

Voor dit concert van 14 oktober 1926 schreef Pijper de programmatoelichting op Beethovens
Tweede symfonie (zie boven).
Voor dit concert van 21 oktober 1926 schreef Pijper de programmatoelichting op Beethovens
Vierde pianoconcert (zie boven).
Adelaide, op. 46 (1797). Lied op tekst van Friedrich von Matthisson.
Pijpers vriendin Saar Bessem vertelde dat hij een aantal leerlingen had voor privélessen
compositie. Als hij van iemand af wilde, vooral omdat hij er niets in zag, verhoogde hij het
lesgeld. Eén leerling heeft het tot het laatst toe volgehouden, ondanks de astronomische
bedragen die hij moest betalen.
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op dit ogenblik, in deze samenleving, geen spoor van kans hebben. Want men moet
bedenken dat Beethoven tegenwoordig ongeveer zo ‘onbevredigend’ (voor de oren
der tijdgenoten) zou componeren als Wagner in 1860, Debussy in 1900, Stravinsky
in 1915. Dat is een punt dat maar al te vaak vergeten wordt. Berlioz kon in het Parijs
van 1840 niet aan het woord komen, omdat daar anderen, geringeren, ‘in de mode’
waren. Hoe zal men uitmaken dat er op het ogenblik geen grote componisten leven
en werken? Hoe wil men dat ooit kunnen bewijzen? Er komen zo goed als geen
andere componisten aan de beurt, omdat Beethoven zo schromelijk ‘in de mode’ is!
Afgezien van deze overwegingen mogen wij vaststellen dat Harold Bauer met het
Vierde concert een fabelachtig succes oogstte. Het was zeer beheerst, hier en daar
nogal droog, het laatste deel wat nadrukkelijk syncoperend.
Na de pauze ging Rimski's Shéhérazade in een superieure uitvoering.

Concertgebouw33
26 oktober 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (24 oktober 1926)
Von Weber: Ouverture Euryanthe
Mozart: Vioolconcert in A, KV 219 (soliste: Yvonne Astruc)
Honegger: Pacific 231
Chausson: Poème (soliste: Yvonne Astruc)
Dukas: L'apprenti sorcier
Het eerste zondagmiddagconcert liet ons kennismaken met de Franse violiste Yvonne
Astruc. Zij speelde Mozarts Concert in A en het Poème van Chausson. Geen
overbluffende violistiek, geen onmiddellijk meeslepende artisticiteit. Maar muzikaal,
warm en beschaafd spel. Haar intonaties zijn aan de hoge kant en dat bleek ditmaal
vaker een handicap voor de zuiverheid dan een voordeel. Zij gevoelde zich, schijnt
het, niet op haar gemak met de diapason van het Concertgebouworkest en men zou,
zachtaardig, van een incompatibilité d'humeur willen spreken.
Het was helemaal een licht programma. Een Weber-ouverture (Euryanthe) en na
de pauze de locomotief van Honegger en de halfwas tovenaar van Dukas. Twee
zeldzaam geraffineerde uitvoeringen van twee niet zeer belangrijke actualiteiten.
L'apprenti sorcier van Paul Dukas werd sinds een ruim aantal jaren een repertoirestuk
- en hoe! Maar een zo onbeschrijflijk gang houdende uitvoering als deze laat ons
denken dat het werkje veel minder verouderd is dan het is. Hoewel - veel nieuwer
dan Strauss' Eulenspiegel is het niet en vergeleken met de Duitse Uilenspiegel is de
Franse Zauberlehrling (men weet dat Dukas het gegeven voor zijn orkestscherzo
ontleende aan een ballade van Goethe) nog in de kracht van zijn leven. Geest is toch
wel een bij

33

De laatste drie alinea's van deze recensie, met weglating van één zin, nam Pijper bij het
samenstellen van De Quintencirkel op in het essay ‘Arthur Honegger’. De volledige tekst
van dat essay is afgedrukt in Bijlage Q&S, p. 900.
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slechts enkele rassen voorkomende eigenschap en dat de beide zogenaamd equivalente
uitdrukkingen: ‘Geist’ en ‘Esprit’ elkaar volstrekt niet dekken, is een verschijnsel
dat te denken kon geven.
Over Honeggers locomotievenportret (Pacific 231) is de Nieuwsblad-lezers reeds
uitvoerig bericht.34 Monteux had de machine oorverblindend opgepoetst en alle
bewegende delen waren extra gesmeerd. Wij reden parade, zou men mogen zeggen.
Maar het is een weer gans verouderd type, deze ‘machine pour trains lourds de grande
vitesse’.
Over honderd jaar zal men hem in het rariteitenkabinet kunnen bewonderen, naast
een opgezette mammoet en in de onmiddellijke nabuurschap van een authentieke
toeslede. En men zal glimlachen over die dwaze voorouders, wier componisten de
wonderlijke tovermacht der muziek gebruikten voor hun kinderlijke spelen; die zich
verbeeldden dat ze door middel van klankenreeksen locomotieven konden uittekenen
of ‘Gläser Bier in Tönen suggestiv deutlich machen’,35 of bergtoeren en
beschuitenmet-muisjes in de hersenkronkels hunner toehoorders zouden oproepen.
Helemaal zo dwaas is deze fase natuurlijk niet. Vóór de elektrische trams reden,
vóór iedereen kon meepraten over stopcontacten, bajonetfittings en kortsluiting, heeft
men jarenlang met Leidse flessen en stukjes vlierpit gespeeld. En ook nu weer gelooft men dat de radiotelefonie, die geheimzinnige kracht, voor het gemiddelde
der tegenwoordige mensheid meer betekent dan een spelletje?
Laten wij Honegger dus laten spelen met zijn locomotiefje. Het klinkt heel aardig
en het duurt korter dan een scherzo van Brahms. Het aardige van dit soort
programmamuziek is dat Pacific 231 precies even goed Lever du jour kon heten, of
De Lawine, of Groeiend Ongemak. Het stuk is één progressief crescendo en drukt
dus alles uit wat een crescendo zoal uitdrukken kan...

Het Beethoven-jaar37
november 1926 (Kringschouw - De Stemvork)36
Het herdenkingsjaar dat wij met dit concertseizoen beleven, geeft aanleiding tot
menigvuldige bespiegelingen. De herinnering aan een grootmeester, aan een figuur,
leeft op verschillende wijzen voort in het gedachteleven der volgende generaties.
Zijn meest directe erfenis wordt gevormd door het oeuvre dat hij naliet. Doch het
34
35
37
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Zie de recensie in het RN van 15 juni 1926.
Pijper heeft deze uitspraak waarschijnlijk gelezen in de bundel Kunstwerken en kunstenaars
van criticus H.L. Berckenhoff. Zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
Dit essay is later opgenomen in De Stemvork. De veranderingen die Pijper toen aanbracht,
zijn hier overgenomen. In Kringschouw begon het artikel met een zin die in De Stemvork is
weggelaten: ‘Voor honderd jaren stierf Ludwig van Beethoven, erkend en geëerd als de grote,
de representatieve componist van zijn tijd. En het herdenkingsjaar...’ Hoewel het artikel
verscheen in november 1926, is het in De Stemvork gedateerd 1927.
De Amsterdamsche Kunstkring ‘Voor Allen’ werd opgericht op 25 september 1920. Na drie
jaar telde de vereniging al meer dan 10.000 leden. Vanaf augustus 1922 verscheen er een
maandblad, waarvan oorspronkelijk Sem Dresden en Paul Sanders de vaste
muziekmedewerkers waren; daarnaast waren er ook bijdragen over muziek van onder anderen
Herman Rutters, Meyer de Haas en Lou Lichtveld. Vanaf augustus 1926 heette het maandblad:
Kringschouw - orgaan van den Amsterdamschen Kunstkring ‘Voor Allen’. Pijper leverde
twee bijdragen: ‘Het Beethovenjaar’ (november 1926) en ‘Kamerorkesten’ (februari 1928).
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andere, kostbaarder, deel zijner nalatenschap bestaat uit de traditie die zijn werken,
zijn denkwijzen geschapen hebben. Zowel het ene als het andere is bij Beethoven
van buitengewoon grote betekenis.
Over het geërfde kapitaal zijner werken behoeven wij niet veel te zeggen. Zijn
negen symfonieën vormen het centrum van elk orkestrepertoire; zijn pianosonates,
zijn strijkkwartetten, zijn opera Fidelio - de trio's, duosonates, kwintetten, liederen,
ouvertures en concerten zijn ons alle, tenminste van horen spelen, bekend. Men mag
zeggen dat de concertgevende beheerders van dit deel zijner nalatenschap hun taak
naar behoren en met goed gevolg verricht hebben.
Anders staat het met de gebruiken die na en door Beethovens componeerwijze38
in zwang zijn gekomen. Ik wil mij niet verhelen dat op deze, nu een honderdtal jaren
gevolgde wijze van zaakwaarneming het een en ander aan te merken valt. Laat ons
dit een ogenblik beschouwen, daarmee ook in de wereld der muzikale scheppingen39
een balans opmakende.
Het is niet voldoende om een globaal besef te hebben van de welluidendheid, de
expressiviteit en de kracht van Beethovens scheppingen. Wij moeten trachten te
ontdekken in welke opzichten en in welke mate Beethovens muziek zich
onderscheidde van die zijner voorgangers, om met enige kans op succes te kunnen
vaststellen hoe zijn opvolgers zijn lessen verstaan hebben en op welke manier zij
hebben verdergebouwd aan zijn concepties.
Een genie als Beethoven verschijnt niet plotseling, niet onverwacht. Wanneer men
enig inzicht in de samenhang der feiten heeft, kan het ontstaan van een bepaalde
stroming, een bepaalde muzikale uitdrukkingswijze, met evenveel zekerheid voorspeld
worden als, in de astronomie, het verschijnen van een komeet of het optreden van
een zoneclips. Beethoven was de grootste meester van de periode der Germaanse
symfonische kunst. Maar zijn aanwezigheid was mogelijk gemaakt door zijn precies
even ‘geniale’40 voorgangers Haydn en Mozart en met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid reeds voorbereid door Stamitz, Ditters von Dittersdorf en de zonen
van J.S. Bach. De thematiek van Beethoven is ten nauwste verwant aan die van
Haydn; zijn constructies zijn uitbreidingen van Stamitz' en Mozarts structuur. En
wat de persoonlijke waarde, de individuele betekenis, van Beethovens muziek ten
opzichte van die zijner voorgangers betreft: wij zullen de beantwoording van alle
hiermee samenhangende vragen moeten zoeken op psychologisch en niet op algemeen
muzikaal terrein.
Men heeft ons lang voorgepraat: Beethoven bracht het element der individuele
ontroering in de muziek. Zijn Eroica zou het document zijn van een bovenpersoonlijke
heldenverering; de titanenstrijd van zijn Vijfde (of Negende) symfonie heet niet
alleen een grandioos dichterlijk visioen, maar ook: een voor allen geldende bevrijding
van de eenling. Vooral Richard Wagner werd welsprekend waar het deze en
soortgelijke beschouwingen betrof. En het lijkt vrij overbodig om er veel tegenin te
brengen.

38
39
40

In Kringschouw: componeerwijzen.
In Kringschouw: in de irreële wereld der muziek.
In Kringschouw zonder aanhalingstekens.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

169
Maar: men overschatte de waarde van dit alles niet. Dit subjectivisme van Beethoven
was waardevol, niet omdat het een weldoordacht, verantwoord en groots subjectivisme
was. Maar omdat de denker van deze subjectiviteiten, omdat Beethoven dus, een
groot kunstenaar en een fel mens was. De veelgesmade, veelgeprezen ‘objectiviteit’
van Mozart en anderen is juist zo individualistisch als het muzikaal-psychologisch
dialect van Beethoven, die altijd in de eerste persoon spreekt. Het is een grote
dwaasheid om vol te houden dat Beethoven superieur zou zijn aan anderen, omdat
hij zijn algemeen menselijke ontroeringen in de vorm van persoonlijke bekentenissen
in klanken bracht. Het zou bijna even zot zijn om Hildebrands Familie Kegge, een
verhaaltje dat in de ik-vorm is geschreven, als ‘persoonlijke uiting’ te stellen boven
de Ilias van Homeros.
De waarde, de menselijke en muzikale waarde van Beethovens scheppingen zal
niet gemakkelijk hoog genoeg gehouden kunnen worden. Maar, in de loop der honderd
jaren die verstreken zijn na het sterven van de meester, heeft men vele averechtse
waarderingen beleden. En onder de ban dier averechtse waarderingen staat gedeeltelijk - ook nog dit herdenkingsjaar.
De componisten die na Beethoven kwamen, namen zijn uitdrukkingswijzen over;
ieder nam het deel dat hem paste, en de vorige eeuw heeft een falanx kleine
beethoventjes zien geboren worden en sterven. Veel muziek van Brahms is eigenlijk
muziek van Beethoven, vermeerderd met enkele atomen muziek van Brahms.
Schumanns Florestan en Eusebius41 behoren volkomen tot Beethovens gedachtewereld;
Mendelssohn betrok het grootste deel van zijn melodiek uit het huis Beethoven, Bach
en Co. Berlioz' ‘feux et tonnerres’ is een Beethoveniaanse exclamatie, ‘colla furia
francese’.42
Het strijden en het mediteren hebben alle later-komenden van Beethoven geleerd
- het componeren (dat is, letterlijk: samenstellen; en, in een wat meer gespecialiseerde
zin: met klanken zich een wereld scheppen buiten de tijd en afzijds van het begrip)
kwam daarbij veelal in het gedrang.
Want men - dat zijn dan Schumann, Mendelssohn, Brahms en ontelbare adepten43
- heeft een Beethoven-traditie geschapen. Dat werd een huis waarin het goed was te
wonen. Men was het eens over de dialectiek; men schreef sonatevormen - gelijk
Beethoven; toonaard volgde op toonaard - als bij Beethoven; het orkest van
Beethoven, de harmoniek van Beethoven, de grappen van Beethoven, de lyriek van
Beethoven, de climaxen van Beethoven, de a-maatschappelijke gedragingen van
Beethoven - dit alles werd tot exempelen gesteld; uit dit alles groeide de
Beethoven-traditie.
En men zou willen opmerken dat de wezenlijke waarde van Beethoven niet in al
die secundaire verschijnselen gelegen kon zijn. De wezenlijke les van Beethoven is
jarenlang niet, of ternauwernood, begrepen. Zij luidde: ken uw kracht en wees u zelf.

41

42

43

Personages die waren ontsproten aan Schumanns fantasie: Florestan is de onstuimige
‘Feuergeist’ en Eusebius de romantische dromer. Zie ook voetnoot 126 bij de recensie van
21 februari 1918.
In Kringschouw vertaalde Pijper in een voetnoot: ‘met de Franse onstuimigheid’. In De
Stemvork zijn de voetnoten weggelaten. ‘Feux et tonnerres’ was Berlioz' meest geliefde
krachtterm.
In Kringschouw: en ontelbare dei minores, met in de voetnoot de vertaling ‘mindere goden’.
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Beethoven was zichzelf; hij kende zijn kracht. Hij was noch revolutionair, noch
traditionalist. Dat wil zeggen: hij was zonodig alletwee: de auteur van het Kwartet
in cis kon men evengoed reactionair als vernieuwer noemen. Of even slecht. En
Beethoven kon het zich veroorloven zijn werken te schrijven buiten het getier der
strijdende Philister en Fortschrittler44 om. Want hij kende zijn kracht.
Door zijn doofheid, door zijn antimaatschappelijkheid van het leven afgezonderd,
fantaseerde, en ontwierp, en schiep hij zijn wereld: al wat in hem leefde, projecteerde
hij in abstracte klankconstructies. Zo werd het spel hem tot het waarachtige leven
(heeft men er zich ooit voldoende rekenschap van gegeven dat de dichter spreekt,
de schilder beeldt, de architect bouwt - doch dat acteurs, musici en kinderen spelen?)
- en het leven van iedere dag verloor alle belangrijkheid.
Ook deze uiterlijkheid werd tot traditie. Onze tijd kent nog hier en daar die van
het leven vervreemde gestalten; de kwetsbare, in hun dromennet ingesponnen
kunstenaars, half kind, half wijze. Maar de kunstenaar van deze, van onze tijd gedraagt
zich anders. Het beroep van postiljon had vroeger iets romantisch, maar wij kennen
de postiljon niet meer - tenzij op enkele nauwelijks begaanbare bergpassen van Tirol
en Vorarlberg - in zijn plaats kwam de chauffeur. De voerman van vroeger mocht
een sentimenteel deuntje blazen en als een vader zorgen voor zijn paarden; de voerman
van tegenwoordig behoort zich te bemoeien met zijn gangwissel45 en zijn remmen
en zijn zorg zal zich meer uiten in manipulaties met sleutels, tang en schroevendraaier
dan in halsklopjes, tonggeluiden of een schepel haver. In de kunst is het niet anders.
Maar juist omdat dit zo is, omdat wij leven in een tijd en in een werelddeel waarin
de radio reeds een levend begrip is en de zondagsheiliging nog een bestaande realiteit;
omdat wij nog niet radicaal twintigste-eeuws zijn en niet meer doezelig romantisch
- omdat dit alles zo wonderlijk geschakeerd is, hechten wij aan het tijdsbegrip dat
Beethoven vertegenwoordigt een soms overdreven waarde. Wij hebben, laat ons dit
zonder valse schaamte erkennen, een voorstelling van het begrip kunstenaar die met
de realiteit volstrekt niet meer overeenstemt. En vele kunstenaars laten, uit naïviteit,
uit ijdelheid of alleen maar uit dwaasheid, ons publiek in zijn waan. De melomaan,
die, gewoonlijk zonder het zelf te weten, meer heldenverering voor de kunstenaar
koestert dan hartstocht voor de kunst, wenst zijn dirigenten en virtuozen in zware
pelzen gehuld uit de internationale treinen te zien stappen (ofschoon dit privilege
reeds lang overging op boksers, voetballers en Kanaal-zwemmers) en een componist
moet eerst recht een uitzondering zijn op de alledaagse regel. Zo hij al niet doof,
pokdalig en maniakaal is als Beethoven - hij moet ten minste enkele hebbelijkheden,
tics of aanwensels vertonen.
En kan men het de mensen in hoogste instantie kwalijk nemen? Wat zou er, zonder
distinctieven, van het militarisme - reëelste projectie van het begrip vaderlandsliefde46
-
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In Kringschouw vertaald in voetnoten met ‘schoolmeesters’ en ‘vooruitstrevenden’.
Versnelling.
In Kringschouw: ...van het imponderabilium vaderlandsliefde. Bij imponderabilium stond
als voetnoot: ‘letterlijk: onweegbaarheid, hier: wat niet onder woorden te brengen is’.
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overblijven?... De wereld is nu eenmaal een fantastisch schouwtoneel en welke
regisseur zou Verdi's Aida op dit toneel in uniforme overalls doen opvoeren?47
Wij hebben er vrede mee dat ons publiek met de grote componist Beethoven een
eeuw terug leeft uit het jagende heden. Maar: dit zij minder regel dan tot dusverre,
meer uitzondering. Wat Beethoven in 1820 componeerde, stond precies even scheef
in zijn tijd als de meesterwerken van nu dat doen in onze dagen. Als Beethoven op
dit ogenblik leefde, zou hij juist zo componeren als de grote componisten van thans
dat doen; en hij zou, met Schönberg, Bartók, Milhaud of Webern te strijden hebben
tegen een leger van misverstanden en wanbegrip.48
Hiermee wordt geen verkleining van de verdiensten van Beethoven voor het
muziekbesef der menigte - verdiensten die zeer groot zijn - bedoeld. Hoogstens wordt
er een aanwijzing mee gegeven. De componist Beethoven zal een groter meester,
een machtiger tovenaar blijken, naarmate men hem minder, als halfgod of heilige,
buiten de wet en boven de individuele appreciatie plaatst.

Concertgebouw
9 november 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (7 november 1926)
Beethoven: Achtste symfonie
Mozart: aria uit Il re pastore (soliste: Maria Ivogün)
Liszt: Orpheus
Richard Strauss: recitatief en aria uit Ariadne auf Naxos (soliste: Maria
Ivogün)
Richard Strauss: Dans uit Salome
Het abonnementsconcert van zondagmiddag kunnen we met twee krijtstreepjes aan
de kritische balk tekenen. Eén plusteken: het optreden van de werkelijk fameuze
coloratuursopraan Maria Ivogün, één minteken: de heruitvoering, de eerste na vele
jaren, van Liszts symphonische Dichtung Orpheus.
Men zal zelden volmaakter coloratuur horen dan van deze Duitse. De stem is niet
groot, maar alles is onbeschrijflijk goed uitgebalanceerd: niets gaat verloren. Zij
heeft een voortreffelijke hoogte: tweegestreept d klinkt nog open en vrij! En de
laagste tonen van het medium zijn voortreffelijk van resonans: als men haar in
sommige passages hoort, zou men zweren met een mezzo te doen te hebben. Zij zong
hier in het afgelopen voorjaar de Zerlina in Mozarts Don Juan (Wagnervereeniging)
en men wil zich wellicht herinneren dat haar rol de gebeurtenis van die voorstelling
was.49 Ook

47
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49

In Kringschouw luidde deze zin: ‘De wereld is nu eenmaal een romantisch schouwtoneel en
het ware een slecht regisseur die Verdi's Aida op dit toneel in uniforme overalls zou doen
opvoeren!’
In Kringschouw luidde deze zin: ‘Als Beethoven op dit ogenblik leefde, zou hij juist zo
componeren als de modernen van nu dat doen; en hij zou, met Stravinsky, Bartók, Milhaud
of De Falla te strijden hebben tegen een leger van misverstanden en wanbegrip.’
Zie de recensie in het RN van 1 juni 1926.
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deze middag bleek het weer: Ivogün is een der zeer zeldzame zangfenomenen van
het ras waarvoor onze grootvaders zich in hun studententijd zo uit plachten te sloven.
Als de gebeurtenis niet op zondag, niet te Amsterdam, niet in 1926 had gespeeld wel: men kon weer visioenen hebben van het rijtuig, afgespannen paarden en een
ere-escorte van jubelende melomanen gedurende de rit naar het hotel. Maar, het is
al meer gezegd: deze historische enthousiasmen worden tegenwoordig uitsluitend
geprojecteerd op voetbalgenieën, Kanaal-zwemsterren en hardlopers. En dat is toch
waarlijk wel een vooruitgang.
Wat nu de muzikale waarde van de prestaties van mevrouw Ivogün betreft, daarover
kon men minder verrukt zijn. Uit de aard der zaak kiest zij coloratuurwerken die
niemand anders overmeesteren kan. En het zou wél toevallig zijn als juist de
allergrootste componisten hun persoonlijkste uitingen in de vorm van technisch
allermoeilijkste aria's hadden neergelegd. Zij zong een Mozart-aria uit Il re pastore
- geen zeer belangwekkend specimen - en de Zerbinetta-aria uit Strauss' Ariadne auf
Naxos.50 Technisch een duizendwondertje51 van een gouden snuifdoosje, muzikaal
een prul.
De orkestwerken waren: Beethovens Achtste, de Dans uit Strauss' Salome en
Orpheus van Liszt.
Van de symfonie niets dan goeds. Ook het stuk van Strauss werd voortreffelijk
uitgevoerd. En men kon opmerken hoezeer de jaren geknaagd hebben aan dit
vooroorlogs-Duitse modernisme à outrance. Maar wat nog te zeggen van een
dichterlijkheid als Liszts Orpheus? Dat het verouderd is? Dat het a priori niet zeer
bekwaam voor orkest geschreven was? Dat de poëtische idee gruwelijk
wereldhervormelijk ethisch blijkt? Dat alles is waar - maar een iets groter overschot
aan muzikale ontroering zou veel goed gemaakt hebben. Zover komt men echter niet.
Dit is een salon-Orpheus en hij speelt niet op een bovenwerelds dreunende harp,
maar op een gefabriceerde piano. En die kwade onderwereld waarin hij afdaalt en
die onmenselijk beminnelijke Euridikè, die tot het leven teruggeroepen moet worden
- de hele geesteshouding die aan het stuk ten grondslag ligt, is zo weergaloos voos
en conversabel. Het is maar beter er niet langer over na te denken...

Concertgebouw
13 november 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (11 november 1926)
Haydn: Symfonie nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel)
Migot: Agrestides, fresques pour orchestre
Tsjaikovski: Vioolconcert (soliste: Cecilia Hansen)
Wagner: Ouverture Tannhäuser

50
51

Bedoeld is de aria Grossmächtige Prinzessin.
Voor ‘duizendwondertje’ (naar Hildebrands Camera Obscura) zie voetnoot 343 bij de recensie
van 1 februari 1923.
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Het programma bracht de tweede noviteit van dit seizoen: Agrestides, een orkestwerk
van Georges Migot. Voorts Tsjaikovski's Vioolconcert, gespeeld door Cecilia Hansen,
de Ouverture Tannhäuser en Haydns Symfonie ‘mit dem Paukenwirbel’.
Dit is wel een van Haydns allervoortreffelijkste orkestwerken: origineel, geestrijk
en boeiend van het begin tot het einde (ofschoon de Finale muzikaal niet het
belangrijkste deel is). Het inleidende Adagio is voor Haydns tijd ongewoon romantisch
(Schumanns algemeen bekende pianostukje Winterzeit, uit het Album für die Jugend,
stemt noot voor noot met die inleiding van Haydn overeen) en in het Andante zijn
de coloristische, harmonische en instrumentatorische vondsten niet van de lucht (de
vioolsolo!). Monteux bereidde een zeer geacheveerde, zeer stijlvolle uitvoering aan
de symfonie.
Migots Agrestides zijn aan Monteux opgedragen. Dat is op zichzelf reeds een
motief om ze hier eens te spelen. Men kende bovendien nog geen noot van Migot
en de eerste uitvoeringen zijn schaars van het jaar. Maar wij mogen toch niet zeggen
dat wij verlangend zouden zijn naar hernieuwde audities van deze noviteit: daarvoor
is ze te slecht gecomponeerd. De bezwaren die men tegen dit stuk moet hebben, zijn
in de eerste plaats compositorisch-technische bezwaren.
Ten tweede zou men enkele ernstige muzikale bedenkingen te berde moeten
brengen. Ten derde: stilistisch-artistieke.52
Georges Migot is niet alleen maar componist, hij is ook schilder. In de schilderkunst
kent men de uitdrukking: ‘niet uit de verf gekomen’. Men ziet dan van de bomen het
bos niet (van de verf het schilderij niet). In Migots Akkerlijkheden (wij geven deze
min of meer woordelijke vertaling van Agrestides gaarne voor een betere) hoort men
van de noten de muziek niet voldoende. Het is zeldzaam monochroom en dikkleurig.
Bovendien lijdt het stuk onder ernstige compositiefouten. Het zijn ‘trois fresques’
voor orkest. ‘Fresques’ vatte men hier op als een ietwat schilderachtige variant op
‘mouvements’, of fragmenten, of stukken, of onderdelen. Er werden er twee van
gespeeld. Men kan dus geen oordeel hebben over het hele werk. Dat laatste deel zou
veel hebben kunnen goedmaken. (En waarom werd het dan niet gespeeld?) Ofwel:
het had nog wat kunnen bederven en waarom heeft men dan niet alleen het tweede
fresco, Dans un esprit de danse rustique, gespeeld? Want het eerste stuk, dat korenveld
met die leeuwerik (aardig detail, die xylofoon daar!), is als geheel buitengewoon
slecht van verdeling...
Een compositorisch-technische misrekening is voorts ook de instrumentatie van
het werk. Dik, Florent Schmitt-achtig - maar pastoraal, waar Schmitt getourmenteerd
is, bespiegelend in plaats van meeslepend. Altijd kwintbassen, altijd schalmei-achtig.
Het merkwaardige is dat Migots timbre zonder uitzondering aan de blatende kant
blijft. Een ander mens vergeet zichzelf gewoonlijk op dat terrein alleen met hobo's
en klarinetten, maar Migots hoorns, zijn trombones, zijn fluiten hebben alle dat
hoboaccent. Achteraf vraagt men zich af of de grote trom deze avond óók niet
hoboachtig heeft geklonken.
Muzikale bedenkingen tegen het werk richten zich vooral tegen het tonale
gemiddelde waarin het is geschreven. Harmonisch is Migot niet veel verder dan
Reger en
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In het RN staat: stilistische artistieke. Verbeterd, te meer daar Pijper het woord correct gebruikt
in de voorlaatste alinea.
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het werk is meestal zo on-Frans mogelijk. Men zou zweren dat Migot bladzijdenlang
maar lukraak heeft geïnstrumenteerd. Het gamma hangt natuurlijk ten nauwste samen
met de (slechte) constructie van het werk. Hier en daar klinkt het vrij en helder - er
is een plek waar de strijkers unisono gaan met de lage koperen instrumenten en daar
tovert het even. Maar deze goede momenten verdwijnen onder de rijstebrijbergen
van klank en traag ritme. Migots pluritonaliteit klinkt niet fris, niet zilt, zoals bij
Milhaud of (soms) Honegger. Er zijn veel te veel stemmen en daardoor worden zijn
pluritonale constructies niet slechts dubbelzinnig, maar wel eens tiendubbelzinnig
ook.
De stilistisch-artistieke bezwaren hangen op hun beurt weer samen met de reeds
genoemde. Migot is niet slechts schilder-musicus; hij is bovendien essayist en
estheticus. Wat wij van Migot lazen, mist helderheid en doorzicht. Zijn gezichtspunten
zijn vaak origineel en getuigen van artistieke zin. Maar ook zijn filosofemen kwamen
niet uit de verf. Wat is tenslotte, deze vraag dringt zich na zijn Agrestides met geweld
op, het verschil in geesteshouding tussen Migots concepties en de vergissingen van
Liszts en Strauss' programmamuziek? Dat hij minder anekdotisch is dan de auteur
van Ein Heldenleben? Misschien. Dat hij minder wereldhervormerig is dan de
componist van Les préludes? Wellicht. Maar artistiek is hij de mindere van die
ouderen en stilistisch is het lood om oud ijzer.
Migot schijnt een zonderlinge eend in de bijt vol snaterende componisten van deze
koude periode. Misschien missen deze ernstige beschouwingen alle zin - want
misschien kent hij alleen het vak nog maar niet. Het wordt dan wel tijd; hij is reeds
vijfendertig jaar.

Kamermuziek53
16 november 1926 (RN)
Concertgebouw-Kamermuziek (13 november 1926)
Ferdinand Helmann (viool), Ben Meijer (viool), Frederik Denayer
(altviool),
Carel van Leeuwen Boomkamp (violoncel), Karel Willeke (fluit),
Willem Brohm (klarinet) en Rosa Spier (harp)
Goossens: Suite voor fluit, viool en harp
Fauré: Strijkkwartet, op. 121
Debussy: Sonate voor fluit, altviool en harp
Smit: Trio voor fluit, altviool en harp
Ravel: Introduction et allegro

53

Uit de rubriek Correspondenties in De Muziek kan worden afgeleid dat Pijper zich over het
algemeen ontfermde over de symfonische muziek in Amsterdam en dat de andere
hoofdredacteur, Paul F. Sanders, zich concentreerde op de kamermuziek. Blijkbaar gold deze
verdeling ook voor het Rotterdamsch Nieuwsblad: een enkele maal verscheen er onder de
aanhef ‘Men schrijft ons uit Amsterdam’ een bespreking van een kamermuziekconcert,
waarvan we kunnen aannemen dat niet Pijper, maar Sanders de schrijver was, omdat hij dit
concert tevens in De Muziek besprak. Voor dít kamermuziekconcert geldt het omgekeerde:
we kunnen aannemen dat het een tekst van Pijper is, omdat hij over dit concert ook in het
decembernummer van De Muziek schrijft.
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De tweede avond van de door het Concertgebouw georganiseerde kamermuziekcyclus
was gewijd aan ‘de modernen’. Makjes, o, zeer makjes. Eén Hollandse noviteit: een
Trio voor fluit, alt en harp van Leo Smit; één buitenlandse: het Kwartet opus 121
van Fauré. De rest van het programma bestond uit: één meesterwerk, de Sonate voor
fluit, alt en harp van Debussy; één voortreffelijk stuk handwerk, Introduction et
allegro van Ravel voor harp, strijkkwartet en twee blazers, en één croûte: de Suite
voor viool, fluit en harp van Eugene Goossens. Wanneer wij nu bovendien nog
constateren dat het Kwartet van Fauré een respectabel opus is, maar ongelooflijk
bleek en academisch, en dat Smit in zijn Trio voorlopig meer nieuwe beloften doet
dan vroeger gedane inwisselt voor muziek, dan is het duidelijk dat men dit concert
als geheel bezwaarlijk een geslaagde avond kan noemen. Een andere ongunstige
factor was bovendien dat de musicerende Concertgebouworkestleden, aan wie men
mevrouw Rosa Spier had toegevoegd, zonder uitzondering zeer los in de voegen
zittende ensembles vormden. Het voldeed aan bescheiden eisen maar voor een zeer
klein deel...
Het Trio van Leo Smit is een beknopt, eendelig werkje, goed gedacht voor de
gekozen instrumenten en in de regel goed gerealiseerd ook. Er staan nog wat
coloristische misrekeningen in: die harpakkoorden in het laatste onderdeel - te schraal
- en de alt speelt wat te vaak alla mandolina, te veel tremolo voor een kleine zaal.
Wanneer men het eerste deeltje als inleiding opvat, dan is het tweede deel het
hoofddeel en dat is het minst geslaagde. Smit is het nog niet met zichzelf eens over
het moderniseren, zou men zeggen.
Harmonisch is het hier en daar actueel genoeg (ofschoon er wat te veel parallellen
in staan), maar zijn melodiek is evenmin als zijn ritmiek van onze dagen. Een aantal
motiefjes is wat hemelsblauw-pastoraal (de combinatie fluit-alt-harp werkte dit
natuurlijk zeer in de hand en deze opmerking is dan ook niet bedoeld als aanmerking!);
sommige andere zijn nogal springerig.
Men mag nog niet voorspellen welke ontwikkeling Smits talent zal gaan vertonen.
Voorlopig schijnt hij meer behoefte te hebben aan een ‘Klärung seines formalen
Bewusstseins’54 dan aan nieuwe wetenschappen omtrent harmoniek en contrapunt.
Want de enige tot de bodem gaande bedenking die men tegen zijn stuk zou moeten
maken, is: dat alles wel zeer van harmonische complexen uit ontworpen is en daardoor
troebeler wordt dan hij bedoeld zal hebben. Hij had de betrekkelijke tegenslag dat
zijn Trio vlak na de Sonate van Debussy voor dezelfde bezetting gespeeld werd. En
dus drongen zich allerlei (onbillijke!) vergelijkingen op, die wij thans niet zullen
registreren. Maar de componist zal zelf opgemerkt hebben hoeveel ranker Debussy
voor ditzelfde ensemble schrijft. Debussy's harppartij is wellicht notenrijker dan die
van Smit, maar deze laatste is (mirabile dictu) soms wat te pianoachtig. Gevolg van
de harmonische conceptie alweer.
Wij zouden van Smit wel eens een strijkkwartet willen horen of zien. Hij heeft
nog allerlei ontwikkelingsmogelijkheden voor zich. Wensen wij hem
concentratiemogelijkheid en rust.

54

In Neerlandia (augustus 1934) heeft Pijper het over ‘Klärung des tonalen Bewusstseins’. Hij
varieert hiermee in muzikale zin op een thema van Freud.
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De Sonate voor fluit, alt en harp van Debussy is een der betoverendste scheppingen
uit zijn allerlaatste periode. Het is ongelooflijk hoe deze meester, met een paar
akkoorden, één fluitguirlande, één alttriller, een sfeer van feestelijkheid weet te
evoceren. Waarlijk - geen goddelijker schoonheid werd ooit gevangen in een diafaner
klankennet.
Ook Ravels werk tovert. Het is minder droog dan andere composities van deze
geniale horlogemaker. Misschien is de harppartij wat te concertant voor de draagwijdte
der motiefjes en de behandeling van fluit en klarinet is wat zuinig. Maar hoe klinkt
dit alles! Het is wel een van Ravels beste kamermuziekwerken.
Over het Kwartet van Fauré valt weinig te vertellen. Het is zeer scholastisch;
weliswaar Frans-scholastisch, maar daarom niet minder aan handen en voeten
gebonden. Muziek van een (gelukkig!) voorbije periode, respectabel, beheerst, niet
onpersoonlijk, maar evenmin origineel.
De Suite van Goossens is ordinaire, precieuze salonmuziek. Samengeflanst, niet
gecomponeerd. Een alledaags confectiegeestje. Handig vakman, zoals er precies
twaalf in een dozijn gaan.
Het valt te betreuren dat men over de uitvoeringen niet veel goeds zou weten te
zeggen. Maar hoe haalt men het in zijn hoofd met een ad hoc samengeraapt kwartet
een zwaar stuk als dat van Fauré te gaan spelen? Hoeveel repetities heeft men daarop
kunnen houden? Helmann is een uitstekend en ervaren kamermuziekspeler, maar
zijn samenspelen met Meijer, Denayer en Van Leeuwen Boomkamp had niets van
een ensemble.
Denayer is een eminent altist, maar zijn toon is een graad of duizend te luid voor
de Kleine Zaal. Tenminste, zo was dat deze avond. Van Leeuwen Boomkamp is een
jong cellist met talent, maar men kan hem niet verwijten dat hij nog geen
kwartetroutine heeft. Dat eist een speciale studie van jaren! Willeke speelt
voortreffelijk fluit, maar zijn dynamisch gemiddelde is volstrekt op de dimensies
van de Grote Zaal berekend. Zo bleef alleen Brohm, als klarinettist, die de akoestiek
van de Kleine Zaal kent, die bovendien routine heeft op dit terrein vol voetangels en
klemmen. Mevrouw Spier is een der beste harpisten van dit land, maar ook zij leed
onder de doem van deze avond: het was forte of fortissimo en de dynamische
verademingen waren schaars.
Qua reproductie had alles het karakter van een onderonsje, dat het Concertgebouw
onwaardig was. En men kan dit te minder billijken waar het de moderne en moeilijk
realiseerbare muziek gold. Waar berust de artistieke verantwoordelijkheid voor deze
avond? Wie heeft dit zonderlinge programma opgesteld? Wie leidde de repetities?
Wie bepaalde de duizend en één gewichtige kleinigheden, waarvan het welslagen
van zo een concert afhankelijk is? Als iemand het in zijn hoofd haalde zó Beethoven
te spelen, zou men hem van het podium honen. Maar voor de moderne muziek is het
middelmatige juist goed genoeg... schijnt het!
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Concertgebouw - Berlioz en Johan Wagenaar
17 november 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (14 november 1926)
Wagenaar: Saul en David
Mozart: Pianoconcert in D, KV 537 (solist: Robert Casadesus)
Berlioz: Symphonie fantastique
Robert Casadesus speelde Mozarts Krönungskonzert en oogstte daarmee schoven,
voeren, hooibergen van enthousiasme. En terecht. Want zelden zal men stijlvoller,
verfijnder Mozart-spel gehoord hebben dan deze voortreffelijke Franse pianist te
genieten gaf. Zijn voordracht vormde met de prachtig afgewogen begeleiding een
superieur geheel.
Na de pauze ging Berlioz' Symphonie fantastique. Dr. Johan Wagenaar liet in het
programma een korte beschouwing over deze componist afdrukken, waarin het heet:
‘Velen dragen Berlioz' grootste en meest gave werken, in volle bewondering, een
warme liefde toe. Anderen echter staan er koel waarderend tegenover. Wel erkennen
zij het genie van de meester, maar zij opperen daarnaast bedenkingen van esthetische
en ethische aard.’55
Dr. Johan Wagenaar signaleert deze bedenkingen, doch hij weerlegt ze helaas niet.
En niemand beter dan hij, die ze had kunnen weerleggen. Berlioz heeft de vurige
jeugdliefde van de Hollandse componist gehad. Wagenaar heeft zijn werken
gepropageerd in tal van uitvoeringen: Berlioz' instrumentatievondsten zijn het
voorbeeld geweest voor een groot deel van Wagenaars orkestrale invallen. Maar
Wagenaar stelde zich helaas tevreden met het opperen van de hypothese: dat Berlioz
de ‘schrikbeelden, die bijna iedereen in zijn prille jeugd heeft doorgemaakt, in half
slapende toestand, of in dromen’, zijn leven lang heeft moeten doormaken. ‘En
wellicht is hij, juist door deze bijna ziekelijke verbeelding, in staat geweest zulke
schrikwekkende en diabolische taferelen muzikaal uit te beelden.’
Op deze observaties had een andere conclusie moeten volgen dan de volgende,
die Johan Wagenaar liet afdrukken: ‘Als men begrijpt dat naast het heilige en het
idealistisch verhevene ook het leven in al zijn vertakkingen een grondslag voor de
kunst is, dan zal men tenminste de grootste meesterwerken van Berlioz op de rechte
wijze kunnen aanvoelen, hetgeen meestal zal leiden tot het liefhebben daarvan.’ Wat
al voorzichtigheid, wat al Hollandse slagen om de arm! Dat ‘heilige’, dat ‘idealistisch
verhevene’, is dat soms iets anders dan ‘het leven in al zijn vertakkingen’? Wat
bedoelt men met die antithese? Is de liefde van Romeo and Juliet soms meer een
‘vertakking van het leven’ dan iets idealistisch verhevens? Zijn dat niet twee woorden
voor één begrip? Wordt het ritueel van een requiem soms plotseling minder ‘heilig’,
als een
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Johan Wagenaar, ‘Hector Berlioz’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 14 november
1926, 73-76.
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niet kerkelijk gelovig man als Berlioz daarbij een muziek schrijft die uit het diepst
van zijn wezen opwelt? En waarom die precisering: zijn ‘grootste’ meesterwerken?
Zal iemand de Symphonie fantastique ‘op de rechte wijze’ kunnen aanvoelen en
daarnaast La damnation de Faust niet verstaan? Men zou geneigd raken aan de
rechtheid van deze wijze van aanvoeling ernstig te gaan twijfelen.
Wij zijn geneigd een en ander op een ietwat bezwaarlijke uitdrukkingswijze terug
te voeren. Wij menen wel te mogen vaststellen dat Wagenaars liefde voor het oeuvre
van het genie Hector Berlioz diep, edel en echt is. En de auteur van Saul en David
zal [als] de oorsprong van zijn eigen inspiraties veeleer ‘het leven in al zijn
vertakkingen’ erkennen, dan het ‘heilige en idealistisch verhevene’. Maar daarom
juist was het beter geweest als hij deze ethiserende onderscheiding niet gemaakt had!
De conclusie die op Wagenaars observatie, betreffende Berlioz' ‘diaboliek’, had
moeten volgen, zou deze geweest kunnen zijn: een schizofreen neuroticus als Berlioz
projecteert zijn (om de drommel niet ‘ziekelijke’) fantasmen op het leven buiten
hem. Berlioz had het Medusa-hoofd van zijn eigen onderdrukte driftenleven met
wijdopen ogen aanschouwd en voor hem hadden dus die ‘verbeeldingen’ niets
verschrikkelijks meer, zomin als voor Goya, voor Brueghel, voor Dante, voor Dürer.
‘Schrikwekkend’ is 's mensen onbewuste leven slechts voor hem die zijn eigen
apocalyptische beesten nog nimmer heeft durven beschouwen. En Berlioz' waarheden
zijn ons aller waarheden - ongeweten waarheden, of: inzichten. Hij, die deze
waarheden niet ‘weet’, zal Berlioz' oeuvre moeten afwijzen, omdat dit hem nopen
zou zijn eigen ongewenste eigenschappen te zien en dus te aanvaarden - omdat wij
nu eenmaal niet anders zijn dan wij van het begin af waren. En voor hem die het
‘inzicht’ deelachtig werd - dit paganisme klinkt ietwat calvinistisch, inderdaad - zijn
Berlioz' duivelsheden een spel zoals een symfonie van Mozart, van Haydn. En het
is niet gewaagd te beweren dat er in een orgelpreludium en fuga van Bach meer
gesublimeerde boosheden of ‘diabolische taferelen’ verwerkt zijn dan in het complete
oeuvre van Hector Berlioz, romanticus en dagdromer...
Wij moeten dus Wagenaars conclusie verwerpen; maar ook de observatie lijkt niet
zeer gelukkig gesteld. Wij kunnen Berlioz' geestesleven niet voor een ‘bijna ziekelijke’
verbeelding houden en evenmin onderschrijven wij de leerrede van Peter van Anrooy,
door dr. Wagenaar instemmend geciteerd: ‘Zijn heftig karakter was van een
rampzalige gespletenheid en onevenwichtigheid.’ O, Hollandse ongespletenheid en
evenwichtigheid, waar zijn uw prestaties?
Het is een vreugde na dit alles te kunnen constateren dat de componist Johan
Wagenaar de muziekestheticus op alle punten schaakmat zet. Want zijn Saul en
David is hier en daar van een heilrijke gespletenheid en een meeslepende
onevenwichtigheid. Het werk houdt het volstrekt uit naast een symfonische Dichtung
van Strauss en het overtreft Liszts exempelen overal. Enkele overgangsformules
blijken wat verweerd te zijn, bijvoorbeeld na de harpsolo. En het omslaan van Sauls
extase in ‘waanzin’ is ook niet zeer helder naar voren gebracht. Maar het werk is
superieur van opbouw: de climaxen liggen zeer juist verdeeld en het karakter van
deze muziek is vurig, vlot en

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

179
persoonlijk. Ach - waarom heeft Wagenaar indertijd de tijd niet gevonden, nodig om
zich te ontwikkelen tot de representatieve Hollandse componist van zijn generatie?
Een stuk als Saul en David heeft niemand hem hier nog nagemaakt.

Wagnervereeniging
22 november 1926 (RN)
De uitvoering van Tristan und Isolde, onder Richard Strauss, is een groot succes
geworden.56 Ook ditmaal worden de najaarsuitvoeringen weer gecombineerd met
een tweetal volksvoorstellingen, zodat men wel mag constateren - met voldoening!
- dat de Wagnervereeniging haar exclusief karakter stilaan kwijtraakt. De andere, in
haar naam neergelegde, exclusiviteit had zij gelukkig reeds verloren. Opera's, erkende
meesterwerken van anderen dan van de Beierse Sophokles (vrij naar Nolthenius),57
werden reeds herhaaldelijk uitgevoerd. Voor de aanstaande voorjaarsuitvoering koos
men bijvoorbeeld Fidelio.
Het ware ook het Lot verzoeken! Een hele avond Wagner-opera - het is waarlijk
niet meer uit te houden. En nu is Tristan nog op geen stukken na het langdurigste
der muziekdrama's. Maar wat al breedsprakigheden, wat al reddeloos verouderd
operaonverstand! De grote liefdesscène in de tweede akte - wie verduurt dit nog?
Het is volstrekt niet nodig dat alle toneelprestaties het tempo van de film zonder meer
zouden overnemen: na vijf minuten de eerste dode, binnen het kwartier de ontknoping.
Elke te ver gaande compressie loopt op steriliteit uit, zo ook de ziekelijke zuinigheid
met de minuten onzes ontspanningslevens. Maar alles heeft zijn verhoudingen.
Wagner veronderstelt dat wij in dat grote halfuur liefdesmuziek alle nuances van
zijn fantasie, alle schakeringen, van het bronstige rechtstreekse liefdesverlangen af
tot het smachten van een totaal geresigneerde stervenswens toe, met zijn beide
hoofdpersonen mee doorleven. Het mocht wat! Die scala der ontroeringen hebben
wij binnen vijf minuten reeds afgewerkt; wij hebben genoeg aan een indicatie en de
uitweidingen van de volgende - zeer lange! - vijfentwintig minuten brengen niets
nieuws meer, doch zij verslappen ons concentratievermogen aanzienlijk.
Frederik van Eeden schreef in zijn ‘Studies’ (dat opstel is reeds ettelijke jaren
oud)58 over een voorstelling van Tristan und Isolde.
Hij wijdt daarin vele bewonderende zinnen aan de muziek, doch het schouwspel
irriteerde, ‘smartte’ hem. Hij nam de zaken waarschijnlijk buiten proportie waar;
muziekgevoelige literatoren hebben nogal eens de neiging bij de combinatie
muziektoneel van het eerste element niets dan goeds, van het andere voornamelijk
kwaads te

56
57
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Annalen 2820.
Blijkbaar was het Hugo Nolthenius die in zijn adoratie voor de meester van Bayreuth Wagner
eens ‘de Sophokles van Beieren’ had genoemd. Pijper citeerde zijn woorden reeds (zonder
bronvermelding) in de recensie van 2 februari 1922. Voor Nolthenius zie voetnoot 59 aldaar.
Oog en oor, Van Eeden (1908). Zie ook de recensie van 30 december 1920.
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denken en te schrijven. Men zou, zonder onvriendelijk te schijnen, mogen vaststellen
dat muziek en toneel in die lange liefdesscène juist elkaars portuur blijken. De
vertoning van de twee gelieven op dat bankje is niet te redden, niet met Tristans
wijde mantel en niet met Isoldes stromende haren. Maar wat doet de muziek anders
dan doormediteren op de eerste twee maten van het voorspel? Immers niets...
Duizend en één publicaties hebben ons het besef bijgebracht dat deze opera de
neerslag is van Wagners ongelukkige liefde voor Mathilde Wesendonck. Ach waarom is het een ‘ongelukkige’ liefde geworden? Later, veel later, heeft Wagner
eenmaal zijn muziek in beknopte vorm geuit; dat was in zijn Siegfried-Idyll (van
1870). In dat kwartier muziek stortte hij meer van zijn eigen wezen dan in het totaal
van zijn giganteske muziekdrama's. En men mag niet zeggen dat de Siegfried-Idyll
de projectie van het resultaat van een ongelukkige liefde was! De geaccrediteerde
Wagner-biografen worden altijd zeer welsprekend in deze hoek van 's meesters
leven...
Wij zullen de opera Tristan und Isolde ook verder overlaten aan de alles helende
tijd. In ieder geval was dit een superieure uitvoering. Richard Strauss' leiding is een
feest voor de vakkundige musicus. Hij is een meesterlijk dirigent en hij houdt de
ensembles in een prachtig evenwicht.
Van de solisten moet in de eerste plaats Urlus genoemd worden. Het is
bewonderenswaardig, zoals hij zijn zware taken weet te vervullen en zijn stem boette
nog bijna niets van de glans en de souplesse van vroeger in. Gertrude Kappel was
een uitnemende Isolde. Ook van de bijrollen niets dan goeds. Lydia Kindermann
(Brangäne) acteerde wat star, vocaal zeer goed. Marowski (Marke), Groenen
(Kurwenal), Kern (Melot): allen uitstekende Wagner-zangers. Het orkest van het
Concertgebouw speelde de zeer dikke partituur onvermoeid door en vond voor de
expressieve bladzijden de treffendste accenten.

Till Eulenspiegels lustige Streiche
25 november 1926 (Programma Concertgebouw Amsterdam)
Wanneer men door sommige kleine Zuid-Duitse, Zwitserse of Oostenrijkse stadjes
dwaalt, dan kan het gebeuren dat plotseling ons tijdsbesef weggevaagd blijkt. Vergeten
is het station dat wij tien minuten geleden verlieten, weggewist zijn de gedachten
aan het dagelijkse leven; in de spelende kinderen op straat menen wij de knapen en
meisjes van Holbein of Dürer te herkennen. De huizen, de bruggen, het vlietende
water - het is alles nog juist zoals onze voorouders het waarnamen; een uithangbord
verplaatst ons in de dagen der Meistersinger en de taal die onze oren treft, lijkt van
klank geen andere dan die van Hans Sachs, Schuhmacher und Poet. Onze eigen
kleding, onze wijze van bewegen bleef hetzelfde; maar naast deze eerste realiteit
blijkt het stil levende verleden niets van zijn primitieve werkelijkheid te hebben
verloren. Wij bestaan voor enkele ogenblikken in twee tijdsdimensies.
Dit is ook de stemming die wij ondergaan bij het aanhoren van Richard Strauss'
opus 28. Strauss' orkestklank is die van de nieuwere tijd; zijn observaties van de
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vrolijke schelm hebben niets middeleeuws - en toch is het milieu waarin Tijl zijn
streken uithaalt, volkomen echt. Eulenspiegel speelt niet in een toneeldecor, het is
geen maskerade, de muziek is nergens archaïserend, evenmin als Strauss' observatie
van het geval. Een geheimzinnig verband is overal waarneembaar tussen ‘vroeger’
en Strauss' ‘heden’. Dit wordt ten duidelijkste gedemonstreerd door de relaties van
het thematische materiaal. De motieven van de (langzame) inleidingsmaten en de
epiloog zijn noot voor noot het tweede Eulenspiegel-thema - hier overigens in een
allervermakelijkste ritmische vermomming gestoken.
Deze symphonische Dichtung ‘nach alter Schelmenweise in Rondeauform für
grosses Orchester gesetzt’ is in zijn geheel en in onderdelen gebouwd op het motief
van de dalende septiem. Meestal is dat de kleine septiem; één keer slechts verschijnt
het interval groot, wanneer de trombones Tijls doodvonnis uitspreken.
Het inleidingsthema, ‘gemächlich’:

Eulenspiegel:

Het vonnis:

Een compositorisch-technische analyse van dit uitgebreide rondo kan gevoeglijk
achterwege blijven. Het is evenwel buitengewoon interessant zijn aandacht te
schenken aan de verwerking der thema's. De groep der drie hierboven geciteerde
motieven zou men het melodische materiaal van het werk mogen noemen.
Daartegenover staat het eigenlijke (eerste) Eulenspiegel-thema (hoorn), dat ritmisch
zeer eigenaardig is:
Het merkwaardig syncopische karakter van dit motief geeft aan het hele werk die
jacht, die vrolijke opgewondenheid, waardoor wij onophoudelijk geboeid en
meegenomen worden. Till Eulenspiegel werd voltooid in 1895 (eerste uitvoering te
Keulen onder Wüllner 5 november 1895) en veel wat eertijds ‘vreemd’ klonk, is ons
thans reeds volkomen vertrouwd. De tijd wijzigt onze appreciaties voortdurend en
hierdoor is het wellicht te verklaren dat wij een werk als deze symphonische Dichtung
tegenwoordig veel meer waarderen als absolute muziek, als een in zichzelf complete
klankschepping, dan als ‘Tonmalerei’. Het anekdotische vergaat, de muzikale waarde
blijft over. En men zou nog van waardering kunnen verschillen wat betreft de
programmatische details: Eulenspiegels verliefdheid, zijn grap met de geleerden.
Doch de bewondering die wij koesteren voor de muzikale conceptie van het stuk,
wordt
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hierdoor ternauwernood meer beïnvloed. Ik voor mij ben geneigd te menen dat deze
schijnbaar beperktere - want: uitsluitend muzikale - waardering de zuiverste is.

Richard Strauss
27 november 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Richard Strauss (25 november 1926)
Mozart: Symfonie in C, KV 551 (Jupiter)
Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche
Richard Strauss: Don Quixote
Het abonnementsconcert van donderdagavond in het Concertgebouw stond onder
leiding van dr. Richard Strauss. Twee bijzonderheden, onalledaagsheden, verdienen
aan de vergetelheid ontrukt te worden: ten eerste Marix Loevensohns meesterlijke
reproductie van de violoncellosolo uit Don Quixote; ten andere een onbeschrijflijk
weinig geslaagde uitvoering van Mozarts Jupiter-symfonie.
Richard Strauss is een buitengewoon machtig en ervaren dirigent - de uitvoeringen
van Tristan und Isolde van de laatste dagen zijn er om dat te bewijzen. Maar dit
concert, onder zijn leiding, maakte de indruk dat hij zich noch om het dirigeren, noch
om het spelen van het orkest, noch om de muziek van Mozart en Strauss, die nu
eenmaal op het programma stond, ook maar het geringste bekommerde. Zelden zal
men nonchalanter, slapper musiceren hebben geregistreerd dan ditmaal. Men zegge
niet dat de altijd geladen, sanguinische directie van Monteux ons onbillijk kritisch
zou hebben gesteld tegenover elke andere vorm van orkestleiden. Dit dirigeren van
Strauss kon door geen enkele beugel. Dat was de ergerlijkste vorm van
laat-maarlopen-directie, die men zelfs bij geen enkele zoveelsterangs opera zou
wensen aan te treffen. Maar dan nog! Noblesse oblige, en wat zich anonieme
duisterlingen in onwaarschijnlijke plaatsjes nog wel kunnen veroorloven, past ons
in Amsterdam niet van dr. Richard Strauss. Men voelt namelijk onafgebroken dat
deze dirigent een meester is; dat hij zich nauwkeurig zou kunnen voorstellen hoe hij
het hebben wil; dat het hem een minimum van inspanning zou kosten het gewillige
en hem zeer genegen Concertgebouworkest te laten reageren op zijn geringste
indicaties. Als de wil er geweest was, zou Mozarts Jupiter-symfonie op dit concert
een gebeurtenis zijn geworden die maandenlang levend was gebleven in onze
herinnering. Nu werd het een treurige uitvoering. Rommelig en vaal.
Eulenspiegel59 en Don Quixote gingen niet veel beter. Alles straalde een
onoverkomelijke verveling uit, die door geen ijver van Loevensohn of Zimmermann,
door geen uitstekend ingezette soli van strijkers of blazers overwonnen kon worden.
Strauss stond daar met de dirigeerstok, als deus ex machina, voor zijn eigen muziek
- en het was, als geloofde hij noch aan de ‘Lustigkeit’ van zijn Uilenspiegel,

59

Voor dit concert van 25 november 1926 schreef Pijper de programmatoelichting op Richard
Strauss' Till Eulenspiegels lustige Streiche (zie boven).
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noch aan de heroïek van zijn Don. Het was, als geloofde hij niets meer van wat hem
eens drong tot het concipiëren en neerschrijven van zijn eigen werken; het was, als
geloofde hij niet meer in de muziek.
Dit alles werd reeds volkomen amorf.
De muziek is een wonderlijke kunst. Men kan er zijn eigen grafrede in houden.
De volle zaal zal dit alles niet zo opgemerkt hebben. Sommigen zullen niets
bespeurd hebben van de ‘Verwesungs’-geur die rondom Don Quixote en Eulenspiegel
hing; maar... aan te nemen dat de auteur zelf niet meer in zijn oeuvre gelooft, lijkt
een krachttoer waartoe het Concertgebouw-publiek nauwelijks in staat zou zijn. Het
is ook geen bewijsbare stelling. De toekomst zal het bewijzen. Maar het lijkt geen
gewaagde profetie te voorspellen dat Les préludes van Liszt (om een ouder stuk
programmamuziek te nemen) het langer uit zal houden dan het oeuvre van Strauss.
Twintig jaar geleden werden wij vrolijk door zijn blatende schaapjes - tegenwoordig
kan men er bijna om huilen.

Arthur Bliss
30 november 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (28 november 1926)
Schubert: Vierde symfonie (Tragische)
Bliss: Hymn to Apollo
Brahms: Vioolconcert (solist: Bronislaw Huberman)
Het programma van het concert van zondag in het Concertgebouw bracht, behalve
de Tragische symfonie van Franz Schubert en het Vioolconcert van Brahms (door
Huberman fenomenaal gespeeld) een noviteit: een Hymn to Apollo van Arthur Bliss.
Arthur Bliss is een der prominente Engelse modernen. Wij kenden hier in Holland
tot dusverre slechts kamermuziek van hem. En, het moet gezegd worden, die
kamermuziek is beter dan dit orkestwerk.
Bliss' grootste verdienste was vooral zijn eigenaardige geestesgesteldheid, die hem
de dingen rondom altijd deed waarnemen als marionetten, als sujetten in een
denkbeeldige komedie. Dramatisch was hij niet; episch evenmin. Hij is een typische
Engelsman, ietwat sceptisch, met een zeer ontwikkeld gevoel voor humor, door en
door beschaafd en zeer menselijk. Een hartstocht voor de oude beschavingen hadden
wij nimmer bij hem gezocht; zijn ironie was volmaakt a-sentimenteel en dus zou
men zijn kosmogonieën ook niet zonder meer durven bevolken met de habitués van
de Olympos. En Phoibos Apolloon leek wel ongeveer de laatste goddelijkheid op
wiens altaren Arthur Bliss hymnen zou gaan staan offeren. Wij hebben ons ernstig
afgevraagd of hier geen kleine malicieusheid in het spel kon zijn - het leek
waarschijnlijker dat Bliss de godenverering der neoclassici alvast bij voorbaat zou
willen bespotten, dan dat zijn eigen muziekbesef hem naar het vóór-christelijke Hellas
teruggevoerd zou hebben.
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Maar wij kunnen er met geen mogelijkheid enige aardigheid aan vinden. Als er
geïroniseerd werd, dan is dat radicaal mislukt. En als er niet geglimlacht moest
worden, doch eerlijk en serieus hymnen aangeheven, dan is dat al evenmin volkomen
geslaagd.
De Hymn to Apollo begint als Åses Tod van Grieg, verloopt volgens het schema
van Debussy's Danseuses de Delphes en brengt de melismen uit Pelléas et Mélisande
van dezelfde Debussy in zeer groten getale. Het is eigenlijk zeer (te!) onorigineel en
daarbij komt dat Bliss zijn conceptie voor de bezetting (groot orkest, met veel koper
en veel pauken) tamelijk slecht realiseerde. Het stuk brengt vier vrijwel identiek
geënsceneerde hoogtepunten; hij maakt zijn stijgingen zeer overhaast (drie maten
crescendo en wij zijn boven) en de overgangen tussen de climaxen zinken te diep in.
Het evenwicht blijft behouden ten koste van alle tegenkleuren: er is niet een wezenlijk
contrasterende gedachtegang in het hele werk.
Deze compositie kon ons zijn vroegere kostelijk ironische Madam Noy of Rout60
niet laten vergeten. Bliss is iemand met een zeer onalledaags talent, maar de Hymne
aan Apollo werd een weinig geslaagd specimen van zijn kunnen. Misschien was hij
alleen gehandicapt door het apparaat, wist hij met het orkest nog niet goed weg. Het
wordt dan overigens tijd voor hem om het te gaan leren: hij is nu vijfendertig jaar.
Misschien zou men hem in overweging mogen geven eens een symfonie te gaan
schrijven voor het Wagner-orkest. Alleen voor studie, welteverstaan.
De zelden gespeelde Tragische van Schubert (in c-klein) houdt het zeer wel uit
naast de Grote in C en de Unvollendete. Constructief is de symfonie niet zeer
persoonlijk, wat beknopt voor het thematisch materiaal. Maar er staan fragmenten
in die tot Schuberts allerbeste melodiek behoren: het tweede thema uit de Finale
bijvoorbeeld.

Uit Amsterdam. Concertgebouw61
december 1926 (De Muziek)
Wij hebben hier het overzicht over acht abonnementsconcerten, gegeven onder leiding
van Pierre Monteux. Louter zeer goede, ten dele zelfs voortreffelijke uitvoeringen.
De solisten waren, in chronologische volgorde: Erna Rubinstein, Harold Bauer, de
Parijse violiste Yvonne Astruc, Leonid Kreutzer, Maria Ivogün, Cecilia Hansen en
Robert Casadesus.
Men kan helaas niet ontkennen dat de programma's van deze acht concerten er, ik
zou willen zeggen opvallend neutraal en braaf uitzagen. Een nauwkeurig onderzoek
leert ons dat wij op die acht concerten zes werken van Beethoven te horen heb-

60
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Pijper hoorde Rout in augustus 1922 op het muziekfeest van de ISCM in Salzburg (zie de
muziekbrief in het UD van 17 augustus 1922). De ballade Madam Noy hoorde hij wellicht
in 1921 in Amsterdam (zie Muziekkroniek VI in het UD van 13 november 1921) en zeker
op het concert van 22 april 1922 in Utrecht, toen ook zijn eigen Sextet in première ging (zie
Pijpers programmatoelichting van die avond, HPG 2, 824).
De artikelen getiteld ‘Uit Amsterdam’ verschenen in De Muziek in de rubriek
Correspondenties.
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ben gekregen - wat zelfs voor een herdenkingsseizoen dat nog pas twee maanden
oud is, veel lijkt. Dat waren: de Tweede en de Achtste symfonie, het Derde en het
Vierde pianoconcert; de Ouverture Zur Weihe des Hauses en de Derde Leonore.
De verdere grote stukken waren: Brahms' Tweede, het Vioolconcert van
Mendelssohn, een paar concerten van Mozart, een symfonie van Haydn, het
Vioolconcert van Tsjaikovski en de Fantastique. Het bijwerk bestond uit: Berlioz'
Benvenuto Cellini, een fragment uit Rédemption van Franck, La valse van Ravel,
stukken van Borodin (Prince Igor), Rimski (Shéhérazade), Weber (Euryanthe),
Honegger (Pacific), Chausson (Poème), Dukas (L'apprenti sorcier), Strauss (Don
Juan en een aria uit Ariadne auf Naxos, benevens de Dans uit Salome), Liszt
(Orpheus), Wagner (Tannhäuser) en Wagenaar (Saul en David).
Er werden twee noviteiten gespeeld: Pijpers Derde symfonie, waarop wij hier uit
de aard der zaak niet verder zullen ingaan, en Agrestides van Migot. Dat was alles.
Wanneer wij deze balans beschouwen, dan blijkt het dat er weinig reden is om
enthousiast of zelfs maar voldaan te zijn. Er was een zeer reëel tekort aan noviteiten,
er was een overvloed van kleine stukken en de grotere repertoirewerken waren noch
de belangrijkste, noch de minst gespeelde. Wij weten dat Monteux de persoonlijkheid
is die door zijn naturel en door zijn ontwikkelingsgang als het ware voorbestemd is
om de leemten in onze kennis der tegenwoordige muziek aan te vullen. De muziek
van onze dagen heeft zijn bijzondere liefde; verleden jaar had hij in dezelfde periode
van begin oktober tot half november acht noviteiten gebracht - en wat voor noviteiten!
Fragmenten uit Debussy's Pelléas, de London Symphony van Vaughan Williams,
een pianorapsodie en de Tanzsuite van Bartók, Nuits dans les jardins d'Espagne van
De Falla, de Tweede van Dvořák, een suite van Devreese, Stenka Razin van Glazoenov
- en daarnaast herhalingen: van Pétrouchka bijvoorbeeld en van fragmenten uit
Diepenbrocks Vogels-muziek. Deze ‘goede, oude’ tijd was een andere tijd en het
schijnt mij toe dat de gedragslijn die in dit seizoen, blijkens de programma's, door
het Concertgebouw gevolgd wordt, dringend wijziging behoeft. Het komt mij namelijk
voor dat Monteux' publiek geenszins zo vreesachtig staat tegenover de moderne
muziek als men schijnt te menen; dat wordt door het applaus na sterke nieuwe werken
wel bewezen. En wij hebben tenslotte meer aan openbaringen van de nieuwe
schoonheid onzer ‘moderne’ muziek dan aan op zichzelf superieure uitvoeringen
van Don Juan of L'apprenti sorcier. Hopen wij dat ons gedurende de volgende
concertweken van Monteux nog een gedeeltelijke correctie van dit seizoenbegin te
wachten staat. Het Concertgebouw, dat door het engageren van deze eminente dirigent
blijk heeft gegeven de tekenen des tijds te verstaan, moge bedenken dat er, naast de
abonnees die onrustig worden als de Sacre du printemps wordt gespeeld, andere
bezoekers zijn die zich niet meer vermaken met de Euryanthe-ouverture of met de
Tweede van Brahms. Dat de eerste categorie onvriendelijke briefjes schrijft en de
tweede categorie van zijn misnoegen slechts kennis geeft door de concerten te mijden,
is ternauwernood een gradueel verschil...
Ter nadere bespreking blijft dus slechts Migots Agrestides over en men zou dit
opus van de jonge Franse schilder-estheticus-componist nog niet eens een geslaagd
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werk mogen noemen. Men speelde slechts twee van de drie ‘fresques’ waaruit het
bestaat en de aanmerkingen die wij op de constructie zouden moeten maken, zijn
dus niet absoluut bewijsbaar. Maar met dat al lijkt het eerste deel veel te monochroom
en veel te lang. Het stuk is dik, niet zeer tactvol geïnstrumenteerd en het wisselt geen
ogenblik van plan. De pastorale stemming is nu eens zwoel, dan weer opgewonden,
maar altijd broeierig. Wij missen klaarheid in de conceptie, muzikale zin in de
realisatie. Monteux had het moeilijke (te moeilijke!) werk prachtig ingestudeerd en
wij zijn hem in ieder geval erkentelijk voor de kennismaking.62
Merkwaardig was het ook Liszts Orpheus weer eens te horen. Daarvan heeft de
knagende tijd zelfs geen botje meer overgelaten. Zou het een mollusk geweest zijn?63
Honeggers Pacific 231 bracht het tot een succès d'estime - het publiek van de
Zomervolksconcerten toonde zich indertijd verheugder over deze muzikale mechanica.
Het is een romantisch-impressionistisch stuk, even weinig modern van geest als Les
préludes of Till Eulenspiegel, dit muzikale portret van een locomotief ‘pour trains
lourds de grande vitesse’. Het bestaat uit een progressief crescendo van
tweehonderdzeventien maten, duur ruim vijf minuten. Het ‘drukt’ dus alles ‘uit’ wat
een progressief crescendo zoal uitdrukken kan en het kon even goed De Lawine als
Lever du jour, als Pacific 231 heten. Over honderd jaar zal men dit speelgoed in het
rariteitenkabinet kunnen bewonderen, geflankeerd door Sinfonia domestica en een
dozijn in Tönen suggestiv deutlich gemachte Gläser Bier.64 Uitstekend
instrumentatiewerk, overigens. Alleen is de behandeling van het slagwerk wat
provisorisch.65
In dit seizoendeel viel ook het 179e Caeciliaconcert.66 Loevensohn was de solist,
met het Concert van Haydn.
Vermelden wij ten slotte nog de twee eerste avonden van de
Concertgebouw-Kamermuziekcyclus. Het eerste concert werd gegeven door het
Boheemsch Strijkkwartet; het tweede programma was gewijd aan moderne
kamermuziek. Het valt te betreuren dat men de uitvoering van werken van Debussy,
Ravel, Goossens, Fauré en Smit had opgedragen aan een ensemble ad hoc. Louter
uitstekende musici, die echter nog nergens tot een eenheid waren samengegroeid.
(Kan het ook anders?) Mevrouw Rosa Spier speelde de harppartijen; de strijkers
waren: Helmann, Meijer, Denayer en Van Leeuwen Boomkamp; de blazers: Willeke
en Brohm. De belangrijkste noviteit op dit (ietwat bonte) programma was een Trio
voor fluit, alt en harp van de jonge Hollander Leo Smit. Harmonisch interessant
werk, melodisch en ritmisch nog wat primitief. Enkele goede instrumentatiedetails
(daartegenover te veel tremolo in de alt,
62
63
64
65
66

Zie ook de recensie in het RN van 13 november 1926.
Zie ook de recensie in het RN van 9 november 1926.
Zie voetnoot 35 hierboven.
Zie ook de recensie in het RN van 26 oktober 1926.
De Maatschappij Caecilia, opgericht in 1841, was een instelling die voorzag in de financiële
ondersteuning van oudere musici en nabestaanden van overleden musici. Het
Concertgebouworkest gaf tweemaal per seizoen een concert voor deze Maatschappij, waarbij
dirigent en solist geen honorarium ontvingen. De openbare repetitie voor de donateurs der
Maatschappij vond plaats op dinsdagmiddag, het openbare concert op donderdagavond. Het
concert waarover Pijper het hier heeft, werd op 4 november 1926 gegeven onder leiding van
Pierre Monteux.
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te veel ‘grote’ akkoorden in de harp); als geheel een werkje dat veel beloften doet,
die Smit, hopen wij, zal houden. Het belangrijkste stuk van de avond was de Sonate
voor fluit, alt en harp van Debussy. Noemen wij ten slotte nog de andere noviteit:
het Strijkkwartet opus 121 van Fauré - geen zeer geslaagde compositie.67

Muziekbesprekingen
december 1926 (De Muziek)
Francesco Malipiero: Le stagione Italiche (1923), zang en piano
Ricordi. Lire 12
Een groot vierdelig vocaalwerk, een kamersymfonie voor sopraan en piano. Malipiero,
de meest consequent moderne der levende Italiaanse componisten, heeft zich hier
voor geheel nieuwe vormproblemen gesteld en hij heeft ze voor een goed deel opgelost
bovendien. Zó weet slechts een Italiaan voor zang te schrijven. Het is wellicht wat
breedsprakig en Malipiero heeft een iets te groot deel van zijn ziel aan de duivel der
Sequenzen verkocht. Er staan ook een paar quasi-orkestrale pagina's in die mij in de
concertzaal tegen zullen vallen, vrees ik (de inleiding tot het vierde onderdeel
bijvoorbeeld). Maar het is prachtig gedacht en meesterlijk gerealiseerd. Men behoort
dit werk ten spoedigste in de concertzalen te horen.

Concertgebouw - Noviteiten
4 december 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (2 december 1926)
Mozart: Symfonie in C, KV 200
Rimski-Korsakov: Nacht op de berg Triglav, uit derde akte van Mlada
Szymanowski: Vioolconcert, op. 35 (solist: Francis Aranyi)
Smetana: Ouverture Die verkaufte Braut
De Concertgebouw-programma's worden interessanter, de muzen zij dank. Ditmaal
speelde Monteux ons drie noviteiten voor, waarbij één van... Mozart. Volgende week
staan The Planets van de Engelsman Holst op ons te wachten.
De noviteit van Mozart was de Symfonie in C, nr. 200 van het Köchel-Verzeichnis.
Sommige bladzijden behoren tot de allervoortreffelijkste muziek van de meester,
andere fragmenten, helaas, zijn wel wat minder geslaagd.
Het eerste deel is buitengewoon elegant en gracieus. Zeer, zeer beknopt.
Tegenwoordig zouden sommigen een stuk als dit sinfonietta noemen... De melodiek,

67

Zie ook de recensie in het RN van 16 november 1926.
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en vooral het figuratiewerk, doet sterk aan de Ouverture Zauberflöte denken, maar
het coloriet is dunner en lichter.
Het Andante is waarschijnlijk het zwakste deel. Melodisch blijft het wat vlak en
er zijn een paar doffe plekken in. Van het lange liggen, zou men mogen zeggen,
misschien... Menuetto en Trio behoren volstrekt tot Haydns gedachtewereld - wat
geen gering compliment is, wanneer wij ons herinneren dat vrijwel alle menuetten
van Haydn die van Mozart ver in de schaduw stellen. Dit Menuetto is waarlijk een
kleinood, zowel melodisch, als contrapuntisch (het begin van het Trio!), als orkestraal.
De symfonie eindigt met iets als een perpetuum mobile: bont, woelig en toch ten
uiterste verfijnd.
Opmerking verdient vooral de instrumentatie. De behandeling der hoorns is dermate
origineel en onconventioneel, dat sommigen welhaast aan de authenticiteit van die
partijen zouden willen twijfelen. In het eerste deel staan een paar inzetten die zo
geraffineerd gedacht zijn, dat men bijna zou vergeten dat Mozart geen ventielhoorns
had. De hoornsolo in het Menuetto (gewoon op natuurtonen gebouwd) is overigens
ook geen geringe vondst.
Deze symfonie, in 1926 blijkbaar voor de eerste maal uitgevoerd in Amsterdam,
betekent een wezenlijke aanwinst voor het repertoire.
De tweede noviteit was een fragment uit de derde akte van Rimski-Korsakovs
ballet-opera Mlada. Ook voor deze noviteit zijn wij dankbaar. Maar een sterk stuk
mogen wij ze als geheel helaas niet noemen. Het programma bevatte een uitvoerige
inleiding, geschreven door Andrej Nikolajevitsj Rimski-Korsakov, de zoon van de
componist, in een tamelijk slecht Hollands vertaald. (‘Haar beschermster, de godin
Morena, viert haar nagedachtenis met een wilde storm, aardbeving en overstroming.’
Of: ‘In vergelijk met de originele zetting ziet men in deze partituur dat de vocale
gedeelten weggelaten zijn...’ Het gaat evenmin zonder ‘schitterend
geïnstrumenteerd(e) Mlada-thema('s)’, ‘aanzwellend geloei van de houtblazers’, ‘het
klankbeeld wordt purperrood gloeiend’, et cetera.)68
Die tekst konden we desgewenst overslaan, hoewel wij dan veel van het vermaak
der klankschilderingen gemist zouden hebben: het golvende bewegen van de obligate
geesten, het ‘onderaards gedonder’ (het staat er) en het duivelse ‘gekrijs en geblaat’.
Dat laatste staat er ook. Wij zouden in gewoon Hollands zeggen dat er daar veel
zestienden-passages voor hout zijn geschreven, vermeerderd met syncopen in het
koper. Het laatste deel van het uitgevoerde fragment is een min of meer oosterse
dans, van Cleopatra (excusez du peu!), waarmee een ‘plastische langzame dans der
slavinnen’ gecontrapunteerd wordt, zolang tot het klankbeeld purperrood-gloeiend
wordt. Dan doet de trompettist een haan na en dan is het afgelopen. Dit laatste deel
is overigens - muzikaal - verreweg het beste. Het zeurt wat tussen Des-groot en
des-klein heen en weer, maar dat hoort er nu eenmaal bij. In dit laatste deel staat een
zeer fraai ostinato voor hoge pauken en de dynamische verhoudingen zijn
voortreffelijk. Het is ten-
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Andrej Nikolajevitsj Rimski-Korsakov, ‘Nacht op de Triglav-berg, derde akte van de
ballet-opera Mlada’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 2 december 1926, 111-119.
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minste tienmaal belangrijker dan het Bacchanaal uit Tannhäuser en deze Russische
meester van twee generaties terug (Rimski leefde van 1844 tot 1910)69 blijkt in 1926
‘moderner’ dan de actuele Russen Skrjabin of Prokofjev. Wij kenden Rimski vooral
als ‘verbeteraar’ van de partituren van Moesorgski en dat was een bedrijf waarvoor
wij hem onze achting nimmer konden schenken. Maar werkelijk - hij verdient dat er
hier meer van hem bekend wordt dan de eeuwige Shéhérazade of de salonfähige
Mainacht.
De derde noviteit was het Vioolconcert van de Pool Karol Szymanowski. Francis
Aranyi behaalde er een groot en verdiend succes mee. Het is geen ‘dankbaar’ concert,
waargenomen van een violistisch standpunt, en Aranyi's toon is eer koel dan sensueel
of betoverend. Wij hebben veel achting voor de prestatie; het werk is ten minste zo
‘moeilijk’ als het concert van Brahms en het pleit voor Aranyi dat hij afstand heeft
willen doen van de luidhandser virtuozensuccessen ten behoeve van een hier totaal
onbekend werk, waarmee het nuttig was kennis te maken.
De nadelen van deze compositie zijn de nadelen van een geheel genre.
Szymanowski is geen sterk melodievinder en geen krachtig ritmische persoonlijkheid.
Hij is veeleer een fantast. Schmuller noemt hem in het programma ‘een dichter’70 en
deze kwalificatie kunnen wij zonder tegenspraak aanvaarden. Te meer daar die
geïncrimineerde dichterlijkheid alle (nuttige!) specificaties in het midden laat. Men
zou wellicht kunnen opmerken dat ‘een dichter’ (een dichter in ons vak is dan toch
ook minstens: toondichter, nietwaar?) zich van structuurvragen bijvoorbeeld evengoed
bewust behoort te zijn als een ‘componist’. Hiermee wordt de differentiatie tussen
‘dichter’ en ‘componist’ wel weer tenietgedaan, maar dat is alleen erg voor de
gedachtegang van Alexander Schmuller.
De muziek van Szymanowski mist elk spoor van structuur en dit concert kon
evengoed tien minuten of een uur duren, als thans vijfentwintig minuten. Het is een
en al coloriet; fraai coloriet dikwijls, somtijds wat banaal (veel harpglissando en
voorgoed gesordineerde violen), maar juist door haar bontheid vermoeiend eenkleurig.
Uit deze kleurenmassa steken weinig expressiviteiten op: de melodiek is van het
soort dat men spoedig weer vergeet en de ritmiek blijft onophoudelijk op het tweede
plan.
Wij kunnen vooralsnog niet in de betekenis voor de Europese muziek van heden,
van Szymanowski's oeuvre, geloven. Het mist energie; het mist ten slotte karakter.
Het is origineel epigonenwerk.
Het programma eindigde met Smetana's Ouverture Die verkaufte Braut. Zoals de
tuinconcerten van de Grenadiers met een marsje eindigen. Het stuk werd overigens
briljant gespeeld en wij kunnen met grote tevredenheid deze eerste noviteitenavond
in het Amsterdamse Concertgebouw registreren. Dat al deze eerste uitvoeringen
meesterlijke prestaties van het orkest en Monteux waren, behoeft niet in het bijzonder
vermeld te worden.
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70

Rimski-Korsakov stierf in 1908.
Alexander Schmuller, ‘Vioolconcert (Op. 35) Karol Szymanowsky’. Programma
Concertgebouw Amsterdam, 2 december 1926, 120-123.
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Concertgebouw - The Planets, van Holst
14 december 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (9 december 1926)
Brahms: Variaties over een thema van Haydn
Liszt: Tweede pianoconcert (solist: Jean du Chastain)
Holst: The Planets
Ruim tien jaren nadat de auteur zijn - tot nu toe belangrijkste - symfonische werk
voltooide, speelde men The Planets in een abonnementsconcert in Amsterdam. Men
kan Monteux erkentelijk zijn voor de auditie van een compositie die stellig meer dan
landelijk Britse betekenis heeft.
De inleiding in dit programma was van de hand van de Engelsman Herbert
Antcliffe; populair, een beetje dwaas, nogal dilettantisch.71 Maar onder het zore gras72
van zijn weinig bloemrijk betoog kronkelt een dier dat wellicht een paling, misschien
ook een adder is. Gustav Holsts Planets is een zevendelig orkestwerk; elk deel draagt
de naam van een der planeten en wij hebben ons altijd verbeeld dat de relatie tussen
die namen en de stemmingen dier zeven onderdelen tamelijk nauw was. Een van
Holsts biografen deelt in dit verband mee: ‘The Planets is a great symphonic work
dealing with the mysterious qualities associated with the chief celestial bodies. Holst
gives an accurate and detailed musical outline of the human passions and experiences
which each planet is said to influence.’73 Antcliffe daarentegen meent: ‘Elk deel tracht
de opmerkelijke karaktereigenschappen weer te geven van de klassieke god (!), wiens
naam de planeet draagt.’ Van tweeën een: of Holst weet het zelf niet zo precies - en
dat ware hachelijk voor de psychische waarde van zijn oeuvre - ofwel de heer Antcliffe
is kinderlijk bevreesd voor al wat met astrologie in verband staat74 - en
verdonkeremaant aldus voorzichtig aan de essentiële kenmerken van de compositie,
die hij geacht werd voor het Amsterdamse publiek bevattelijker te maken. Wat voor
een muziekestheticus een ernstig verwijt zou zijn.
Het lijkt, na deze uitvoering, alleszins waarschijnlijk dat wij de heer Herbert
Antcliffe, schrijver over muziek, onder andere het bovengenoemde verwijt zouden
moeten maken. Zijn studie over The Planets is zeer onvoldoende en een handicap
voor het verstaan van het werk. Jupiter, the bringer of jollity, wordt ‘verduidelijkt’
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Herbert Antcliffe, ‘De Planeten, suite voor orkest van Gustav Holst’. Programma
Concertgebouw Amsterdam, 9 december 1926, 127-131. De musicoloog, componist en
journalist Herbert Antcliffe (1875-1964) was sinds 1925 correspondent in Nederland van de
Daily Mail en schreef ook bijdragen over Nederlandse kunst, muziek en politiek voor The
Times. In 1928 werd hij bestuurslid, uiteindelijk voorzitter, van de Foreign Press Association
in ons land en zou later voor zijn verdiensten een koninklijke onderscheiding krijgen.
Zoor (droog, ruw, scherp) is een woord dat Pijper wellicht kende van zijn favoriete auteur
Van Looy: ‘zo is mijn ziel, zo'n zore zee’.
Dit citaat is niet getraceerd.
Pijper was zelf zeer geïnteresseerd in astrologie. In zijn briefwisseling met Simon Vestdijk
en in de conceptie en uitwerking van de opera Merlijn speelt de astrologie een grote rol. Zie:
Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk, Merlijn; het ontstaan van een opera in brieven en
documenten (1992).
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met een stukje muziekcitaat en de dikhuidige opmerking: ‘de twee hoofdthema's zijn
als het ware bovennatuurlijke volksliederen, die gezongen zouden kunnen worden
door een vrolijk koor in een Olympische herberg’.... Fij, fij!
Wij komen, via de weinig smakelijke rijstebrijberg van Antcliffe, thans in Holsts
luilekkerland, waar ons de gebraden planeten zó in de mond zullen vliegen. Alles
wel beschouwd, valt deze astrologische muziek niet mee. Goed is nr. 3, Mercurius,
the winged messenger - een vlot en petillant scherzo. De heer Antcliffe vond dat
‘weinig hoorders de humor in deze muziek ontdekken zouden’. Dit getuigt van te
weinig inzicht, primo in de ‘humoristische’ waarde van Holsts stuk; secundo in de
Hollandse mentaliteit.
Nr. 1, Mars, the bringer of War, is eveneens een geslaagd stuk. Dit soort
expressiviteit ligt Holst goed. Het is noch verfijnd, noch magistraal geconcipieerd,
maar het is ritmisch geladen, krachtige muziek.
De overige vijf sterren zijn minder. Venus is onbeschrijflijk stijf en smoezelig,
Jupiter is triviaal, Saturnus is beter, Uranus ook, ofschoon de reminiscensen aan
Dukas' L'apprenti sorcier wel wat impudiek zijn en voor ons gevoel niet gemotiveerd
worden door Holsts ondertitel bij Uranus: ‘the Magician’. Neptune is te vaag gebleven,
voor een stuk muziek. Het vrouwenkoor, op het slot, is even heel stemmingwekkend
- maar Debussy's Sirènes verduisteren dit sterretje met zijn naam van Beheerser der
Zeeën volkomen.
Bij de zeven planeten! Wat zijn deze Fransen Dukas, Schmitt, Ravel geniale
scheppers, vergeleken met onze Engelsman! En wanneer de herinnering aan de
grootmeester dezer - voorbijgegane - periode opdoemt, wanneer wij aan Debussy
moeten denken - hoe blijft er dan zelfs geen nevelvlek van deze talentvolle
sterrendwinger over...
En toch, na dit alles: wij gevoelen ons niet teleurgesteld met dit werk. Wij wisten
wel dat de intensiteit dezer Engelse muziek de bovenwereldse maten der conceptie
niet dekken zou. Wij wisten wel dat wij niet anders of meer te horen zouden krijgen
dan een uur muziek, verdeeld over zeven onderdelen. En het is geen gering
compliment voor de componist Holst (niet voor de astroloog, wellicht), wanneer wij
vaststellen dat dit uur muziek ons in het geheel niet lang heeft geleken. Wij kunnen
The Planets als - naamloos - symfonisch stuk zeer wel waarderen. Het is voortreffelijk
orkestratiewerk - Holst is niet zonder goede gevolgen jarenlang trombonist geweest!
- alle groepen zijn uitstekend in reliëf geplaatst en alles klinkt bewonderenswaardig.
Er staat misschien wat veel koper in (motivering zie boven), en harpen en celesta
zijn zeer breedvoerig behandeld. Maar op het punt van kleurzin valt er weinig of niet
te discussiëren. Kwestie van smaak.
Het ware overigens te wensen dat Monteux het niet bij deze ene uitvoering liet.
Wij zijn nog lang niet bij, met de Britse muziek.
Vóór de pauze speelde Jean du Chastain - een der, langzamerhand zeldzaam
geworden, pianisten wier brevier het oeuvre van l'abbé Liszt is - het Tweede
pianoconcert van zijn pater extaticus. Helaas bleek, eens te meer, dat de werken van
Liszt
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volkomen verouderd zijn en in geen enkele instantie nog recht van bestaan hebben.
Er is niets, maar dan ook niets meer van overgebleven - het werk was als het bijbelse
gras: men kent zelfs de plaats niet meer waar het gestaan heeft!75
Releveren wij ten slotte nog een - zeer goede - uitvoering van Brahms'
Haydn-variaties, waarmee dit concert geopend werd. Voortreffelijk gespeeld, een
nieuwe-werelds enthousiasme, om een verouderde-werelds opus, voor dirigent en
orkest.

La damnation de Faust
20 december 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (16 december 1926)
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Amsterdam
m.m.v. Mia
Peltenburg, Louis van Tulder, Charles Panzéra en Hendrik C. van Oort
Berlioz: La damnation de Faust
Het laatste abonnementsconcert in het Concertgebouw was bijna een
Toonkunst-uitvoering. Monteux dirigeerde La damnation de Faust; solisten waren
Mia Peltenburg, Van Tulder, Panzéra en Hendrik C. van Oort.
La damnation is niet Berlioz' evenwichtigste werk; de conceptie bleef op te veel
plans tezelfdertijd vertoeven. Het grote stuk groeide uit een achtdelige voorstudie
(de Huit scènes de Faust). Daarin stonden al de prachtige fragmenten: Chants de la
fête de Pâques en de Serenade van Méphistophélès, naast de, evenzeer bekende, doch
minder meeslepende Chanson gothique en de liederen van Brander en Méphistophélès.
De geniaalste fragmenten: Marche hongroise, Menuet des follets, Danse des sylphes,
La course à l'abîme, zijn later gecomponeerd.
Het verschijnsel doet zich voor dat wij achteraf de algehele constructie van La
damnation de Faust nimmer geslaagd durven noemen. Doch gedurende de uitvoering
zwijgen onze bedenkingen in de regel. Zeker - er is veel vieux jeu; de wijze waarop
de verschillende scènes met een primitief recitatiefje aan elkander zijn gelast, kunnen
wij niet meer bewonderen; er is veel kinderachtig hels en hemels vertoon. Maar hoe
brandt deze muziek nog! Wij weten wel dat de koorcomponist Berlioz de
instrumentator niet evenaarde; en een ‘aardigheid’ als de Amen-fuga na het lied van
Brander werkt noch prikkelend, noch zelfs maar vermakelijk meer. Berlioz was het
trouwens niet met zichzelf eens of die fuga nu werkelijk een parodie moest betekenen
of niet.
Maar bladzijden als de beroemde orkestfragmenten, de geniale Serenade, de
Paashymne, de hellevaart heeft Berlioz noch vroeger, noch later ooit overtroffen.
Het programma bevatte een - wel wat te uitvoerige - uitmuntende analyse, wederom
van de hand van dr. Johan Wagenaar. En zijn conclusie over het gehele werk kan
men zonder bedenkingen onderschrijven: ‘Zo ooit, dan kan men hier zeg-
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Verwijzing naar Psalm 103: 15-16: ‘Als het gras zijn de dagen der mensen. Ze bloeien als
een bloem op het veld. Waait er een wind overheen, ze is weg, en men weet niet meer waar
ze stond.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

193
gen dat de onvolkomenheden van het genie veel meer waarde hebben dan het best
afgeronde werk van een gewoon talent.’76
Maar wat, in aller Mefistofeles-broeders' namen, de verantwoordelijke redacteur
van ditzelfde Concertgebouw-programma bewogen kan hebben naast de Franse tekst
een ‘Hollandse’ (!) ‘vertaling’ (!!) van M.M. Westendorp-Jaspers te laten afdrukken,
blijft een geheim dat duisterder is dan de diepste krochten van Berlioz' Abîme. Het
is geen erg mooi Frans, dat moet gezegd worden. Maar men moge toch enkele
passages vergelijken:
Een der bekendste uitspraken, na Branders lied, is de passus van Méphistophélès:
‘Écoute bien ceci, nous allons voir, docteur, la bestialité dans toute sa candeur.’ Dat
werd: ‘Komaan, heer dokter, zet uw oren nu eens (!) open: de reine dierlijkheid, die
komt nu voor den dag.’ En wanneer het van Brander heet: ‘Il n'a plus de mémoire’,
dan vertaalt mevrouw Westendorp dat met ‘Die is al zat’... Men kan zonder moeite
tien of vijfentwintig analoge platheden vinden, doch dit hier is wel voldoende...
Wat de uitvoering betreft: het Concertgebouworkest was superieur; Charles Panzéra
zong de Méphistophélès zeer expressief, fraai van toon en dramatisch volstrekt in
de geest. Van Tulders Faust-creatie hield het tegen deze magistrale prestatie zeer
wel uit; dat was beheerst en stijlvol zingen. Van Oort had een zeer ondankbaar
partijtje, maar het voldeed noch artistiek, noch vocaal aan gerechtvaardigde eisen.
De Marguerite-partij ligt Mia Peltenburg psychisch zo slecht mogelijk - men kon
haar, bij wijze van spreken, niets kwalijk nemen; deze tournure d'esprit is vrijwel
Vuurlands voor haar. Dientengevolge leek het vocaal ook naar niet veel. Technisch
kon men misschien nog een zeker soort waardering voor haar verrichtingen hebben,
maar op een iets hoger, iets algemener plan van waardering wordt het onmiddellijk
een luchtledig.
Het koor van Toonkunst had voortreffelijke momenten, vooral in het begin van
de avond. Verderop werd het wat rauw van klank en men had wel eens wat moeite
met Monteux' vlotte tempi, helaas. Deze muziek ligt de dirigent overigens prachtig;
hij weet ons van hoogtepunt tot hoogtepunt te jagen en het is een genot, dit door en
door gezonde musiceren te beleven.

Paul Hindemith en zijn Konzert für Orchester
21 december 1926 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (19 december 1926)
Rossini: Ouverture Semiramide
Cherubini: aria uit Demofonte (soliste: Maria Basca)
Haydn: aria uit Ariadne auf Naxos (soliste: Maria Basca)
Hindemith: Konzert für Orchester
Brahms: Derde symfonie

76

Johan Wagenaar, ‘La damnation de Faust van Hector Berlioz’. Programma Concertgebouw
Amsterdam, 16 december 1926, 135-151. Pijper citeert niet volledig. Wagenaar schrijft op
p. 137: ‘Zo ooit, dan kan men hier zeggen dat de fouten, of liever: de onvolkomenheden van
het genie toch nog veel meer waarde hebben dan het best afgeronde werk van een gewoon
talent.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

194
Het aantal eerste uitvoeringen in het Concertgebouw is opmerkelijk toegenomen de
laatste tijd. In het maandblad De Muziek van november laatstleden had men
aanmerking gemaakt op het feit dat de eerste concertinstelling van ons land gedurende
de eerste acht concerten niet meer dan twee noviteiten had gebracht. Over de volgende
acht concerten zal deze neofiele redactie niet zo onvoldaan behoeven te zijn, naar
het zich laat aanzien.77
Het nieuwe werk van het laatste zondagmiddagconcert was Hindemiths opus 38:
Konzert für Orchester. Het stuk viel als een baksteen, maar het is toch geen
meesterwerk. Integendeel.
Hindemith is al sinds jaar en dag de groene hope, het levende plechtanker van de
moderne Duitse muziek. Hij is tot ‘Meester’ geproclameerd, voor hij als componist
tot tien kon tellen en zijn menigvuldige compositorische verrichtingen lijken
gebeurtenissen in de ietwat bijziende ogen zijner reddeloos muzikale landslieden.
Hindemith is goed dertig jaar en heeft dus een leeftijd bereikt welke zijn voorgangers
Mozart en Schubert niet wensten te overschrijden. Zijn werken zijn talrijk als de
fabrieken in het Ruhrgebiet en even afstotend. Hij is door en door wat men heet
muzikaal; het noten schrijven en muziekstukken ontwerpen gaat hem zo gemakkelijk
af als aan de oberste Heeresleitung van de jaren 1914-1918 het brallen. En het klinkt
juist zo. Men zal in Hindemiths muzische expectoraten tevergeefs naar enige
verstilling, naar een onalledaags accent zoeken. Het is draufgängerisch en dat met
veel vaart en een onbeschrijfelijk tumult - óf het is olieachtig vervelend. Deze muziek
vertoont een zinneloze grijns of zij trekt het verkrampte, hijgende gelaat van de
zojuist knock-out geslagen zwaargewicht bokser. Men kan de componist, Paul
Hindemith, niet rangschikken tussen de (grote) meesters der diverse perioden van
de Duitse muziekhegemonie.
Hij hoort niet tot het ras van Bach, Haydn of Beethoven; niet tot het geslacht
Mendelssohn, Schumann of Brahms; niet tot de familie Reger, Strauss of Mahler;
niet tot de orde van Abt of Zilcher; niet tot de onderorde, waarin wij figuren als
Klose, Pfitzner, Gade of Sommer kunnen thuisbrengen. Hij behoort, als componist,
tot de lager georganiseerde wezens.
Dit Konzert für Orchester is een pasticcio. Neen. Het is een parodie. Het is
ternauwernood een parodie. Wat, voor den drommel, waagt dit ongeciviliseerde
intellect te parodiëren? De constructie van het preklassieke Concerto Grosso soms?
Maar mag het een parodie heten, het concertino (twee violen en een violoncello) te
vervangen door een antiviolistisch behandelde viool, een jichtige fagot en een
nasillerende hobo? Wat doet men met zo een concertino? Wanluidende muziek
maken, ja. Maar is dat wellicht een verdienste? Is dat de tijd waard die besteed werd
aan het opschrijven, het graveren, drukken, verkopen, instuderen, uitvoeren, aanhoren
en kritiseren? Ternauwernood...
Men spreke, naar aanleiding van deze Frankfurter, niet over jong, ongerijpt talent.
Men bedriege zich niet met speculaties over Hindemiths nationaliteit. Natuurlijk,
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De ‘neofiele redactie’ van De Muziek, waarover Pijper hier (anoniem!) schrijft, bestond uit
Paul F. Sanders en Willem Pijper. Het was uiteraard Pijper zelf die in De Muziek van december
klaagde over het geringe aantal noviteiten (zie HPG 2, 185).
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natuurlijk - een Duitse mentaliteit is grover dan de Franse. Zo doorredenerende komt
men wel in de buurt van hippopotamus en rinoceros. Maar daar heeft de muziek, de
toonkunst van deze zogenaamde beschaafde wereld, niets te maken.
Wij verwachten van niemand dat hij in zijn oeuvre de ingeniositeit van Haydn, de
genialiteit van Bach, het harmonisch inzicht van Debussy met de kracht van Beethoven
en de wijsheid van Mozart zal verenigen. Maar juist daarom verwerpen wij een
dispositie die slechts uit de ontkenningen van deze gewenstheden bestaat zonder
voorbehoud. Als Hindemith Jansen heette en ergens in de Achterhoek woonde, zou
geen boerenhaan zijn noten kraaien. Wij echter passen voor deze import.
Men speelde het razend moeilijke stuk met een bepaald Overrijnse doodsverachting.
En dat de stretto's nog in deze mate de indruk van een psychische geladenheid
maakten, mogen wij veilig op rekening van Monteux en het orkest schrijven.
Na de pauze heelde Brahms' Derde symfonie de eventueel geslagen oorwonden.
En men was begonnen met een virtuoze reproductie van Rossini's
Semiramis-ouverture.
De soliste van dit concert was Maria Basca, die zichzelf een welluidend graf
gegraven had door twee machtig lange en contrastloze aria's (van Cherubini en Haydn)
in één nummer te zingen. De stem vervlakte in het verloop van de tweede aria
aanzienlijk en over de psychische en muzikanteske kwaliteiten van deze zangeres
(de stem is groot en goed geplaatst) kon men ternauwernood een opinie formuleren.

De antimuzikaliteit van de Hollander79
1927 (Erts78 - De Quintencirkel)
Holland heeft zeven concertorkesten,80 orkesten dus die slechts bestaan ten behoeve
van de symfonische concertmuziek, die getraind zijn, sinds jaar en dag, in het
uitvoeren van de geaccrediteerde meesterwerken der toonkunst.
Holland bezit een falanx van (ten dele voortreffelijke) koorverenigingen: koren
van beroepszangers ‘(de Madrigaalvereeniging)’,81 dilettantenkoren - mannenko79
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Pijper schreef dit essay voor jaargang 1927 van Erts, maar nam het met de datering 1926 op
in De Quintencirkel. Pijper moet het dus eind 1926 geschreven hebben. In juni 1927 verscheen
er een Duitse vertaling met als titel ‘Das musikfremde Holland’ in het Holland-Heft van het
tijdschrift Der Querschnitt (438-441). Dit Holland-Heft werd uitgebracht in verband met de
internationale tentoonstelling ‘Musik im Leben der Völker’, dat jaar in Frankfurt gehouden
in het kader van de Sommer der Musik. L.M.G. Arntzenius ergerde zich in De Telegraaf van
3 juli 1927 zowel aan de Nederlandse inzending voor die tentoonstelling als aan het geschrift
van Pijper: ‘'s Heren Pijpers doel was klaarblijkelijk uitsluitend dit: zichzelf met spot en
hoon, ten koste van zijn land en het onze, te heffen op het paard der welsprekendheid en
daarmee er vandoor te razen. Onjuistheden en gallige kortzichtigheden volgen elkander op;
de schrijver vleit de buitenlandse lezer, smekend om diens gunst voor zijn geestigheid ten
koste van zijn land.’
De letterkundige almanak Erts verscheen in 1926, 1927, 1929 en 1930 met bijdragen van
voornamelijk generatiegenoten van Pijper, onder wie Nijhoff, Marsman, Ter Braak, Slauerhoff,
Binnendijk, Van Vriesland, Fred. Chasalle (Van Wessem), Van Ostaijen, Houwink en A.
Roland Holst. Ook bevat het blad stukken van Pijpers toenmalige echtgenote Emmy van
Lokhorst. Waarschijnlijk was zij de link tussen het blad en Pijper.
In Erts: vijf concertorkesten.
Woorden en fragmenten die Pijper wegliet bij opname in De Quintencirkel worden ook hier
tussen ‘en’ geplaatst.
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ren, vrouwenkoren, kinderkoren. Deze ensembles voeren vrijwel alles uit wat voor
het apparaat werd geschreven: van Willaert tot Milhaud, de Matthäus-Passion en
Schönbergs Gurrelieder.
Holland herbergt tientallen degelijk geschoolde musici, pedagogen. Men telt
conservatoria, muzieklycea, muziekscholen bij het gros. Het percentage Hollanders
onder de internationaal befaamde solisten en orkestmusici is niet gering. De
menigvuldige kamermuziek-, koor- en orkestconcerten worden hier niet slechter
bezocht dan in Parijs, Berlijn of Wenen. Geen grote bioscoop meent het zonder
‘orkest’ en zonder Amerikaans concertorgel (met slagwerk, windmachine en
donderplaat) af te kunnen.
En toch moet men de mentaliteit van deze Hollanders, die alle concerten nalopen,
die een brokje muzikale opvoeding hebben genoten, die een opinie hebben over Bach
en de jazz, die de theorieën van Wagner over het Gesamtkunstwerk hebben overdacht,
voor wie concertprogramma's met analysen en notenvoorbeelden dagelijkse lectuur
zijn, die in de muzieklexica thuis zijn als onze voorvaders in de Concordantie van
Trommius:82 antimuzikaal noemen.
Want de melomanie van de Hollander is een harmoniummuzikaliteit. Andere
rassen zingen, spelen viool, oefenen ijverig en grondig piano; in Italië hoort men
muzikale uitingen op mandolines en gitaren, de Schot vermaakt zich met het barbaarse
geraas van zijn bagpipe en de stammen der Zuid-Amerikaanse Mycetes brullen zelfs
in koor. In Holland evenwel is het produceren van min of meer in een systeem thuis
behorende klankenreeksen een bij uitstek onder het begrip zondag vallende bezigheid
geworden. Gelijk de voetbalwedstrijden en het kerkbezoek.
Wanneer wij een of andere niet winstgevende bezigheid verrichten, iets waarvan
het ‘nut’ (voor onze economische verhoudingen of voor ons nóg kwetsbaarder
zieleheil) hypothetisch blijft, dan laten wij ons bij de keuze dier onledigheden
gewoonlijk leiden door een soort van atavistische redelijkheid. Het vervaardigen van
schilderijen, iets wat hier tot voor twintig jaren ongeveer met kwistigheid placht te
geschieden, was zo een atavistisch relikwie: wij hadden toch maar Rembrandt
voortgebracht, en Steen, en Dou, en Vermeer, en Hals. En men kon dus nooit weten
of niet alle jonge schilders hun maarschalkspenseel in de ransel hadden.
Het schrijven van boeken, het ontwerpen van gevels zou men niet nutteloos mogen
noemen. Zelfs het maken en uitgeven van gedichten niet. Het nut van deze
verrichtingen ligt waarschijnlijk voor niet meer dan acht of tien procent op economisch
terrein en voor ruim negentig op zielig gebied, maar Holland is nu eenmaal de
aardrijkskundige begrenzing van de Dordtse Synode en van de theologische schisma's.
Met de muzische kunsten, die van het geluid en van de beweging, weet een Hollander
niet goed raad. De kunst der welsprekendheid was hier nimmer inheems; het karakter
onzer volksdansen is stug en ruw; een toneelschrijfkunst heeft hier nooit bestaan, na
de ‘duistere’ Middeleeuwen; en de muzikale compositie is na Sweelincks dood precies
driehonderd jaren vergeten gebleven.
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De predikant en theoloog Abraham Trom (1633-1713) publiceerde onder zijn gelatiniseerde
naam Abrahamus Trommius een Bijbel-concordantie die tot in de eenentwintigste eeuw
herdrukt is.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

197
Niet door de interesse voor een kunst verraadt een volk ook dispositie voor die kunst.
Nergens zag men meer standbeelden dan in de Siegesallee, maar zijn de Berlijners
soms gepredestineerde beeldhouwers? Nooit was er ergens ter wereld een opeenhoping
van voortreffelijke musici als tegenwoordig in New York tijdens de season, maar
zijn de Amerikanen soms competente concertbezoekers?
Voor ons nationaal gevoelsleven gaan de muzische kunsten pas iets betekenen
wanneer wij ze, via een denatureringsproces, een zekere nuttigheidscoëfficiënt hebben
bijgebracht. Welsprekendheid groeide krom tot preektoon en rederijkerij, de danskunst
kreeg haar literaire jurk-van-lamentaties, het drama werd tendensstuk, de muziek
bezwijkt onder centenaarslasten van religie, ethiek en moraal. Er wordt tegenwoordig
hier in Holland misschien meer over Beethoven gepreekt dan over de Bergrede. Is
het dan te verwonderen dat ervaren kooplieden ook in de muziek een winstobject
zagen en de Muziek-van-de-Dag83 creëerden, een verhandelbaar artikel met een vrij
constante marktwaarde en een redelijke verhouding tussen vraag en aanbod? Valencia84
had een vaste koers. Yes, We Have No Bananas85 heeft hausse en baisse gekend; het
kapitaal dat men in een jazzband steekt, geeft een bepaalde, nauwkeurig te berekenen
rente. De zogenaamde amusementsmuziek heeft een zeer reële waarde, voor
exploitanten zowel als voor consumenten.
Op het stuk van amusementsmuziek kunnen wij in de internationale competitie
dan ook heel wel meedoen. In de Amsterdamse bioscopen en dancings wordt precies
even goed, of precies even verwerpelijk, gemusiceerd als in Wenen, Praag of Madrid.
Handelsgeest heeft met muzikaliteit maar zeer uit de verte iets te maken.
Anders staat het met de ideële nuttigheid, welke theologen, pedagogen en
verbeteraars aan de muziek hebben weten te ontwringen. Men kan rondom een
symfonie van Beethoven wel een of ander Lutheraans ritueel opstellen en een
Passions-muziek van Bach ‘leent’ zich voortreffelijk voor stille-weekmeditaties. Een
notabel componist schijnt eens verklaard te hebben dat het eerste deel van de Derde
symfonie van Mahler hem associaties gaf met de één-mei-optocht der arbeiders en
dat was niet eens een hatelijkheid.86 Maar tenslotte concipieerde geen componist ooit
een werk ten behoeve van de eerste mei of tot stichting ener anonieme menigte. Dit
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‘Muziek van de Dag’ was een zaterdagavondrubriek in De Telegraaf, geschreven door onder
anderen Constant van Wessem. Pijper bekritiseerde deze rubriek eerder in De Nieuwe Kroniek
van 28 december 1922.
In 1925 verraste José Padilla het publiek van de Moulin Rouge met one-steps in zes-achtste
maat, die al snel ongekend populair werden. De paso-doble Valencia werd een internationale
hit. ‘Hoe bekend Valencia was, blijkt uit het verhaal van een ontdekkingsreiziger uit
Nieuw-Guinea. Deze vertelde dat, toen hij eens bij een Papoea-stam terecht kwam, hij tot
zijn verwondering een inheemse de eerste maten van Valencia hoorde zingen. Toen hij door
middel van een tolk vroeg hoe zij dat kende, liep zij naar een hut en haalde een verroeste
grammofoon te voorschijn. Op de schijf lag één plaat, het hele repertoire. Het toestel werd
opgewonden en in de binnenlanden van Nieuw-Guinea klonk traag en knarsend Valencia.’
Coret (1965), 144-145.
Yes, We Have No Bananas, een liedje van Frank Silver en Irving Cohn, werd door de
rechtstreekse radio-uitzendingen van de dansavonden in het Londense Savoy Hotel door de
‘Savoy Orpheans’ een van de eerste schlagers door toedoen van de radio. Coret (1965), 262.
‘Richard Strauss wieder, der mir einmal bekannt hat, dass er nur dann gut dirigiere, wenn
sich ihm mit zwingender Kraft ein Bild aufdränge, in das sich ihm die Musik umsetze, hatte
bei diesem ersten Satz, als er ihn aufführte, die Vorstellung unübersehbarer Arbeiterbataillone,
die zur Maifeier in den Prater ziehen.’ Specht (1913), 249.
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Musiceren, muziek maken ter wille van de muziek (‘omdat het zo mooi klinkt’, of
zo fel, of zo vals) doet de Hollander niet. Dat kan hij nog niet - of: niet meer - en wat
hij niet kan, wat hem niet is voorgedaan en uitgelegd, deugt niet. Hij doet misschien
graag alsof, hij houdt zich muzikaal. Maar hij verstaat de muziek (de niet-amusante
muziek zonder handelswaarde, de muziek van Mozart, Chopin, Debussy, Bruckner
of Franck) slechts met behulp van zijn theologische of esthetische dictionaire. Nergens
vraagt men onwijzer naar het ‘waarom’ van een muziek dan hier, nergens wordt in
dagbladkritiek en conversatie ernstiger geraaskald. In dit land kan geen solist van
het zoveelste plan verschijnen met een onbeduidend confectieprogramma, of de
couranten openen de sluizen hunner breedsprakigheid. En is er met geen mogelijkheid
kans om meer dan drie woorden aan de solist te wijden, bijvoorbeeld ‘hij speelt goed’
of ‘weergaloos zekere stokvoering’, dan is er nog altijd het programma waarop men
commentaar kan leveren, dan zijn er nog altijd Beethovens kracht en innerlijkheid,
Mozarts goddelijke gratie, Mendelssohns wijze zelfbeperking en Brahms' ernst.
Een muzikaal volk zou er nimmer in slagen dermate uitvoerige bespiegelingen te
houden. Het divageren over iets, een verhandeling, een preek houden op een gegeven
tekst - dát is onze vaderlandse mentaliteit. Voor de niet actief muzikalen, voor de
concertbezoekers, is de muziek een soort eredienst geworden. Er is ternauwernood
een verschil in gradatie tussen gedachtewisselingen naar aanleiding van de sprekende
slang87 of naar aanleiding van de metafysica uit Das Lied von der Erde.
Dit geslacht zal het alfabet der muzikale ontroeringen niet meer leren. Men benadert
de fenomenen van de verkeerde kant: te ernstig. Symfonieën en sonates werden altijd
nog gespeeld; instrumenten bespeelt men. Musiceren is nu eenmaal geen serieus
werk, als rechtspreken, schoonschrijven, speculeren of sommen maken. En spelen
behoort men niet alleen op zondag te doen.
Een nijver en bedachtzaam ras is in de regel niet muzikaal. Misschien is onze
volgende generatie wat ondegelijker - het zou ons muziekbegrip ten goede komen...

Tristan in 192688
januari 1927 (De Muziek - De Quintencirkel)
De zeer goede voorstellingen door de Wagnervereeniging in november 1926 van
Tristan und Isolde gegeven,89 hebben dit muziekdrama wederom voor enkele dagen
tot het middelpunt van onze overdenkingen gemaakt. Wij hebben ons moeten afvragen
wat Wagners oeuvre voor ons betekent, vergeleken met tien, vijftien jaar geleden;
wat deze kunst beduid heeft voor onze voorgangers, voor Diepenbrock en Zweers dat wil zeggen voor de figuren die begonnen zijn met het leggen van de fundamenten
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In 1926 brandde er binnen de Gereformeerde Kerken een heftige strijd los over de vraag of
de slang in het paradijs echt gesproken heeft of dat dit een vorm van beeldspraak is. De
discussie leidde tot de afsplitsing van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband onder
leiding van dominee Geelkerken.
Dit essay is later opgenomen in De Quintencirkel. De veranderingen die Pijper toen aanbracht,
zijn hier overgenomen.
Annalen 2820, zie ook de recensie van 22 november 1926.
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voor het gebouw dat eenmaal de twintigste-eeuwse Nederlandse muziek zal heten.
En vanzelf gingen onze overpeinzingen ook naar de toekomst - en de vraag kreeg
dan deze vorm: zal Wagner voor het muziekbesef van 1950 nog iets kunnen
betekenen?
De beantwoording dezer laatste, verstrekkende vraag zou het karakter van een
hypothese moeten krijgen. En aan hypothesen bestaat, in deze materie, niet in de
eerste plaats behoefte, stel ik mij voor. Dat Wagners oeuvre door alvader Tijd met
andere maten gemeten, met stomper tanden geknaagd zou worden dan de opera's
van Mozart, Weber of - mutatis mutandis - Verdi, is een veronderstelling die dermate
tegen elk historisch besef indruist, dat de nadrukkelijke ontkenning waarmee wij niet
aarzelen haar te beantwoorden, geen enkele restrictie behoeft.
Alphons Diepenbrock schreef voor ruim dertig jaar (1894-1895) over Wagners
muziek:
De wisselende extatische klank van Wagners orkest, de bedwelmende
mengeling der klankkleuren zijn het, die ons voor ogenblikken aan onszelve
ontrukken en stillen het tumult der elkander bestrijdende begeerten en
gedachten, die klank, [...] die onze ziel, bevrijd van de ritmische band der
oudere toonkunst, in smartelijke zaligheid deinen doet op haar eindloos
gebrokene purperen golven.90
Dit was een der schoonste extasen91 waartoe Diepenbrock ooit gestegen is. En toch,
in ditzelfde opstel profeteerde hij reeds een evolutie, in het midden latend of die groei
zich al dan niet van Wagner af zou bewegen: ‘Vanwaar de regeneratie haar uitgang
zou kunnen nemen, daarover is het beter nu te zwijgen...’92 Hoe is zijn scepticisme
bewaarheid geworden - tegen zijn eigen jeugddromen in!
Wij lazen na deze Tristan-opvoering een korte beschouwing van Sem Dresden,
die culmineerde in de nuchter-sterke conclusie:
Er zijn in dit vier uur lange drama met muziek, dat eenmaal de wereld de muziekwereld, welteverstaan - veroverde, ook thans nog geniale
fragmenten; en de dramatische onderbouw, de middeleeuwse sage met
haar symboliek, blijft voor alle tijden sterk genoeg. [...] Laten wij dan de
lange stukken, uitweidingen, tirades, zonder welke Wagner nu eenmaal
geen Wagner zou zijn, en die met de beste wil [...] niet genoten kunnen
worden, op de koop toe nemen. Zo lang het nog kan.93
Het is van belang de opinies van de leidende figuren van 1895 en van 1926 met
elkander te vergelijken. De publieke opinie, zowel van toen als van nu, kan buiten
90
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Dit fragment staat aan het slot van Diepenbrocks essay ‘Muziek’ dat oorspronkelijk
in januari 1895 in drie afleveringen in De Kroniek verscheen; zie Diepenbrock (1950),
73-84. Pijper liet in bovenstaand citaat de volgende tussenzin weg: ‘die Nietzsche niet
meer verdragen kon (“ich heisse ihn Sirocco”)’.
In De Muziek: een der felste extasen.
Diepenbrock (1950), 84.
Sem Dresden in De Telegraaf van 19 november 1926. De cursivering is van Pijper.
Bovendien heeft Pijper twee lange tekstdelen weggelaten zonder dat op die plaatsen
met [...] aan te geven, hetgeen hier voor de duidelijkheid wel is gedaan.
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beschouwing blijven; een cultuur, een beschavingsperiode werd altijd slechts
geschapen door de meningen der uit-stekendsten dier periode.
Dresdens gedachten tonen scherp aan hoezeer onze generatie van Wagner
vervreemd geraakt is. Ik ken auteurs die hun meningen feller, heviger ‘anti’
geformuleerd zouden hebben; maar op het hartstochtloos gevelde vonnis, neergelegd
in de slotclausule ‘zolang het nog kan’ is geen hoger beroep mogelijk.
Maar, wat heeft Wagner eigenlijk voor het muziekbesef van Diepenbrock en zijn
tijdgenoten betekend?94 Ik geloof dat wij die betekenis lange tijd zowel overschat
hebben als onderschat.
Wagners invloed is overschat door de muziekgevoeligen die de Hollandse
mentaliteit, door geboorte of aanleg, niet voldoende verstaan hebben. Wagners
hartstocht is een Overrijnse hartstocht, Wagners metafysica is het product van de
denkwijzen der Duitse negentiende-eeuwse filosofen, verwezenlijkt in een gedroomd,
transcendentaal Pan-Germania. Het is niet overdreven om te zeggen dat Wagners
passie en zijn metafysica eigenlijk verder van het centrum van ons nationale
bewustzijn af staan dan het savoir-faire van de oude Rameau of de fantasmagorieën
van de onsterfelijke Shakespeare. De Hollander verwerkt zijn erotische problemen
(en hierin wortelen zowel de kunst van Wagner als die van Couperin of Debussy)
nu eenmaal op een tamelijk oneenvoudige wijze. Ik kan mij geen landgenoot denken
die ooit de bewuste behoefte zou gevoelen zijn incestcomplexen te uiten op de manier
die Wagner zich in de Ring veroorloofd heeft. En Diepenbrock was wel de laatste
van wie men dergelijke openhartigheden had kunnen verwachten. Wagners muzische
filosofie was voorbestemd om een ‘Fremdkörper’ in ons artistieke bewustzijn te
blijven.
Wat Diepenbrock van Wagner heeft aanvaard was vooral diens coloriet, de
‘bedwelmende mengeling der klankkleuren’. Wagners ‘unendliche Melodie’ scheen
onze meester jarenlang een bevrijding. Tot ‘het niet meer kon’. Dat was voor
Diepenbrock ongeveer 1910.
Wagners invloed is onderschat door twee categorieën van jongere musici: door
de francofielen en de Mahlerianen. Beide groepen verloren uit het oog hoezeer én
het Frankrijk vóór Debussy én de joods-mystische extasen van Mahler onder de ban
van Wahnfried stonden. Wat zij rechtstreeks afwezen, aanvaardden zij, onbewust,
indirect.
De historische betekenis van Wagner heeft twee zijden. Ten eerste bevrijdde hij
ons, voor een goed deel, van de kwadratuur der cadensen, die zoveel, en niet alleen
Duitse, muziek van de vorige eeuw ongenietbaar maakte (Diepenbrocks ‘ritmische
band der oudere toonkunst’). Ten andere verloste hij ons van de hegemonie der
scholastische modulaties en dat vooral door zijn Tristan-chromatiek. Dat Wagners
renovaties later, onder handen der epigonen, weer tot evenzeer verwerpelijke manieren
verstarren zouden, lag in de aard der dingen.
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In De Muziek luidt deze alinea: ‘Maar, wat heeft Wagner eigenlijk voor het muziekbesef van
Diepenbrock betekend? [...] Ik kies, voor deze korte beschouwing, Diepenbrock als
representatieve figuur. Men kan dus voor zijn naam overal lezen: de Hollandse muziek van
1890-1900.’
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De vraag rijst wat Wagner voor ons levende muziekbesef nog betekent. Weinig,
geloof ik. Wij verwierpen Wagners conceptie, het muziekdrama, zonder voorbehoud.
Wij verlangen van onze muziek totaal andere betoveringen dan men omstreeks 1860
voor mogelijk had kunnen houden. En de afmetingen van Ring of Parsifal passen
kwalijk in het formaat van het leven van 1926. Is dit slechts een symptoom van
veroudering? Het komt mij soms voor dat het anders, en meer, is. Van tijd tot tijd
kan men in de beschavingsgeschiedenis een collectieve evolutie waarnemen. De
Renaissance was zo een verschijnsel. De evolutie van dit tijdsgewricht, waarin de
jaren 1914-1918 de waarde van de agonie der vorige periode zouden kunnen hebben,
voltrekt zich tamelijk nadrukkelijk, zou men mogen zeggen. Niemand weet nog hoe
vlijmend of hoe teder de muziek van de toekomst - en slechts de toekomst behoeft
onze krachten - worden zal. Maar het is wel zeker dat deze toekomst, waarin het
leven heviger zal zijn dan het gisteren was, heviger, maar ook concieser, helderder
en wellicht milder, de ‘smartelijke zaligheid’ evenmin zal beminnen als zij zal wensen
dat de muziek ‘het tumult der elkander bestrijdende begeerten en gedachten’ zal
helpen stillen. Zij zal veeleer trachten die antithetische begeerten en gedachten tot
een samenwerkend geheel van krachten te maken. Het zou niet de eerste maal zijn.
Verwierp Plato de mixolydische modus niet op grond van zijn overtuiging dat hij
verwekelijkend was en zedenbedervend, ‘zelfs voor vrouwen’...?
Ons inzicht groeide en de ontroeringsfaculteiten van Wagners scheppingen bleven
achter, daarbij vergeleken. Wij kunnen niet meer zo volkomen geloven in de
oprechtheid van het ‘Lass den Tag dem Tode weichen’.95 Wij hechten tegenwoordig
een andere waarde aan de menigvuldige doodsverlangens van Wagner en de overigen.
Het aureool verdween, de nevelen trokken op. Waarom zouden wij ontkennen dat
Wagners Siegfried-Idyll, het eerste werk dat deze getourmenteerde meester aan een
reëel - dus: niet gefantaseerd - bevrijdingsgevoel heeft kunnen ontlenen, zijn best
geslaagde schepping is? Wagner was zevenenvijftig jaar oud toen hij deze
‘gelegenheids’muziek schreef.96 Toen, in 1870, scheen hem ‘Siegfried, der Sohn’
een zekerder wissel op de eeuwigheid dan ‘Elsa, das Weib’ of zelfs ‘Tristan, der
Held’. Ook dit kon te denken geven.

Uit Amsterdam. Concertgebouw
januari 1927 (De Muziek)
De afgelopen concertmaand, van half november tot medio december, was opvallend
rijker aan belangrijke gebeurtenissen dan wij gedurende de eerste weken van het
seizoen nog konden hopen. Herdenken wij in de eerste plaats de beide ‘grote’
prestaties
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Tristan, tweede akte (liefdesduet). Deze zin citeert Dresden ook in de door Pijper aangehaalde
recensie in De Telegraaf.
Wagner schreef de Siegfried-Idyll naar aanleiding van de geboorte van zijn zoon Siegfried
in 1869.
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waarmee deze muziekmaand opende en sloot: de opvoeringen van Wagners Tristan
und Isolde en de uitvoering van La damnation de Faust, van Berlioz.
De oogst aan orkestnoviteiten was eveneens niet gering: een Hymn to Apollo van
Arthur Bliss, een orkestfragment uit de opera Mlada van Rimski-Korsakov, het
Vioolconcert van Szymanowski, The Planets van Holst en een onbekende symfonie
van Mozart. Richard Strauss dirigeerde het programma van 25 november en de
solisten van deze periode waren: Huberman (concert van Brahms), Francis Aranyi
(Szymanowski) en Jean du Chastain (het Tweede pianoconcert van Liszt).
De opvoeringen van Tristan und Isolde werden gedirigeerd door Richard Strauss;
de regie was van de Berlijnse operadirecteur dr. Hörth. De eerste opvoering, welke
wij bijwoonden, was zeer geladen en goed sluitend. Strauss' tempi zijn in de regel
tamelijk vlot en het is zeker dat Wagners werk hierdoor beter gediend wordt dan
door de authentiek-Bayreuthse langzaamheid. Urlus' creatie van Tristan was
bewonderenswaardig. En ook de bezetting van de andere rollen (Gertrude Kappel:
Isolde; Lydia Kindermann: Brangäne; Marowski: Marke; Groenen: Kurwenal; Seydel:
Hirt; Kern: Melot; Lohfing: Steuermann) voldeed aan de - gerechtvaardigde - hoogste
eisen. Een prestatie waarmee wij de Wagnervereeniging mogen gelukwensen.97
Richard Strauss' leiding van het abonnementsconcert, waarop men Mozarts
Jupiter-symfonie en Strauss' Eulenspiegel en Don Quixote speelde, bleek een
teleurstelling. Vooral na de zeer goede Tristan-opvoeringen had men niet een zó
vlakke en onrustige reproductie van Mozarts bekendste symfonie verwacht. Het eigen
werk ging beter, doch wij herinneren ons ettelijke uitvoeringen, onder Mengelberg,
van dezelfde stukken, die de wezenlijke verdiensten van Strauss' oeuvre scherper
belichtten, de zeer reële tekortkomingen volkomener nivelleerden.
Het werd overigens een hartelijk succes voor de grijze componist en een triomf
voor Loevensohn, wiens ridder van de Droevige Figuur menselijker was dan ik hem
ooit nog hoorde.98
Van de door Monteux gespeelde noviteiten bleek Mozarts jeugdsymfonie in C
(KV 200) het belangrijkste werk; Bliss' Hymn to Apollo het onbeduidendste. De
symfonie van Mozart bestaat uit een vlot en helder Allegro spirituoso, dat hier en
daar, door de fugatische schrijfwijze, reeds op de Zauberflöte anticipeert, een
betrekkelijk zwak Andante, een zeer voortreffelijk Menuet en Trio en een Finale dat
wel perpetuum mobile kon heten - een voorstudie, bijna, voor de Finale van de
bekende Symfonie in Es.99 De behandeling der hoorns is zeer opmerkelijk (eerste en
derde deel).100
Bliss' Hymn to Apollo is niet heel goed voor orkest gerealiseerd. De componist,
geboren 1891, is een der prominente talenten der jonge Engelse school. Zijn
kamermuziek (Rout, Madam Noy, Conversations) is vooralsnog beter dan het
orkestwerk. Wellicht wist de auteur weinig raad met het grote apparaat; misschien
zat het apollinische element hem bij de conceptie van dit stuk al tegen. Bliss'
wezenlijke ver-
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Zie ook de recensie in het RN van 22 november 1926.
Zie ook de recensie in het RN van 27 november 1926.
Symfonie in Es, KV 543.
Zie ook de recensie in het RN van 4 december 1926.
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diensten: een volmaakt Brits gevoel voor humor en een stevige materiebeheersing,
kwamen hier ternauwernood aan de dag.101
Het fragment uit Rimski-Korsakovs ballet-opera Mlada bleek een boeiend en
voortreffelijk geïnstrumenteerd stuk. Het is in opzet wat verouderd, maar het houdt
het volstrekt uit naast Shéhérazade of La nuit de mai. Wij kenden Rimski, behalve
als componist, ook nog als verbeteraar van de partituren van Moesorgski en anderen,
en dat was een bedrijf waarvoor wij niet veel achting konden hebben. Maar de
componist Rimski is, in trouwe, een belangrijker meester dan men hier nog weet.
De laatste scène van de op dit concert gespeelde akte, de Oosterse dans, is meeslepend
van coloriet en bevat een groot aantal instrumentale trouvailles (de klarinetpartijen,
hoge pauken).102
Het Vioolconcert van Karol Szymanowski, meesterlijk door Francis Aranyi
gespeeld, is ongelijk van waarde. Melodisch en ritmisch is het weinig interessant,
harmonisch en coloristisch is het magistraal. De constructie van het eendelige werk
lijkt wat topzwaar (ook door de wel zeer geraffineerde orkestratie). De solopartij is
ontzaglijk moeilijk, doch niet dankbaar (te veel hoge en hoogste ligging). De waarde
van het stuk schuilt ontegenzeggelijk in de instrumentatie; wanneer Szymanowski
evenveel ritmisch en melodisch talent bezat als kleurzin dan was hij een genie. Maar
tenslotte zijn harmonisatie, orkestratie en constructie secundaire factoren - zonder
twijfel van belang, doch niet de doorslag gevend.103
De laatste noviteit was The Planets van Gustav Holst, Engels componist van
Europese vermaardheid. Holst, als oud-orkestlid (trombonist), verstaat het handwerk
componeren als een meester; doch zijn concepties - die zeer bovenmenselijk zijn lijken wel wat te enorm voor zijn psychische vermogens. De componist, de
muziekvinder Holst, vertoont een gezonde, ietwat breedsprakige,
muzikantenmentaliteit; de ontwerper, de artiest Holst wilde wel een halfgod, een
sterrendwinger zijn. The Planets heeft een astrologische achtergrond: de zeven
onderdelen worden geacht de suggestie te geven van de mentaliteiten, de disposities,
die aan het desbetreffende gesternte toegeschreven plegen te worden. Deze
buitenmuzikale omweg kan, in de muziek, slechts tot twee consequenties leiden: tot
goede of tot slechte muziek. Wel, Mars, Mercurius en Uranus zijn goede muziek,
de rest is minder. Mars is wat stijf, Uranus, ‘the Magician’, leende veel
fagotten-abacadabra van Dukas' Apprenti sorcier en Mercurius is zeer, zéér Brits.
Meer Brits dan ‘kosmisch’ - en dat is waarlijk een voordeel. Venus is waarschijnlijk,
met Neptunus, het minst geslaagde planeetje; Saturnus is wat saai en Jupiter is
buitengemeen triviaal. De heer Herbert Antcliffe, van wiens hand de inleiding in het
programma was, typeerde de stemming van dit onderdeel met de mededeling dat ‘de
twee hoofdthema's als het ware bovennatuurlijke volksliederen zijn, die gezongen
zouden kunnen worden door een vrolijk koor in een Olympische herberg’. Het is
inderdaad familiaar. Wij wisten wel dat de Antieken op gemeenzame voet met hun
goden omgingen, maar die herberg...104
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Zie ook de recensie in het RN van 30 november 1926.
Zie ook de recensie in het RN van 4 december 1926.
Idem.
Idem.
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De uitvoering van La damnation de Faust, ten slotte, werd een groot succes voor
Monteux en zijn solisten Mia Peltenburg, Louis van Tulder, Charles Panzéra en
Hendrik van Oort. De Mephisto van Panzéra was een zeer voortreffelijke creatie.
Het Toonkunstkoor zong accuraat en slagvaardig en Monteux weet van Berlioz'
muziekstukken evenzovele gebeurtenissen te maken. Zelfs wanneer de samenhang
tussen die stukken zo rapsodisch is als in deze Légende dramatique.
Berlioz' vocaalstijl is wel veel minder persoonlijk dan zijn orkestrale gamma. En
zo lijkt het, na de uitvoering van het gehele werk, soms niet onrechtvaardig dat La
damnation voornamelijk voortbestaat in de drie orkestfragmenten. Dit waren, ook
ditmaal, weer meesterlijke prestaties van Monteux.105

Muziekbesprekingen - Nieuwe strijkkwartetten
januari 1927 (De Muziek)
Breitkopf und Härtel, Leipzig, zonden ons een vijftal kwartetten ter bespreking. Het
eerste is van Adolf Busch, opus 29, en het is het beknoptste der vijf. De enige positieve
kwaliteit van het werkje is de zeer goede kwartetstijl. Muzikaal en
compositorisch-technisch blijkt het veel minder. Constructief is het precies het eerste
deel van de Sonate pathétique, met een prestissimo-slot. Ook motivisch is het veel
afhankelijker van Beethoven, dan men in deze jaren nog mogelijk zou houden. Een
‘Talentprobe’ is het met dat al wél, geloof ik.
Het Kwartet nr. 2 van Günter Raphael is veel breedsprakiger en minder goed voor
de gekozen instrumenten gerealiseerd. Het werk is nogal ouderwets-rommelig van
structuur: Präludium, Fuge (‘mit Humor’, natuurlijk...), een intermezzoachtig deel,
Zart und innig, een Äusserst schnell, sehr launenhaft, met citaten uit de fuga en tot
slot een Tarantelle. Thematisch is het heel goed bewerkt, geïnspireerd op de
monothematiek der post-Franckisten.106 Maar de ‘kunstbewerkingen’ interesseren
ons, achteraf, meer dan de muziek: het is dor en stug; ‘geleerd’, zoals dat heet, maar
niet overtuigend.
Het kwartet opus 37 van de Züricher Othmar Schoeck is muzikaler. Ouderwetser,
‘braver’, met een opvallend draufgängerische finale. Ook al weer vijfdelig en daardoor
kwalijk in evenwicht: het lijkt een scherzo te kort of een lento te lang.
Kurt Thomas liet zijn kwartet in f-Moll, opus 5, uitgroeien tot een partituur van
vijfenvijftig bladzijden. Ruw geschat geeft dit drie kwartier muziek. Bovendien
eenkleurige muziek, in een dik en atmosfeerloos gamma. Het is stijlloos
Brahms-epigonisme, gedrukt in 1926...
Karl Weigl, de auteur van het vijfde der bij Breitkopf und Härtel verschenen
kwartetten, was gedurende enige jaren assistent van Gustav Mahler aan de Weense
opera. Dit kwartet, opus 20, is nog langer dan het stuk van Thomas, maar het is
minder stijf. Evenmin origineel, te veel invallen, te weinig ordenend bewustzijn. Het
derde
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Zie ook de recensie in het RN van 20 december 1926.
Bedoeld zijn de componisten van d'Indy's Schola cantorum.
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deel, ‘wild und bacchantisch’ is het hoofddeel - maar dat begint pas op pagina 35.
Daaraan gingen twee zeer uitvoerige fragmenten vooraf: een lang Allegro con fuoco
en een nog langer, tamelijk Mahleresk, Adagio. Het derde deel gaat zonder
onderbreking over in een Andante, dat geen wezenlijke verschillen met de rustiger
fragmenten uit III vertoont. Het evenwicht van dit opus lijkt dus ook niet zeer
geslaagd. De kwartetstijl is, gelijk bij het merendeel dezer moderne Duitsers,
orkestraal.
Pizzi & Co., te Bologna, drukten een kwartet van Enrico Terni. Beknopt, bont, maar
zeer onordelijk. Malipiero heeft zijn beide bekende kwartetten107 ook opgebouwd uit
een mozaïek van korte fragmenten en daarbij toch de indruk van een eenheid bereikt.
Maar dit voorbeeld is niet zeer heilrijk geweest: quod licet Jovi... Terni dwaalt van
een Risoluto naar een Lento en terug en nog eens; schrijft vervolgens een Lied, dan
een Scherzo, dan een Cortéo, dan een Danza barbara, waagt zich vervolgens aan een
Canone, die als canon helaas (of gelukkig?) maar vier maten duurt - het is een
vierstemmige canon - hierna komt een Valse, dan een Notturno en eindelijk een
Finale. Als het uit is, hebben wij een trip door de courante constructies achter de rug,
doing the European music in 24 pages. Misschien is het wel een goed stuk voor de
U.S.A.
Bij Hudebni Matice in Praag verschenen twee kwartetten van Leoš Janáček en Karel
Boleslaw Jirák. Eerstgenoemde, geboren in 1854, mag welhaast de nestor der Europese
componisten heten. En het merkwaardige is dat dit strijkkwartet verreweg het meest
vrije, het modernste werk is dat ik in tijden in handen kreeg. Het is buitengewoon
vitaal, levendig en krachtig. Het stuk is in 1925 uitgegeven en het is van hieruit niet
na te gaan wanneer het precies gecomponeerd werd. Maar dit kan nog niet lang
geleden zijn; de muziek is volkomen van onze tijd. Ik aarzel niet dit werk,
niettegenstaande een paar ouderwetsheden in de conceptie (inspiré par La Sonate à
Kreutzer de L.N. Tolstoj) een voortreffelijk werk te noemen, dat wij hier hoe eer hoe
beter moesten horen.
Jiráks kwartet, opus 9, geschreven in 1915, draagt nog de kenmerken van een
jeugdwerk (de componist was toen vierentwintig jaar oud). Het is wat mateloos, doch
ontworpen en voltooid met een prachtig enthousiasme. Melodisch is het soms wat
alledaags (het tweede thema), maar altijd warm, bijna altijd gang houdend. Ook dit
werk verdient de belangstelling van onze kwartetspelers.
De Universal Edition, Wenen, gaf het Eerste kwartet van Paul Amadeus Pisk en het
Zevende van Milhaud uit. Het werk van Pisk (hij is in 1893 geboren en was leerling
van Schreker en Schönberg) is een zeer ernstig, dramatisch werk. De verhouding
tussen de vier onderdelen is uitstekend; wellicht blijft het laatste deel (Epilog) wat
fragmentarisch, door de - wat te lange - recapitulaties van hetgeen in de vorige delen
concies gezegd was. Het Adagio is het beste deel.
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Strijkkwartet nr. 1 Rispetti e strambotti per quartetto d'archi en strijkkwartet nr. 2 Stornelli
e ballate. Pijper noemt het eerste werk in zijn recensie van 6 januari 1922, alwaar hij het
Haagsch Strijkkwartet oproept deze compositie eens te spelen. In zijn bespreking van het
Utrechtsch Muziekfeest in het RN van 17 oktober 1925 spreekt hij opnieuw zijn wens uit
om de Rispetti te horen uitvoeren.
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Het Zevende kwartet van Darius Milhaud is van 1925. De productiviteit van deze
componist is bijna Schubertiaans. Het is altijd wat te lichtvaardig van factuur: zo
bijvoorbeeld het laatste deeltje, vif et gai, dat begint met een hups motiefje in de
eerste viool op de vierde trap van F, duur vier maten. Vervolgens de tweede viool,
op de vierde trap van F, enzovoort, dan de alt - zie boven; tenslotte de violoncel,
volkomen hetzelfde. Wij hebben dan de eerste zestien maten gehad en de zeventiende
maat brengt een eerste unisono forte. Uit deze expositie kan men met nauwkeurigheid
afleiden, hoe de rest zijn zal. Maar de muziek die Milhaud in deze kinderachtige
vormpjes goot, is overal betoverend en meeslepend. Voor het werk, het hand- of
kunstwerk zal geen vakman een aasje bewondering kunnen koesteren - ik vrees dat
stukken als dit Zevende strijkkwartet schrikkelijk snel verouderd zullen zijn. Milhauds
muzikaliteit is altijd boeiend, ook al is de wijze waarop zijn muziek geuit wordt bijna
volkomen onaanvaardbaar. Dit Zevende kwartet is de schets voor een (goede?)
compositie, niet meer. Overigens werd in dit sleetse net meer schoonheid gevangen
dan in veel van de andere hierboven besproken werken.

Mechanische muziek108
januari 1927 (i10)
Een der vele problemen van deze tijd is ook het verschijnsel der mechanische
muziekvoortbrenging. Alvorens ons standpunt ten dezen opzichte uiteen te zetten
zal het nodig zijn de fenomenen zo nauwkeurig mogelijk in groepen onder te brengen.
De instrumentale muziek heeft altijd met min of meer ingewikkelde apparaten te
maken gehad. Een kerkorgel was reeds in de Middeleeuwen een gecompliceerder
constructie dan bijvoorbeeld de in die jaren in gebruik zijnde voertuigen. Een moderne
piano is een product van horlogemakersaccuratesse; de saxofoons worden in series
gebouwd, gelijk Fords of Ameropasigaren. Maar om deze - ingewikkelde of simpeler
- speeltuigen tot klinken te brengen, had men nog altijd de kunst, of althans de
vaardigheid van een bespeler nodig. De moderne mechanische muziekinstrumenten
maken een van beide, of alle twee overbodig.
Dit is de eerste scheiding die wij behoren te maken. De speelvaardigheid wordt,
bijvoorbeeld bij de pianola's, tot een minimum gereduceerd. Daartegenover stelt de
pianola nog altijd enige eisen aan de muzikaliteit van haar bestuurder. Een onmuzikaal,
onartistiek mens zal met een pianolarol geen schoonheidsontroering kunnen geven,
terwijl een kunstenaar dit mechanische speeltuig nog betoverende klankeffecten zal
weten af te vangen.
Ten andere zijn daar de apparaten die geheel zonder menselijke inmenging ‘spelen’.
Men denke aan elektrische piano's en orchestrions. Deze produceren zuiver
‘mechanische muziek’.
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Pijper combineerde bij het samenstellen van De Quintencirkel het grootste gedeelte van dit
essay met het laatste deel van het artikel ‘Virtuozen’ uit Erts (1929). Omdat daardoor een
andere tekst ontstond (‘Mechanische muziek en virtuozendom’), is ervoor gekozen deze
integraal op te nemen in HPG, zie Bijlage Q&S, p. 847.
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Op een geheel ander plan van observatie behoren twee geluidsverwekkers thuis die
met de techniek veel, met de muziek niets hoegenaamd te maken hebben: de
grammofoon en de radio.
Dat wij deze beide in één zin noemen, sluit niet in dat zij tot eenzelfde familie
zouden behoren. De radio is een vervoermiddel. Een vervoermiddel van plaatjes
(Valentino in de chapelle ardente,109 Mengelberg en Arntzenius samen over de reling,110
et cetera)111 of van muziekjes. Men kan, in abstracto, alles per radio verspreiden. Het
signalement van een bankrover of Tristan und Isolde. En wanneer wij ons duidelijk
genoeg bewust hebben gemaakt dat de radio in het huidige stadium harer ontwikkeling
nog niet aan muziekesthetische waarderingen onderworpen behoort te worden, dan
opent dat tevens de gelegenheid om vast te stellen dat de waarde van dit meesterstuk
van menselijk vernuft weliswaar niet bepaald wordt door de abjecte muziekjes die
onafgebroken door de ether worden geslingerd - maar dat de toekomst van deze
uitvinding (algemener verbreiding, perfectionering van het timbre, verandering van
de loudspeakers en dergelijke desiderata) voor een ruim deel zal afhangen van de
artistieke bevoegdheid van de leiders der broadcastingstations. De radio is geen
muziekinstrument. Dat men het als zodanig pleegt te gebruiken, is een toevallige
samenloop van omstandigheden die aan de feitelijkheid niets af of toe doet.
De grammofoon betekent voor de muziek hetzelfde als de bioscoop, twintig jaar
geleden, voor het toneel. Namelijk niets. De film zal wellicht uitgroeien tot een
zelfstandige kunstuiting; bij de grammofoons kon zoiets nimmer geschieden. De
film bezit expressiemiddelen die het toneel moet ontberen (daartegenover mist de
bioscoop het gesproken woord, een gemis dat door de stukken geprojecteerde tekst
slechts voelbaarder gemaakt wordt!), de grammofoon kan niet anders dan, in de
meest letterlijke zin, afdraaien wat eerst voor het ontvangtoestel uitgevoerd werd.
De grammofoon is een mechanische geluidsverwekker, geen automatisch speeltuig;
zij kan precies even goed - dat wil zeggen even slecht - de toespraak tot de hoofden
van Lebak interpreteren als een natuurgetrouwe nachtegaal of de Ouverture
Tannhäuser.
Zowel radio als grammofoon vallen dus buiten het kader van deze korte
beschouwing. Dat de grammofoon in een, hier ook uitgevoerd, werk als
orkestinstrument werd gebruikt (de nachtegaal in Respighi's Pini di Roma wordt
‘weergegeven’ door een Columbia-record, nummer zoveel; en de muziek, de klank
der strijkinstrumenten op die plaats, wordt daardoor gedegradeerd tot
milieuschildering, ofwel tot coulissen van het theaterbos), verandert hieraan niets.
Noch grammofoon, noch radio zijn muziekinstrumenten. Evenmin als kristallen
wijnglazen (waaruit men toch een heel lief geluid kan trekken) of de conservenblikjes
die onze Amerikaanse broeders in hun trombones stoppen, tot verhoging van het
vermaak. Wij zien slechts de pianola's en de orchestrions (de draaiorgels natuurlijk
incluis) voor mechanische muziekinstru-
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Rudolph Valentino (1895-1926) was een van de grootste filmidolen van het interbellum. Zijn
plotselinge dood (chapelle ardente = rouwkapel) veroorzaakte consternatie over de hele
wereld.
L.M.G. Arntzenius, muziekcriticus van De Telegraaf, begeleidde Mengelberg vaak op diens
reizen naar de Verenigde Staten.
Deze zin tussen haakjes is in De Quintencirkel weggelaten.
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menten aan. En dan komt dus de vraag aan de orde: wat betekenen deze apparaten
voor de kunst van onze dagen?
Er zijn tegenwoordig componisten die hun pianowerken direct voor pianola
schrijven.112 Daar is in theorie niet zoveel tegen: een pianist heeft tien vingers, een
kunstspelpiano achtentachtig. Oppervlakkig beschouwd levert dus het schrijven voor
pianola een aanzienlijke vermeerdering van de trefkansen op, meer niet. Maar het is
de vraag, misschien, of de muziek wel waarlijk gediend wordt door deze
vermeerdering van technische vermogens. Kracht is niet alles, snelheid evenmin,
veelstemmigheid ook niet. Snelheid, kracht en veelstemmigheid betekenen minder
dan niets voor het mysterie dat het levende centrum vormt van alle kunst. Techniek
is middel, nooit doel. Pianotechniek is het middel om een sonatine van Clementi of
een concert van Chopin te kunnen spelen. Dat wil zeggen: een middel om de in die
notentekens gefixeerde muzikale ontroeringen tot een ogenblik klinkende
werkelijkheid te maken. Wij kunnen dat met tien vingers - of met een
kunstspelapparaat. De pianola kan een hulpmiddel zijn voor een musicus, een
muziekgevoelige, wiens handen de vaardigheid van het pianospelen niet verstaan.
Een surrogaat, als ge wilt, een nuttig surrogaat zelfs, doch niet meer. Een groot
kunstenaar zal, al spelende, klanknuances vinden, muzikale stemmingen scheppen
die door de noten die hij vóór zich heeft, maar zeer ten naaste bij worden aangegeven.
Dit is het element der persoonlijke bekoring, laatste overblijfsel van de magie der
woordeloze redelijkheden. Deze nuances staan de pianolist niet in dezelfde mate ter
beschikking.
Het is anders in de wereld der klanken dan in de wereld der techniek. Dat de
paarden het veld moesten ruimen voor auto en avion is logisch en volkomen
aanvaardbaar. De gegevens waarmee zowel postkoets als 80 H.P.-renwagen113 te
maken hebben, blijven hetzelfde: er is een vaststaande, in kilometers uit te drukken
afstand tussen de plaatsen van vertrek en aankomst. Wij worden door de automobiel
in staat gesteld die afstanden sneller af te leggen dan dat vroeger mogelijk was. Dit
beduidt winst, tijdsbesparing, vooruitgang. Doch wat zou men van een mensheid
denken die, omdat het vervoer sneller gaat tegenwoordig, de wegen in grote bochten
ging aanleggen - alleen maar om ongeveer dezelfde rijtijd te houden?
Even absurd ware het vergroten van de imaginaire pianistische ‘moeilijkheden’,
op het motief dat de kunstspelpiano ons biedt. Moeilijk en gemakkelijk zijn geen
criteria voor de muziek - snel of langzaam zijn dat wel voor het verkeer. Alleen in
een tijdsgewricht dat zo absoluut de relatie tussen technische en metafysische
problemen uit het oog heeft verloren als het onze, zijn dergelijke denkmonstruositeiten
te verwachten. Iemand die niet leerde pianospelen, mag de pianola dankbaar zijn.
Evenals de man zonder benen blij kan zijn met zijn krukken of met zijn wagentje.
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Arthur W.J.G. Ord-Hume noemt in zijn Pianola: the History of the Self-Playing Piano
(Londen 1984) een aantal componisten die voor het instrument schreven: Hindemith,
Stravinsky (Madrid), Casella, Moszkowski en Malipiero. Ook Pijpers leerling Jan van Dijk
wordt vermeld (Concerto for Pianola and Orchestra, 1977).
H.P. staat voor horsepower. Pijper was een fervent automobilist. Zie zijn essay ‘De artistieke
zijde van het automobilisme’, verschenen in De Auto van 18 juni 1936 (HPG 2, 669).
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Maar zouden wij, omdat wij zo gemakkelijk invalidenwagentjes kunnen krijgen, het
gebruik van onze ledematen wensen te verleren?
Curt Sachs heeft ons het inzicht bijgebracht dat de cultuur der (onbeschaafde)
volkeren in omgekeerde evenredigheid staat tot de verbreiding die de zogenaamde
‘mittelbar geschlagene Idiophone’ bij die volkeren genieten. De observaties die aan
deze stelling ten grondslag liggen zijn de volgende:
Er zijn volksstammen wier voornaamste muziekinstrumenten tot de orde der
‘unmittelbar geschlagene’ idiofonen behoren: trommen, gongs, klappers. Dit zijn de
hoger ontwikkelde stammen. De lager staande volkeren gebruiken de, indirect, tot
klinken gebrachte ratels en rammelaars. Klappers, trommen zijn antropomorf, zij
zijn ontstaan uit menselijke geluiden (in de handen klappen, keel- en tongklanken).
De ratels en rammelaars noemt men chrematomorf, zij ontstonden uit gedroogde
kalebassen, zaadhulzen. ‘Jede feinere Rhythmik’, schrijft Sachs in zijn standaardwerk
Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens, ‘verlangt die unmittelbare Herrschaft
des Spielers, sie fordert einen Klangapparat, der vom Gehirn des Musikers bis zum
schwingenden Körper mit exaktester Zuverlässigkeit arbeitet. Daher steht bei den
Völkern die Verbreitung der Rassel im umgekehrten Verhältnis zur Kulturhöhe.’114
Deze observatie kan ook in de milieus onzer beschaafde wereld worden gemaakt.
Een te zeer op de voorgrond raken van het technische is een degeneratiesymptoom.
Zo ging het met de a-cappellazang vóór de Renaissance, zo ging het met de
middeleeuwse kunst van het contrapunt - zo zou het ook met de pianistiek kunnen
gaan. En als symptoom van een degeneratieproces is de pianola wel van het
allergrootste belang. Het schijnt geraden voorlopig maar geen moeilijke
pianoconcerten te gaan schrijven.115 Zó beschouwd krijgt een boekje als Stravinsky's
Les cinq doigts welhaast een profetisch aureool... Men mocht het pianospelen immers
eens gaan verleren.
Ten slotte behoren wij de mechanische muziek van draaiorgels, orchestrions en
elektrische piano's nog even te beluisteren. Ik zou ternauwernood weten te
omschrijven wat deze inventies voor de muziek van onze dagen betekenen kunnen.
Orchestrions en draaiorgels bevatten een aantal imitaties van orkestinstrumenten,
van fluit tot grote trom, gelardeerd met xylofoon, kristallofoon (de ‘flessenorgels’!)
en vox humana (vulgo: een haartje te laag). Maar het repertoire van pierement en
wonderorgel staat wel zeer ver af van de geest onzer dagen. Intermezzo uit Cavalleria
rusticana en de actuele deunen vormen de programma's, en dat zal voorlopig nog
wel niet veranderen. Imitaties van deze kermisrekwisieten zijn in de symfonische
muziek doorgedrongen (het orgue de barbarie uit Stravinsky's Pétrouchka, de Finale
van Doppers ‘Amsterdamse’ symfonie) en zij konden daar eigenlijk wel gemist
worden, zou ik denken. Maar hiermee verlaten wij ons terrein...
‘Draaiorgelmuziek’ is een invectief. Zolang dit (terecht) zo blijft, kan deze
mechanische muziek buiten beschouwing blijven.
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Sachs (1915), 43-44.
Tot hiertoe is de tekst opgenomen in het artikel ‘Mechanische muziek en virtuozendom’ (De
Quintencirkel).
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Concertgebouw
8 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (6 januari 1927)
Händel: Concerto grosso in g, op. 6.6
Mendelssohn: Derde symfonie (Schotse)
Tsjaikovski: Eerste pianoconcert (solist: Vladimir Horowitz)
Vladimir Horowitz was de solist op het laatste abonnementsconcert, met het concert
van Tsjaikovski. Weinig solostukken zijn minder geschikt voor toetssteen der pianisten
dan juist Tsjaikovski's opus 23. Ja - men behoort te kunnen pianospelen, om de door
dit werk voorgeschreven, hopeloze en uitzichtloze worsteling met het lawaai te mogen
ondernemen. Maar als het stuk uit is, weten wij nog niets van de persoonlijkheid van
de solist, evenmin van zijn muzikaliteit, evenmin van zijn pianistiek. Wat bij
Tsjaikovski kan slagen of mislukken, zijn slechts de fortissimo's, de rest doet niet
ter zake.
Wij kennen nu Horowitz wel enigermate; wij weten dat hij over een superieure
pianotechniek beschikt en dat zijn muzikaliteit wellicht minder uit de oude doos is,
dan hij ons met dit optreden wilde laten geloven.
Maar wanneer wij dit, en nog vele andere dingen, niet reeds geweten hadden, dan
zouden wij het deze avond niet geleerd hebben. Want de inzet van het
Tsjaikovski-concert belooft alle onaangename momenten reeds die ons verderop niet
gespaard worden. Het werk mag het voorbeeld heten, hoe men niet voor de combinatie
piano en orkest behoort te schrijven. Met een enigermate sterk bezet strijkorkest (en
het Concertgebouw lijdt niet onder strijkerstekorten...) blijkt het al in de eerste drie
maten een onmogelijkheid een balancement tussen tutti en solist te krijgen. En dat
zijn pas de strijkers... ‘nun hört die Bläser!’116
Welke muzikale ontdekkingen zou de muziek van Tsjaikovski ons ook nog
voorbehouden hebben? Kan men deze melodiek lyrisch spelen? Romantisch? Kan
een musicus een sfeer van tragiek spinnen om de menigvuldige exclamaties van een
zo notoir leeghoofd als deze veelbewonderde, nog méér bedirigeerde Rus? Het is zo
gemakkelijk om in dit verband met een diepzinnig gezicht en een veelzeggend gebaar
te zinspelen op Tsjaikovski's ‘Noodlot’ en een reeks namen van notabele lotverwanten
te prevelen, waarbij altijd Oscar Wilde voor moet komen. Maar - wat gaan ons de
tegenheden van de mens Tsjaikovski nu nog aan? Heeft hij goede muziek uit zijn
lijden gekristalliseerd? Neen, triviale. Heeft hij één waarlijk hartvermurwende kreet
geslaakt? Neen - het bleef flirten met het leed. Wij noemen dat tegenwoordig ‘der
Wille zur Unlust’.117
Maar wat zullen wij met de wanluidende en grove muziek van deze componist en
zijn medestanders beginnen, als wij de leugenachtigheid van dit soort
levensbeschouwing, een ‘inzicht’ dat culmineert, onder andere, in Tristans uitroep
‘Lass den
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Dit citaat is niet getraceerd.
Een variant op Nietzsches ‘Wille zur Macht’.
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Tag dem Tode weichen’,118 eens en voorgoed verworpen hebben? Zullen wij, met
Alexander Schmuller, trachten vol te houden dat in Tsjaikovski's muziek ‘de
smartelijke en blijde ontmoeting van gisteren, heden en morgen’ plaatsvindt? (Zo
het programmabijschrift...)119 Neen immers.
Wij weigeren te geloven dat het ‘heden’ er zo miserabel uitziet. En ‘morgen’ te
noemen in één zin met Peter Iljitsj Tsjaikovski, en in een programma van het
Amsterdamse Concertgebouw, is een krachttoer waartoe men geen enkele Hollander,
met uitzondering dan misschien van Alexander Schmuller, in staat mag achten.
De rest van dit programma bracht evenmin veel herdenkbaars. Dat was het
woensdag laatstleden in Rotterdam gespeelde Concerto grosso in g-klein van Händel
en de Schotse symfonie van Mendelssohn. Het Scherzo daaruit is wel een van
Mendelssohns aardigste stukken: men moet daarbij altijd denken aan Jules Vernes
fabuleuze kapitein Nemo, uit 20.000 Mijlen onder zee, die op zijn orgel, staande in
de salon van zijn duikboot Nautilus, melodieën placht te spelen, ‘die zich uitsluitend
over de zwarte toetsen bewogen, zodat het Schotse muziek leek’...
Het Scherzo uit Mendelssohns Schotse symfonie staat in F, maar als men het een
halve toon transponeert en een enkele ‘Leit-ton’120 verlaagt, kan de hele melodie op
de zwarte toetsen gespeeld worden... Wie weet, is het Scherzo niet van kapitein Nemo
afkomstig. Het klinkt postuum onvriendelijk tegen Mendelssohn, maar er is geen
kwaad bij, want ‘Nemo’ betekent ‘Niemand’ en zoveel zelfkennis mochten wij
Mendelssohn nog wel toedichten...

Symfonie van Steinberg
11 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (9 januari 1927)
Steinberg: Tweede symfonie, op. 8 (o.l.v. de componist)
Haydn: Violoncelconcert in D (solist: Carel van Leeuwen Boomkamp)
Franck: Le chasseur maudit
Zondagmiddag in het Concertgebouw debuteerde de jonge - ternauwernood 20-jarige
- solovioloncellist Carel van Leeuwen Boomkamp met het concert van Haydn. Dit
was een gunstig debuut; het spel is nog zeer, zeer jong en wat weinig vitaal, maar
het is beschaafd en door en door muzikaal. Het is nu nog wat te gladjes, te ondiep,
maar als de voortekenen niet bedriegen, zal het binnen enkele jaren iets zeer bijzonders
zijn.
Vóór de pauze debuteerde Maximilian Steinberg, vierenveertig jaren oud, als
dirigent-componist met zijn Tweede symfonie, opus 8, gecomponeerd in 1909 (!).
En dit was een vierkant van vergissingen. Het was een vergissing van de
Concertgebouw118
119

120

Tristan, tweede akte (liefdesduet).
Alexander Schmuller, ‘Peter Tsjaikovski’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 6 januari
1926, 201-207. De slotzin luidt: ‘In Tsjaikovski's muziek is de smartelijke en blijde ontmoeting
van gisteren, heden en morgen.’
Het is niet duidelijk waarom Pijper hier het Duitse woord gebruikt en het tussen
aanhalingstekens plaatst.
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leiding deze compositieleraar van het Leningrader Conservatorium als representatief
modern Russisch meester naar Amsterdam te halen. Het was een vergissing, na die
volksuitvoering van zijn Metamorfosen, in de zomer van 1925,121 voor het
abonnementspubliek te voorschijn te komen met een symfonie die bijna twintig jaar
oud en viermaal zovele jaren verouderd is. Het was ten slotte een vergissing van de
auteur dat hij de leiding van de uitvoering van zijn stuk niet aan Monteux had
overgelaten, die het werk zonder twijfel gunstiger geïntroduceerd zou hebben dan
hijzelf dit deed. Monteux, die lange en dikke stukken altijd interpreteert onder het
motto ‘glissez, mortels, n'appuyez pas’...122
De Tweede symfonie van deze schoonzoon van Rimski-Korsakov is een dik en
langdurig werk. De conceptie, de algehele verschijningsvorm van het werk, de
metafysica - alles is reeds volkomen verouderd. De vraag is of het, tijdens de
compositie in 1909, voor Rusland up-to-date was. Voor Europa was het dat niet. In
1909 had Mahler zijn oeuvre ongeveer voltooid, had Strauss zijn gehele inventie
reeds uitgeput; in 1909 bestond de Pelléas van Debussy reeds bijna tien jaar. In 1909
zou geen West-Europeër de Tweede symfonie van Steinberg actuele muziek genoemd
hebben. Hoe was dat toen voor Rusland? Niemand zal deze vragen voorlopig kunnen
beantwoorden; niemand heeft op dit ogenblik een volstrekt overzicht van wat voor
Rusland specifiek was en is. Het is - zonder de minste twijfel - heel muzikaal werk.
Doch wij zien tussen Steinbergs ietwat eclectische muzikaliteit en die van Glazoenov
of Rimski-Korsakov ternauwernood een verschil van gradatie. En Glazoenov en
Rimski-Korsakov waren zijn leermeesters. Het befaamde Italiaanse gezegde: ‘Het
is een slecht leerling die zijn meesters niet overtreft’, werd aan Steinberg niet
bewaarheid. Of juist wel? Was hij wellicht een te goed, te dociel volger van de
raadslagen zijner meesters? Steinberg heeft niets van de opstandige; hij herhaalt
reeds geweten formules; nergens beschaamt hij de esthetiek van de ouderen, nergens
ontkent hij een hunner hypothetische speculaties. Men zou dezelfde verwijten tot
hem moeten richten als tot Glazoenov of Rimski en is dat soms vooruitgang?
De structuur van de driedelige symfonie is conventioneler dan bij Tsjaikovski en
bovendien minder exact, minder nauwkeurig. De thematiek vertoont overal de
na-Wagner-deuken en -bulten, zelfs wanneer het op Saint-Saëns lijkt (het begin van
Steinbergs tweede deel en Le rouet d'Omphale). Harmonisch blijft het steeds het
bekende chromatisch-modulerende gemiddelde; ritmisch keerden de dagen van
Florestan en Eusebius terug, zonderlinge revenants in het jaar 1909...123
Als de komst, in Amsterdam, van Maximilian Ossejevitsj Steinberg het voorspel
is geweest tot andere verschijningen, zo er onder zijn leerlingen gevonden mochten
worden wier werken voor de wereld der muziek betekenis hebben, wij zouden ons
voldaan tonen. Wij wensten wel te weten of het Rusland na 1920 iets van een eigen
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Op 12 juli 1925 dirigeerde Maximilian Steinberg (1883-1946) de Nederlandse première van
zijn Balletmuziek Metamorfosen, op. 10 (1913).
Laatste regel van een gedicht van P.C. Roy (1683-1764) bij een afbeelding van
schaatsenrijders. In het algemeen: blijf niet te lang stilstaan bij een bepaald aspect ergens
van.
Zie voetnoot 41 hierboven.
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muziekbesef heeft en een avond reële bolsjewistische muziek ware ons, ter oriëntering,
van meer nut dan de in de mode komende Russland-Hefte van de Duitse vakbladen.124
Beschouwen wij het zo - het zou geen euvele roem voor Steinberg zijn als men hem
hier in Europa als voorloper, initiateur, ging beschouwen. Representatief voor énige
muzikale actualiteit van thans is hij zonder de minste twijfel niet.

Poème van Henriëtte Bosmans
15 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (13 januari 1927)
Respighi: Antiche danze ed arie
Bosmans: Poème voor violoncel en orkest (solist: Marix Loevensohn)
Debussy: twee Nocturnes (Nuages en Fêtes)
Schubert: Negende symfonie (Grote)
Het programma van het jongste abonnementsconcert in het Concertgebouw bracht
een Hollandse noviteit: Poème, voor violoncel met orkest van Henriëtte Bosmans.125
Voorts compareerden hier: Schuberts ‘Grote’ symfonie in C; twee Nocturnes, Nuages
en Fêtes, van Debussy en een reeks van de door Respighi bewerkte oud-Italiaanse
dansen en liederen.
Dit was een uitvoering uit duizenden. Het orkestspel toverde, iriseerde de gehele
avond, zoals ons slechts bij zeldzame gelegenheden beschoren is. Vooral de Nocturnes
van Debussy slaagden ongemeen. Nimmer hoorden wij deze volmaakte meesterwerken
meeslepender dan ditmaal. Het werd een ovatie voor orkest en leider. Zo Monteux
deze hele winter niet anders gebracht had dan deze ene uitvoering, die nauwelijks
twaalf minuten in beslag neemt - wij konden reeds tevreden zijn...
Doch ook de noviteit van mej uffrouw Bosmans stemt tot waardering. Loevensohn
vond zijn vermurwendste en meest virtuoze accenten ten behoeve van dit opus;
Monteux zorgde voor uitstekende tempi en voor het lichte, wegdoezelende gebaar
waarmee sommige vlakke plekken, glansloze fortes, weggewerkt werden.
Maar het is werkelijk toch geen stuk dat slechts door de uitvoering gered kan
worden. Er is een zekere reële waarde aan - louter muzikanteske - muziek; er is altoos
‘Musizierfreudigkeit’.
Henriëtte Bosmans bleek ditmaal een der zeer weinige vrouwelijke componisten
van dit land. Maar zij bleek, helaas, niet volkomen up-to-date. Er is te weinig
zelfkritiek geweest bij de conceptie van haar werk; te veel wildheid nog, te veel
oppervlakkige scherts en ontroering. Het Poème begint met een té zwaar, te schrijnend
tutti126
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Zo verscheen in maart 1925 een Sonderheft over Rusland bij de Musikblätter des Anbruch.
Henriëtte Bosmans (1895-1952) studeerde van 1927 tot 1930 bij Willem Pijper. Zie Ellen
Looyestijn, ‘Henriëtte Bosmans’; Metzelaar (ed.) (1991), 126-128.
In het RN staat schijnend. Waarschijnlijk een zetfout voor schrijnend, hetgeen inhoudelijk
aansluit bij de ‘dissonantie’ in de volgende zin.
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- nergens, verderop, wordt de dissonantie van deze inleidingsmaten gemotiveerd,
uitgewerkt of opgelost. Het stuk begint met deze stemming en daarmee afgelopen.
Na de meer lyrisch beschouwende passages (voortreffelijk voor het instrument
geschreven!) komen wij in een dansbeweging en dat duurt wat te lang. (De kardinale
fout van het werkje.) Ten slotte keert de lyrische stemming van het eerste hoofddeel
terug en het opus eindigt rustig, transparant en dromerig.
Het zijn overigens geen geringe verdiensten voor een jonge vrouw, een werk
dermate beheerst en weloverwogen voor orkest te realiseren! Zelfs de tekortkomingen
zijn, in zekere zin, nog verdiensten. Architectuurfouten ontmoeten wij bij de notabelste
componisten en het is nergens stuntelig, opgevuld of ‘interessant’ gemaakt. Het is
overal volkomen verantwoord en, in het gemiddelde, af.
Hier raken wij evenwel aan andere problemen, die minder reden tot tevredenheid
geven. Het is namelijk betreurenswaard dat een zo jong, zo vitaal, zo gunstig
gedisponeerd mens, zo weinig de tekenen van haar tijd bleek te verstaan. De renovaties
van Debussy, de ‘Errungenschaften’ van Mahler, de ontdekkingen van Schönberg,
de raffinementen van Stravinsky zijn langs haar oor getrokken - doch haar begrip
wijzigde zich daardoor niet. Zij groeide niet door het contact met de geïnspireerde
en getourmenteerde geesten harer grote tijdgenoten; zij legde te veel naast zich neer.
Zij liet zich niet vertroebelen door de wijzigingen die er na de grote oorlog in de
wereld der klanken waren aangebracht: voor haar bestonden de problemen van deze
tijd, voor haar bestaat deze tijd nog niet. Zij zoekt haar geluk in een infantiele regressie
en dat moet zonder ontkomen doodlopen. Zij zal haar zekerheden moeten offeren
op het altaar van de twijfel. Als zij dat niet waagt... wij vrezen dat zij eens zal
ontwaken als één die alles verloren heeft. Men kan geen aflaat kopen met een
‘modern’ akkoordje of met een vijfkwartsmaat. ‘Het leven schrijdt voort en staat
geen enk'le stonde’, wist Petrarca reeds.127 En als manifestatie van deze tijd, als uiting
van leven, staat haar muziek doodstil. Met een neiging tot teruggaan.
Hopen wij dat zij alsnog de klanken dezer dagen zal leren horen. Haar technische
arsenaal garandeert haar een goede uitslag in de toernooien welke zij te wachten
heeft.

Nieuwe kamermuziek
18 januari 1927 (RN)
Concertgebouw-Kamermuziek (15 januari 1927)
Pro Arte-kwartet
Haydn: Strijkkwartet in Bes, op. 17.1
Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5
Rieti: Strijkkwartet
Debussy: Strijkkwartet

127

Eerder citeert Pijper deze regel van Petrarca in de recensie van 6 februari 1926. Zie ook
voetnoot 119 aldaar.
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De vijfde avond van de Concertgebouw-Kamermuziek werd gegeven door het
Brusselse Pro Arte-kwartet. Dit ensemble heeft hier indertijd een soort van triomf
gevierd met moderne kwartetten (Stravinsky, onder anderen). Dit nu lijkt
tegenwoordig vrijwel onbegrijpelijk. Want zelden nog kregen wij onvolmaakter,
geestlozer kwartetspel te registreren dan deze avond.
Toch was het een buitengemeen belangrijk concert: voor de eerste maal werden
hier te lande de Fünf Sätze van Anton Webern uitgevoerd. De lezers van het
Rotterdamsch Nieuwsblad willen zich wellicht herinneren dat een orkestwerk van
deze componist de gebeurtenis vormde van het muziekfeest te Zürich, in de afgelopen
zomer. Zowel de orkeststukken als het strijkkwartet zijn uiterst geniale werken.
Anton Webern werd in 1883 geboren en vormde zich als componist onder leiding
van Arnold Schönberg. Hij werd de vertrouwde vriend, de famulus van zijn
leermeester, hij stelde zich voor Schönbergs oeuvre op de bres met een roerende
trouw en fanatieke geestdrift. En intussen componeerde hij. Hij componeerde weinig,
maar de werken die hij schreef, waren evenzovele proeven op de som van (de
grondslag van) Schönbergs theorieën. Want Schönberg was de dogmaticus, de louter
destructieve geest; Webern is de componist, de artiest, het scheppende genie.
Webern heeft veel aan Schönberg te danken (wellicht minder, onder ons gezegd,
dan hij zelf denkt), maar Schönberg heeft ook niet weinig aan Von Webern te danken.
Niemand zal beweren dat het oeuvre van Schönberg uit geslaagde muzikale
composities bestaat. Dat Schönbergs theorie met dat al steekhoudend blijkt, kunnen
wij demonstreren aan de scheppingen van (onder anderen) Alban Berg en Anton
Webern.
Maar Webern heeft ook heilloze dingen uit zijn leerperiode bij Schönberg
overgehouden. Zijn muzikale ruimtevrees vooral. Het werk van Webern is
meeslepend, boeiend, overtuigend, opzwepend, betoverend, is al wat ge maar wilt.
Maar het is te kort. Het is al te zeer geconcentreerd. In twee, drie maten speelt zich
de ganse muzikale gebeurtenis af - volmaakt van verhoudingen en bovenmenselijk
zuiver gerealiseerd. Webern heeft alle formaliteiten, alle muzikale beleefdheidsfrasen
overboord geworpen en er staat niet één overbodige tweeëndertigste rust in zijn
partituren. Maar het werd daardoor miniatuurkunst, niet vatbaar voor beschouwing,
beluistering, door velen. Gij moet, ieder voor uzelf, vertrouwd geraken met zijn
intenties - gij moet, mét de auteur, alle bruggen van gezond verstand en
voortschrijdende fantasie overspringen - gij moet u geheel en al, ongewapend en
volmaakt weerloos, overgeven aan het spel van zijn muziekbewustzijn, willen zijn
wonderen ook u geopenbaard kunnen worden...
En dat doet een goed Hollander niet. Dat doet hij niet, dat doet hij niet, daar past
hij voor. Hij zet zich schrap - ware het niet onhoffelijk, wij zouden zeggen: met alle
vier - en hij gaat stellig niet mee vooruit. Het is hem daarginds veel te winderig en
te ongezellig; er is geen ruif met Brahms-hooi en hij zou er vast verhongeren, denkt
hij. En het kan Webern ook niet veel schelen, schijnt het. Hij legt de zweep er niet
over, hij dreigt niet en hij vloekt evenmin. Hij wendt zich af. En zijn fata morgana
vervliegt. Tot over twintig of tot over honderd jaar. En met andere middelen, met
slaag en veel slechte woorden, zullen andere voerlieden moeten trachten de karavaan
te laten voorwaarts gaan...
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Intussen: Weberns Fünf Sätze zijn hier voor de eerste maal gespeeld - tweemaal zelfs.
En het is belangrijk genoeg, even het feit te constateren dat het werk in 1909 (ja!)
gecomponeerd werd, twee jaren vóór de befaamde Fünf Orchesterstücke van Arnold
Schönberg.128
Zij werden overigens miserabel gespeeld. Zeker, het stuk is te moeilijk, daar zijn
we allemaal hartgrondig van overtuigd. Daarom behoort men het ook te studeren op een wijze, zoals het Belgische kwartet waarschijnlijk nog nooit geprobeerd heeft.
In cijfer 20 van het eerste deel speelde de alt tweemaal cis in plaats van c; het slot
van 1, van 3, van 4 liep volkomen dood, alle tekens waren ettelijke decimalen te luid
of te zwak; alle tempovoorschriften werden slechts ten naaste bij opgevolgd. Als een
kwartetgezelschap zo Beethovens opus 18 nr. 6 speelde, zou men het van het podium
honen.
Dat is het ergerlijke bij het uitvoeren van moderne muziek. Er komt een ensemble
dat een zekere naam krijgt voor ‘moderne’ stukken. Concurrentie is er niet - dus
declineren de reproducties met wiskundige zekerheid - en men hoort binnen drie
jaar: slecht muziek maken. Wie krijgt dan de schuld? De executanten, die een werk
tortureren? Of de componist? Ach, we weten het allemaal wel: natuurlijk zijn het de
componisten. Tegen die tijd zijn ze wel dood, of, gelijk Stravinsky, neoklassiek. Het
laatste is het ergste.
Dat heeft men ook ditmaal weer kunnen ervaren. De andere eerste-uitvoering toch
betrof het neoclassicistische kwartet van Vittorio Rieti - eminent talentvol Italiaan
van nog geen dertig jaar. Dit kwartet evenwel is een onbeschaamd pasticcio van alle
mogelijke oude muziek, met een beetje pikante saus opgemaakt, niet al te
Italiaans-onzindelijk geserveerd. Maar door en door bedorven en beschimmeld.
Vergif voor de ontwikkelingsmogelijkheden van onze toonkunst, verraad aan de
heiligste principes, die der waarachtigheid, onzer Avondlandse muziek.
Het quatuor Pro Arte zij gelukgewenst met de opdracht van dit product van
karakterloosheid en onverstand. Ze hebben het beter gespeeld dan Webern.
De slechtste reproductie van deze avond was die van een kwartet van Haydn.
Klassieke muziek verdraagt neoclassicistisch geknoei het minst van alles.

Franse muziek
19 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (16 januari 1927)
Roussel: Tweede Padmâvatî-suite
Duparc: L'invitation au voyage en Chanson triste (solist: Charles Panzéra)
Lili Boulanger: Psaume 129 (solist: Charles Panzéra)
Lili Boulanger: Psaume 24
Franck: Symfonie in d

128

Dat klopt niet; Schönbergs Fünf Orchesterstücke zijn eveneens van 1909.
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Het programma van het zondagmiddagconcert in het Concertgebouw was in zijn
geheel gewijd aan Franse muziek die, met één uitzondering, niet tot de orde der
meesterwerken behoorde.
Het meesterwerk was de Symfonie van Franck, geladen en prachtig in evenwicht
gespeeld door Monteux. De rest bestond uit een Suite van Roussel, twee
geïnstrumenteerde liederen van Duparc en twee psalmen van de jonggestorven Lili
Boulanger. Het eerste, de Suite van Roussel, en de beide laatste waren
eerste-uitvoeringen.
Charles Panzéra oogstte veel en welverdiend applaus met zijn reproductie van Lili
Boulangers Psalm 129, Duparcs Invitation au voyage (natuurlijk) en Chanson triste.
Het is superieure zangkunst, artistiek en buitengemeen fraai van toon.
Die liederen van Duparc zijn, voor orkest gezet, overigens volmaakt
onaanvaardbaar. Het is een overvloed van harppassages, liggende hoorns en gestreken
tussen-stemmen. Veel, al te veel cliché en veel minder goed realiseerbaar met een
veelkleurig orkest dan met een monochrome piano.
Het werk van Lili Boulanger behoort evenzeer, psychisch zowel als muzikaal, tot
een muziekhistorische periode waarvan wij de verdiensten volstrekt niet meer kunnen
aanvaarden. Dit oeuvre staat hier te lande in een romantisch schemerlicht, wordt
gecommenteerd met veel literaire en gevoelige lyriek: de vroege dood der componiste
maakt dat dit werk, in bepaalde en essentiële opzichten, taboe werd verklaard.
Maar daarmee heeft een kritische waardering niets te maken. De enige vraag luidt:
hoe is die muziek?
Lili Boulangers fenomenale muzikaliteit staat boven twijfel. Haar artisticiteit was
nog volkomen embryonair toen zij in 1918, vijfentwintig jaren oud, stierf. (Kan het
ook anders?) En wat de ontwikkeling van haar persoonlijkheid betreft - en, daarmee
samenhangend, haar gehele betekenis in de wereld der gedachte - daarover zou men
het liefst willen zwijgen. Zij was, hoe door en door muzikaal ook, volstrekt niet au
courant van de fenomenen van onze dagen; zij stond afzijds van het geestelijk leven;
zij had een volstrekt vrouwelijk en bovendien religieus getint gevoelsleven, waarin
de rede, de destruerende, etsende en vormende rede ten enen male ontbrak. Zo bleef
haar muziek aan de zelfkant der ongeweten gevoelens, het bleef testen, het bleef een
zich beperken ten behoeve van het evenwicht. Lili Boulanger is in zichzelf, voor
zichzelf, zo gaaf, zo compleet mogelijk geweest. Representatief waren echter noch
haar muzikaliteit, noch haar artisticiteit, noch haar scheppende potentie, noch haar
gevoelsleven. Haar betekenis als componiste blijkt volkomen illusoir. Zij heeft niet
op- of omgekeken; haar scheppingen wijzen niet vooruit, zij blikt op geen enkele
horizon, er is geen zucht tot vernieuwing, tot intensificatie. Het blijft in zichzelf
besloten gevoelsuitstorting, projectie van niet aan het leven gerijpte vermoedens.
Het is noch duister, noch licht. Zonder de lyriek, zonder de tragiek van de vroege
dood, zonder de duizend en één buitenmuzikale ontroeringsfactoren zou dit werk
niet bestaanbaar zijn voor de oren onzer harde onlyrische, slechts de dood vrezende
tijdgenoten.
Lili Boulangers muzikale materiaal was volmaakt onpersoonlijk: die
toonladderfiguur in Psalm 129 voor ‘Qu'ils soient confondus’ en het vaag sextende
en tertsende
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slot: de meer dan voze behandeling van het koper, de conventionele orgelpartij in
Psalm 24. Niemand verwacht dat een jong componist van haar jaren in de buurt van
1918 iets persoonlijkers van een zo angstwekkend ver van ons Europese religieuze
bewustzijn afstaande psalmtekst zal maken. Dat is Honegger in Le roi David ook
helemaal niet gelukt. Maar het kiezen van die psalmteksten, juist door een aan de
grenzen van het leven staande jonge vrouw, het aldus uiterlijk glorifiërend verklanken
van deze oudtestamentische paroxismen, geeft aanwijzingen die wij niet over het
hoofd mochten zien.
De andere première, de Tweede suite uit Padmâvatî van Albert Roussel, bleek
evenmin de moeite waard. Het werd prachtig gespeeld en Monteux dirigeerde er een
dwingend ritme in, maar wat wil een dirigent met een stretto beginnen als de
componist er precies na acht maten een ritenuto voor in de plaats schrijft? Roussels
orkest klinkt in dit werk weer veel Wagneriaanser dan vroeger; er staan ijselijk veel
hoorns in en het bitonale begin is een aanfluiting van de meest elementaire principes
der actuele componeermethoden. Roussels bitonaliteit is volkomen onverantwoord,
die ligt hem niet. Een vink slaat nu eenmaal anders dan een troepiaal.

Voor en tegen het Museum-Theater129
19 januari 1927 (De Telegraaf)
Wij vervolgen hieronder onze enquête inzake het Museum-Theater en herinneren
aan de twee door ons gestelde vragen:
1. Wat is uw mening omtrent de financiële opzet?
2. Wat is uw mening omtrent de artistieke opzet, mede in verband met een al dan
niet gewenst zijnde invloed op het huidige artistieke leven van Amsterdam?

Willem Pijper, componist:
1. Het komt mij voor dat de financiële opzet ditmaal alle garantie biedt dat wij
een Nederlandse operakunst niet slechts creëren, maar ook handhaven kunnen.
De vraag in hoeverre de kunstvorm Opera, in verband met de Hollandse
antidramatische, atheatrale dispositie, financiering verdient, moge, als niet ter
zake doende, ditmaal onbesproken blijven.
2. Het welslagen van de artistieke opzet - de enige niet financieel beïnvloedbare
factor - zal voor een ruim deel afhangen van de artistieke persoonlijkheden die
men aan
129

De Telegraaf publiceerde vanaf 11 januari 1927 dagelijks reacties van ‘vooraanstaande
personen uit verschillende kringen - waaronder financiers, geleerden, musici, kunstenaars’
pro en contra het nieuw te bouwen Museum-Theater. Het initiatief tot het bouwen van een
operatheater op het Museumplein was afkomstig van de Wagnervereeniging en zijn voorzitter,
Julius C. Bunge. In overleg met de Gemeente Amsterdam werd aan zes architecten de opdracht
gegeven een ontwerp te maken; eenstemmig werd dat van J.F. Staal gekozen. Dr. F.M.
Wibaut, wethouder kunstzaken, was een groot voorstander van het plan, maar hij vond in
Willem Mengelberg en (dus) in het Concertgebouw-bestuur machtige tegenstanders. Op 7
maart 1929 werd het plan uiteindelijk verworpen met 24 tegen 21 stemmen. Historie en
Kroniek I, 195-196.
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het instituut zal weten te verbinden. Het is mij dus totaal onmogelijk
verwachtingen neer te schrijven over al dan niet gewenste invloeden op het
huidige artistieke leven van onze stad. Ik kan mij voorstellen dat het
Amsterdamse - dat is het Nederlandse - muziekleven aanzienlijke verbeteringen
ondergaan zou alleen reeds door het feit dat onze muziekdramatische isolatie
tot het verleden ging behoren. Ik kan mij ook zeer onheilzame resultaten denken
van een eenzijdig geleid opera- en concertbedrijf. Maar de resultaten zullen, in
laatste instantie, volkomen van de persoonlijkheden afhangen die men aan zijn
bedrijf zal weten te verbinden.

Beethoven - Pierre Monteux
22 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (20 januari 1927)
Beethoven: Ouverture en Balletmuziek uit Die Geschöpfe des Prometheus;
Ouverture König Stephan; Dans der Derwischen en Turkse mars uit Die
Ruinen von
Athen; Musik bei Klärchens Tod uit Egmont; Ouverture Egmont; Zevende
symfonie
Monteux nam voor dit seizoen, na drie maanden dirigeren, afscheid met een
Beethoven-programma. Na de pauze ging de Zevende; een felle, briljante uitvoering.
Vooral het tweede deel, het Allegretto, was groots en sober.
De eerste concerthelft bestond uit ten dele zelden gespeelde kleine stukken. De
Prometheus-muziek is bekend: de Ouverture slaagde voortreffelijk en het concertino
uit de Balletmuziek (mevrouw Fischer harp, Van Leeuwen Boomkamp violoncel,
Willeke fluit, Brohm klarinet en Elders fagot) klonk virtuoos. Ook de
Egmont-ouverture mag helaas niet onbekend meer heten, evenmin als de Turkse
mars uit Die Ruinen von Athen. Zelden hoort men tegenwoordig echter de
Derwischentanz uit ditzelfde gelegenheidsstuk en nog minder vaak de Ouverture
König Stephan.
Dit is eigenlijk wel jammer. De dans is een merkwaardig specimen van Beethovens
‘tonmalerische’ liefhebberijen. De ostinate beweging is ten minste zo meeslepend
als het Presto uit de Zevende; en de expressieve macht van dit (formeel nogal
onbelangrijke) werkje is niet gering.
De Ouverture König Stephan is wat rommelig. De waarde van het thematische
materiaal is zeer ongelijk: nu eens psychologiserend, dan weer populair. Wij willen
niet zeggen dat al dit kleine werk (de Ouverture Zur Weihe des Hauses hoort er ook
bij, de scènemuziek voor Goethes Egmont, de - op zichzelf lang genoeg durende Koorfantasie, de Schlacht bei Vittoria, et cetera) ten onrechte op de achtergrond is
geraakt. Misschien zouden wij de gedachtegang kunnen omkeren en zeggen: dat
Beethovens symfonische oeuvre, hoe onbelangrijk ook,130 wel zeer opvallend voor
het voetlicht is komen te staan. Misschien zelfs: in het licht is komen te staan. Dit
130

Dit zou een (zet)fout kunnen zijn: ‘hoe belangrijk ook’ lijkt hier logischer.
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En het valt toch niet te ontkennen dat zelfs de befaamdste meesterwerken van
Beethoven hun zwakke zijden hebben. De Zevende is wellicht een van Beethovens
voortreffelijkste scheppingen - maar zou men deze instrumentatie, waarbij de pauken
elk spoor van tonica-dominantrelatie accentueren, als gold het een oorlogsverklaring
of een andere proclamatie, deze instrumentatie, waarbij de hoorns steeds in het midden
van de klankzuilen de boel verdikken, stremmen, wel: voorbeeldig mogen noemen?
Zijn niet veel van Wagners, Strauss' en Mahlers klankdikheden volstrekt legitieme
afstammelingen van Beethovens orkestreermethoden?
Dat vermindert de waarde van Beethovens oeuvre voor de geschiedenis der muziek
niet. Maar het is ook: een tijdsbepaling. Wij herdenken dit seizoen het feit dat
Beethoven honderd jaar geleden gestorven is. Maar - geeft men er zich wel voldoende
rekenschap van dat deze vaststelling tevens een kritiek inhoudt? Beethovens oeuvre
is honderd jaar oud! Wij moeten niet blijven stilstaan - stelt u voor dat wij dezelfde
veneratie bleven koesteren voor de denkwijzen van voor honderd jaar op ander dan
muzikaal gebied...
De wezenlijke les welke men uit dit herdenkingsjaar zou kunnen trekken, moest
deze zijn: vooruit te zien. Ook onze tijd heeft een eigen muziek! Moeten onze
nakomelingen in 2027 tot deze ontdekking komen, omdat die voor ons, nú levenden,
te zeer voor de hand ligt?131
Zoals reeds gezegd werd: Monteux verlaat ons weer, tot het begin van het volgend
seizoen. Ongaarne zien wij hem vertrekken; met vreugde zal men hem in oktober
weer welkom heten. Hij heeft ons een tal van goede uitvoeringen gegeven; hij bracht
een aantal - ten dele belangrijke - noviteiten: het Orchesterkonzert van Hindemith,
werken van Holst, Bliss, Lili Boulanger, Roussel, Migot, Hanson, Szymanowski,
Rimski-Korsakov en Steinberg. Aan Hollandse werken dirigeerde hij: de Derde
symfonie van Pijper, Wagenaars Saul en David en het Poème voor violoncel en orkest
van Henriëtte Bosmans.132
Wachten wij thans af wat Mengelberg te horen zal geven, in de nu beginnende
tweede seizoenhelft.

Concertgebouw
29 januari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Cornelis Dopper (27 januari 1927)
Berlioz: Ouverture Le roi Lear
Brahms: Vioolconcert (solist: Ferdinand Helmann)
Beethoven: Vierde symfonie

131
132

Pijpers verwoordde zijn standpunt over Beethoven in zijn bijdrage ‘Het Beethoven-jaar’ in
Kringschouw van november 1926.
De werken waarvan Monteux in de eerste helft van het seizoen 1926-1927 de (Nederlandse)
première verzorgde, behandelt Pijper in de recensies in het RN van 13 november, 17 november,
30 november, 4 december, 14 december, 21 december 1926 en 11 januari, 15 januari en 19
januari 1927.
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De heer J.R. de B. eist in het programma van het laatste abonnementsconcert een:
‘krachtige, brede streek, volle en toch rijk genuanceerde toonvorming, scherp
geprofileerde ritmische articulatie’ op voor ‘een waardige vertolking’ van Brahms'
Vioolconcert.133 Zoiets heet dan een programma-inleiding.
Overigens zou men niet mogen zeggen dat Ferdinand Helmann, die het Concert
speelde, het grootste deel van deze wensen en verlangens niet vervuld heeft. Zijn
toon is weliswaar niet zeer bloeiend, of betoverend, of groot - maar het is uitmuntend
vioolspel. Ritmisch even betrouwbaar als op het punt van intonatie. Maar bij de
muzen - wat ging het langzaam, deze avond! Dopper dirigeerde, bij ontstentenis van
Willem Mengelberg, die te Parijs met griep te bed schijnt te liggen. En nu is het wel
waar dat Monteux ons aan frisse, vlotte tempi gewend heeft. Maar zelfs in Doppers
gemiddelde was dit een buitengewoon plechtstatig schrijdende en strompelende
uitvoering van het van nature reeds te lange Concert.
Nieuws valt er overigens van deze avond niet te berichten. De rest van het
programma bestond uit Beethovens Vierde en de Ouverture King Lear van Berlioz.
Het ging alles uitermate behoedzaam en de muziek was onwillig, ditmaal. Er zijn
concerten die men eigenlijk niet behoorde te registreren, valleien in een geaccidenteerd
landschap. Er wonen wel mensen in en er grazen schapen. Als wij goed kijken, zien
we ook dat er nog een beekje door stroomt. Maar een impressie laten zij niet na. Wij
vergeten hun matige bekoorlijkheden gaarne voor schoner of afstotender
schouwspelen.
Zo een vallei trokken wij ditmaal door. Het was een stevige wandeling en er zat
weinig schot in; de Rücksack was zwaar van Brahms- en Beethoven-bagage.... Zinke
de herinnering hieraan met deze luttele woorden in de vergetelheid.

‘Moderne Muziek’134
februari 1927 (De Muziek - De Quintencirkel)
Aan Herman Rutters
Waarde vriend Rutters,
Gij doet in het Haagsch Maandblad van januari 1927 een artikel afdrukken over het
hierboven genoemde onderwerp. En het kan u, dunkt mij, niet anders dan aangenaam
zijn dat uit het kamp der ‘representatieve modernen’ enig geluid wordt gehoord, ten
teken dat uw overwegingen daar gehoord zijn en beantwoord staan te worden. Waar
gij mijn naam rangschikt bij die van De Falla, Webern en Stravinsky, voelde

133
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‘Krachtige, brede streek, volle en toch rijk genuanceerde toonvorming, scherp geprofileerde
ritmische articulatie, zijn de voorwaarden voor een waardige vertolking.’ J.R. de B[ussy],
‘Brahms Vioolconcert’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 27 januari 1927, 252-255.
Dit essay, later opgenomen in De Quintencirkel, is een reactie op het artikel ‘Moderne muziek’
van Herman Rutters, verschenen in Haagsch Maandblad, januari 1927, 56-65. De fragmenten
die door Pijper werden weggelaten bij het redigeren van De Quintencirkel zijn hier tussen
‘en’ geplaatst.
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ik mij persoonlijk geroepen te reageren op uw bezwaren ten opzichte van ‘de
modernen’.135
Ik stel mij niet voor dat gij en ik het eens zullen worden over kloven van
levensbeschouwing heen. Maar ik weet evenzeer dat wij geen onenigheid hebben te
duchten naar aanleiding onzer wederzijdse en wederzijds bekende dissidenties. Laat
ons dus, in de gemoedelijke ik-vorm, een weinig schermutselen, tot stichting en
vermaak onzer belangstellende lezers.
Over de historische beschouwingen zouden wij het zonder meer eens kunnen zijn.
Ik weet alleen niet of ik de eerste Nederlandse school ‘een lange periode van zuiver
technische experimenten’ zou durven te noemen. Laten anderen dit uitmaken. Ik
weet niet, om u de waarheid te zeggen, of het ‘vernuft’, nodig om een raadselcanon
te schrijven, van een andere orde is dan de psychische spanning die Bach in staat
stelde Das wohltemperierte Klavier of Die Kunst der Fuge te componeren.
Inzake uw kwalificaties van der modernen verrichtingen ben ik minder volgzaam.
Wanneer gij meent: ‘Milhaud is, of althans was, vóór alles bitonaal’, dan neem ik
akte van deze mededeling en constateer, ter completering, dat Mozart vóór alles
monotonaal was. Dit zegt weinig omtrent Mozarts geniale oeuvre - dat ben ik
volkomen met u eens. Even weinig leert ons uw kwalificatie omtrent de (relatieve)
waarde van Milhaud.
Gij noemt Schönbergs monodrama Erwartung: de vrucht van de psychoanalyse.
Dat begrijp ik niet, werkelijk niet. Acht gij dan Beethovens Eroica de vrucht van de
Napoleontische veldtochten? Legt gij oorzakelijk verband tussen de Renaissance en
de ontdekking van Amerika? Natuurlijk - er zijn geen toevallige gelijktijdigheden.
Het is mijn mening dat een periode waarin het menselijk bewustzijn de eeuwige
waarheden weer begint te weten die de psychoanalyse ons heeft helpen herontdekken,
geen tijdperk van artistieke steriliteit kan zijn. Maar de psychoanalyse op zichzelf is
een psychische therapie en heeft ‘artistiek’ zomin een stimulerende als remmende
invloed. Ik placht de psychoanalyse de strijdwagen der rede te noemen.136 En nietwaar? - wij zijn het er volkomen over eens dat de wortels der muzikale conceptie
dieper reiken dan het niveau dat door de Rede bepaald wordt! Noem Erwartung een
psychologiserende eenakter met muziek en laat ons dan tevens vaststellen dat deze
gedramatiseerde psychologie heel wat minder up-to-date is dan die van Ibsen (ja!)
of Pirandello. Wellicht bracht de dik opgelegde symboliek van Schönbergs andere
toneelwerk: Glückliche Hand, u op een dwaalspoor. De symboliek daaruit: het
aambeeld, de man, het beest - laat zich natuurlijk wel analyseren. Maar is Die
Zauberflöte niet duizendmaal interessanter? Alleen de namen al: Papa-geno, met zijn
kooi vol vogeltjes!
Gij klaagt over een manco aan ‘echt innerlijke waarde’ bij ons, modernen. Dat
begrijp ik al evenmin. Nietzsche meent ergens dat wij de ‘innerlijkheid’ van een
muziek altijd ‘hineininterpretieren’ en ik zou niet weten wat daaraan nog toe te
voegen. Ik ‘weet’ niet wat de Matthäus-Passion voor u ‘is’ en ik kan niemand
meedelen
135
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Rutters schrijft: ‘[...] laten wij, ter nadere aanduiding, enige representatieve namen noemen:
Honegger, Milhaud, Auric, Poulenc, Schönberg, Stravinsky, Hindemith, Webern, Prokofjev,
De Falla, Pijper.’
Zie het essay ‘Niemandsland’ in De Vrije Bladen van maart 1925.
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welke - zielige, in Bollandse zin137 - waarden de Fantastique voor mij
vertegenwoordigt. Wij kunnen op het punt van ‘innerlijke waarden’ nimmer gedachten
uitwisselen - omdat wij slechts ‘gevoelens’, geen ‘gedachten’ daaromtrent hebben.
Het is een zuivere kwestie van affecten. Als twee mensen hetzelfde horen - als zij
hetzelfde zeggen, is dat nog niet hetzelfde. Psychische armoede is een reëel
imponderabile. Maar dit slechts de modernen te verwijten schijnt mij minstens een
enorme eenzijdigheid. Ook de voorbijgegane perioden hadden hun paupers. [Maar
laat ons niet in het bos van het verleden verdwalen.]
Uw motivering van het ‘doordringen’ der hedendaagse toonkunst lijkt mij evenzeer
wat schraal. Het is, volgens uw mening, ten eerste: de ‘edele ijver van velen onzer
uitvoerende kunstenaars om “nieuws” te brengen, onverschillig of het rijp dan wel
groen is. Anderzijds: de samenstelling van het gilde der critici, waaronder tal van
“blagen” zijn die nog niet het oordeel des onderscheids bezitten, en verder enkelen
die altijd bang zijn voor “oude sokken” aangezien te worden en daarom voor alle
zekerheid alles loven wat zich als modern en ultramodern voorstelt.’
Dit is scherp gezegd, collega! Ik persoonlijk mag dergelijke explosies, die de
atmosfeer helpen verfrissen, bijzonder graag. Maar toch houd ik het ervoor dat gij
de krachten waarmee wij te rekenen hebben, onderschat. Een cultuurstroming dringt
niet door, omdat sommige uitvoerende kunstenaars een oeuvre propageren. Doen zij
dat? Hoe zien de programma's van onze zangeressen, onze pianisten, violisten,
cellisten, strijkkwartetten, hoe zien onze concertprogramma's eruit? Hoe vaak brengen
de internationale virtuozen nieuws? Worden in het Concertgebouw de noviteiten niet
met welhaast beledigende behoedzaamheid in de programma's geschikt?138
En zouden wij het overgrote deel van onze binnen- en buitenlandse perscollega's
wel blagen of weliswaar vreesachtige, maar toch oude sokken mogen noemen? Ligt
het niet veel meer voor de hand dat de kunstenaars van deze tijd de behoefte hebben
om hun ontroeringen (dus toch weer ‘innerlijke waarde’!) in klanken te fixeren gelijk de concertbezoekers, de critici van heden de wil vertonen die muziek van
vandaag ook te horen? Ziet gij de wisselwerking tussen componeren en horen niet
te zeer over het hoofd? Het staat iedereen vrij om een tijd die Rembrandt liet armoede
lijden, te verkiezen boven de periode waarin Whiteman geld verdient (en Webern
en Bartók ternauwernood kunnen leven). Maar waarom dit de mensen te verwijten
die, naar de mate hunner (veelal beperkte) talenten, de kunst van hun jaren liefhebben
boven de schoonheden van een vroegere wereldorde? Ik begrijp uw bitterheid
volkomen - doch eenzelfde bitterheid leeft, met meer recht,139 in het andere kamp!
De kunst lijdt groter schade door de virtuozen die bij Brahms zijn blijven stilstaan,
door de reproducenten die de tekenen dezer tijden niet verstaan hebben, door de
critici wier receptiviteit niet groeide, met ‘de experimenten’ mee, dan door de - te
schaarse!
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Volgens de terminologie van filosoof G.J.P.J. Bolland, wiens voordracht De teekenen des
tijds Pijper goed kende (zie voetnoot 258 bij de recensie van 24 oktober 1921), staat het
woord ‘zielig’voor ‘psychisch’; ‘zielige waarde’ betekent dus: ‘psychische waarde’.
In De Muziek en in de eerste druk van De Quintencirkel luidt deze zin: Worden in het
Concertgebouw de noviteiten niet met duizend voorzorgen in de programma's geschikt?
In De Muziek: met evenveel recht.
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- executanten die Bartók of Stravinsky spelen, of de critici (hier in Holland kan ik
ze op de vingers aftellen!) die het moderne loven omdat het modern is.
Uw mening omtrent de jazz deel ik, een eind weegs. Vermeulen heeft hem indertijd
voortreffelijk gekarakteriseerd: ‘oud vuil, samengeraapt op alle belten van voor de
oorlog’.140 Gij hebt volkomen gelijk, meen ik, waar gij zegt dat: de componisten de
muziek te maken hebben, afgezien van de technische middelen. Maar het lijkt mij
dat gij aan het jazzsymptoom veel te veel waarde toekent. Ik ben niet zo bang voor
‘de verwilderende, verwoestende, ontaardende werking die de jazz uitoefent’. ‘De
muziek’, in het algemeen, leed steeds minder onder de excessen van vitaliteit (de
jazz) of monotoonheid (Fleuve du Tage)141 dan gij schijnt te vrezen. Die ‘verwrongen,
stuiperige, psychopathische ritmen, ontleend aan de “muziek” van een gedegenereerd’
(is dat wel zo?) ‘negerras’, boezemen mij weinig vrees en nog minder ziekelijke
belangstelling in. Ik zie altijd liever Joséphine Baker dan een begrafenis en ik prefereer
een jazzband boven een harmonium. Maar begrafenis en Amerikaans orgel, jazzband
en Joséphine Baker zijn niet alleen maar symptomen van deze - dat is' van uw en
mijn - tijd. Zij zijn er in zekere vorm altijd geweest. Wij interesseren ons slechts voor
de synthese die de grote kunstenaars142 van de actuele verschijningsvormen van het
zoete of martelende leven maakten. En, wat men van de jazz gemaakt heeft? Zouden
stukken als Stravinsky's Piano-rag-music in principe zoveel minder zijn dan de
walsen van Chopin of de danssuites van de oude klavecinisten?143
Ik nader het einde van uw beschouwingen. De conclusie waartoe gij kwam, luidt:
‘Wat wij moderne muziek noemen, is niet anders dan de noodzakelijke voorbereiding
tot een nieuwe, levenskrachtige schoonheid. Niet de schoonheid zelf nog.’
Hier scheiden onze wegen zich. Ik weet niet wat voor u ‘schoonheid’ is. De mens
die gehecht is geraakt, infantiel gefixeerd bleef, aan de zeer reële aantrekkelijkheden
van ons vlakke Nederland, zal zich in de Alpen wellicht niet thuis voelen. Gij zult
mij niet horen zeggen dat Zwitserland schoner is dan Holland, maar ik voel mij in
het hooggebergte thuis, zo goed als in het polderland en soms beter. Dit lijkt mij, in
beeld gebracht, de zaak die wij aan de orde stelden. Uw schoonheidsidealen plaatstet
gij zelf: in het verleden. Of: zeer ver in de toekomst. Op beide wijzen ontwijkt gij
echter de eisen die het heden stelt. Gij zegt: ‘Men kan van iemand die zich niet gezond
voelt of diep in de zorgen zit, geen blijmoedig uiterlijk verwachten, noch eisen dat
hij het hoogste lied uitzingt.’ Toch wel. Leefden Bach, Beethoven, Berlioz in een
aards elysium? ‘Zat’ Brahms ooit ‘diep in de zorgen’? Toch heeft zijn muziek geen
blijmoedig uiterlijk!
Ik zou dit nog verder kunnen uitwerken, doch ik meen mijn opinie duidelijk genoeg
geformuleerd te hebben. Ik acht deze muziekhistorische periode evenmin ziek of
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Matthijs Vermeulen, ‘Ernst Lévy’. De Muziek, oktober 1926, 25-32 (het citaat staat op p.
27).
Zie voetnoot 176 bij de recensie van 25 januari 1920.
In De Muziek: die de toevallige grote kunstenaars....
In De Muziek: ‘En, wat Stravinsky van de jazz gemaakt heeft? Zouden stukken als zijn
Piano-rag-music qua kunstwerk zoveel minder zijn dan de walsen van Chopin of de danssuites
van de oude klavecinisten?’
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scheppen en tasten dan ze alleen maar te zien - in een onbereikbaar verleden of in
een even imaginaire toekomst! Ik heb hoop u mettertijd op de barricades de hand te
kunnen drukken. Want gij zegdet overtuigd te zijn dat de kunst onzer directe
voorgangers is ‘kunst in het stadium van verval, van ontbinding’.
Inderdaad. En daarom: ‘Heden’ is het enige ros dat ons naar ‘morgen’land kan
dragen. La musique est morte, vive la musique!

Uit Amsterdam. Concertgebouw
februari 1927 (De Muziek)
In de vier weken die achter ons liggen, werden aan noviteiten uitgevoerd: Hindemiths
opus 38, een symfonisch gedicht van Howard Hanson,144 de Tweede symfonie van
Maximilian Steinberg, een Poème voor violoncel met orkest van Henriëtte Bosmans,
de Tweede Padmâvatî-suite van Roussel en twee psalmen van Lili Boulanger.145 Op
een Concertgebouw-Kamermuziekavond speelde het Pro Arte-kwartet onder andere
werken van Webern en Rieti.
Van de solisten der orkestconcerten noemen wij: Maria Basca, het pianofenomeen
Vladimir Horowitz (Tsjaikovski-concert), Charles Panzéra (Psalm 129 van Lili
Boulanger en twee slecht geïnstrumenteerde liederen van Duparc). Voorts onze
soloaltist Denayer, in het stuk van Hanson; Zimmermann, Loevensohn (die Henriëtte
Bosmans' Poème voortreffelijk speelde) en de jonge solocellist Carel van Leeuwen
Boomkamp, wiens debuut, met het concert van Haydn, tot een der gelukkigste entrees
van de laatste jaren gerekend mag worden.
Het Orchesterkonzert van Hindemith werd in de zomer van 1926 ook op het
muziekfeest te Zürich (van de ISCM) uitgevoerd. Wij hebben daarover uitvoerig
bericht (in het Handelsblad)146 en dat oordeel scheen ons thans, na de tweede
uitvoering, nog veel te mild. Paul Hindemith beschikt over een uitstekend
functionerend muziekhoor- en -schrijfapparaat. Maar hij heeft niets van een componist.
Hem ontbreekt elk spoor van psychische discipline. Nimmer bezint hij zich: zijn
muziek holt ademloos, zonder op of om te kijken, in den blinde voort, als zaten hen
de Erinyen op de hielen - of, moderner uitgedrukt: als trachtte hij in een rammelend
Fordje een 100-H.P.-racewagen147 voor te blijven - ofwel zij staat volkomen stil, als
een fabriek waar werkstaking is.
Hindemiths materiaal is weinig aantrekkelijk: de constructie is een ‘Zerrbild’ van
het klassieke concerto grosso, met als concertino: viool, hobo en fagot, kwalijk
samenkleurend trio van onverenigbaarheden.
Rudolf Mengelberg, die in het programma een opstel over Hindemith deed
afdrukken, waarin onder andere te lezen stond: ‘tegenover de toondichters van toen
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Van de Amerikaanse componist Howard Hanson (1896-1981) bracht Monteux op 26 december
1926 het symfonisch gedicht Lux aeterna voor altviool en orkest (1923) in première (solist:
F. Denayer).
Psaume 24 La terre appartient à l'Éternel voor tenor, gemengd koor, orgel en orkest (Nadia
Boulanger speelde de orgelpartij) en Psaume 129 Ils m'ont assez opprimé voor bariton,
mannenkoor en orkest (solist: Charles Panzéra).
‘Muziekfeest te Zürich IV’. Algemeen Handelsblad, 26 juni 1926. Zie HPG 2, 114.
Zie voetnoot 113 bij het artikel ‘Mechanische muziek’ van januari 1927.
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staan de toonzetters van thans’,148 generaliseert waarschijnlijk op een
onverantwoordelijke wijze (want, wie zou durven volhouden dat componisten als
De Falla, Malipiero, Castelnuovo-Tedesco, Jacques Ibert, Darius Milhaud, Anton
Webern, Alban Berg meer toon‘zetter’ dan toondichter zouden zijn?), maar hij
karakteriseerde er Hindemith wél mee. Een andere vraag is wellicht of de opmerking
volkomen op haar plaats was in een programma-inleiding. Immers, zij bevat een
kritische waardering die veeleer a posteriori dan ter oriëntering gegeven kan worden.
Over de symfonie van Steinberg kunnen wij kort zijn. Het werk is van 1909 en
het was toen reeds ouderwetse muziek. Steinberg bewandelt de heirbanen van
Glazoenov en Rimski-Korsakov en hij wandelt zo langzaam dat wij ernstig moeten
vrezen hem nimmer te zullen zien arriveren. Zijn tijdsbegrip gaat generaties achter.149
Het violoncelwerk van Henriëtte Bosmans gaat ook nog wat achter - maar dat is
in te halen. Zij heeft zich tot dusverre nog niet ernstig beziggehouden met de
problemen van onze (dat is: uw en haar) tijd. Haar muziekbesef bleef te zeer gekoppeld
aan een, in de jeugd gefixeerd, muziekgevoel. En dat is haar kracht, tot en met gisteren,
haar zwakheid voor de toekomst. Want geen jong componist - en zeker niet een jong
componiste met het mooie talent, het door en door betrouwbare muziekgevoel van
Henriëtte Bosmans - kan zich doof houden voor de veranderingen die Debussy,
Stravinsky en Schönberg gedurende de laatste twintig jaren hebben aangebracht in
het algehele aspect van de wereld der klanken. Het dansende middendeel van dit
Poème is goed gevonden - maar eigenlijk duurt dat de helft te lang. Vergeten wij
echter de minder geslaagde expressiviteiten voor de vele goede momenten die het
stuk bevat. Henriëtte Bosmans handhaafde zich ermee op haar voor Holland tamelijk
unieke plaats.150
Lili Boulanger, de andere vrouwelijke auteur van deze concertmaand, was een
totaal anders gerichte natuur. En toch zijn er overeenkomsten tussen de Hollandse
componiste en deze Française: ook zij was maar tot op zekere hoogte een dochter
van de tijd waarin zij leefde. Wij willen wel trachten dit te vergeten: haar ziekte, haar
vroegtijdige dood, de hele romantische verschijning van dit wonderlijk begaafde
meisje in onze componistenwereld plaatsen haar als het ware a priori buiten het bereik
van de koele en zakelijke kunstkritiek. Toch zal het oeuvre van Lili Boulanger op
den duur niet anders gewaardeerd worden dan los van het (vaak ontroerende)
incidentele. En het lijkt uitgesloten dat men de literaire bewonderingen van nu staande
zal kunnen houden in de stormen der jaren die komen en gaan. Nu reeds konden wij
onze oren niet sluiten voor de menigvuldige tekorten aan inventie, aan helder
voorstellingsvermogen, aan expressiviteit der melodiek.151
De avond van het Pro Arte-kwartet was leerzaam, in vele opzichten. Leerzaam,
vooral, wat de officiële waardering van een modern ensemble betreft. Officieel
behoort
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Rudolf Mengelberg, ‘Hindemith’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 19 december
1926, 183-186. In de oorspronkelijke tekst was gecursiveerd: tegenover de toondichters van
toen staan de toonzetters van thans.
Zie ook de recensie in het RN van 11 januari 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 15 januari 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 19 januari 1927.
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dit ensemble tot: de beste van het continent. Zie de kritieken. Maar inderdaad speelde
men deze avond volstrekt onvoldoende kwartet. Haydn (het Kwartet opus 71.1 in
Bes)152 was schraal, onhelder en onrustig, en zo bleef het de gehele avond, afgezien
van de manden vol verkeerde noten (in het eerste deel van Webern tweemaal achtereen
cis in plaats van c, en dan zeggen wij nog dat moderne muziek zo vals klinkt).
Het is niet onbegrijpelijk. Men heeft een modern repertoire ingestudeerd, gelijk
Capet c.s. het Beethoven-repertoire, en de prestatie zakt langzaam maar zeker af. Er
is in deze materie (nog) geen concurrentie, welke er inzake Beethoven wél bestaat,
tot heil van de muziek. Ik heb Webern, met een ander ensemble, zes repetities horen
houden op zijn Fünf Sätze für Streichquartet, die in 1909 geschreven werden, en ik
moet vaststellen dat de verrichting van Pro Arte in haar geheel en in onderdelen
volkomen tegengesteld was aan de intenties van de componist. Wie wil dat echter
hier beoordelen? Men hoort enkele minuten pizzicato, col legno, flageoletten en
tremoli, buiten organisch verband en zonder hartstocht gespeeld. En men denkt
Webern gehoord te hebben. Daarmee is deze componist weer voor jaren afgedaan,
als wij niet oppassen, en het publiek mist de gelegenheid zich vertrouwd te maken
met het oeuvre van een der allerbelangrijkste meesters van onze dagen. Weberns
muziek is essentieel anders dan men zich ditmaal kon voorstellen en ik dring bij
herhaling aan op een uitvoering van zijn werken onder zijn eigen leiding. Het
Concertgebouw, dat Schönberg, Stravinsky en Milhaud (om van geringeren als
Respighi of Prokofjev nu maar te zwijgen) hun kansen gaf, zou zijn culturele taak
op het schoonst opvatten, wanneer het Webern voor een paar concerten naar
Amsterdam inviteerde.
De andere noviteit was het kwartet van Vittorio Rieti; Italiaans neoclassicisme.
Buitengewoon onbenullig, kinderachtig en arrogant werk, waartegen men niet hevig
genoeg stelling kan nemen. Want het is een dubbele sluipmoord, dit neoclassicisme.
Niet alleen vergiftigt het het huidige muziekbesef - alsof wij in 1927 konden
componeren à la Meyerbeer of à la Rossini - maar het bederft ook het gevoel dat wij
de oude muziek toedragen. Op dit soort geprivilegieerde diefstal behoorde lijfstraf
te staan.153

Concertgebouw - Myra Hess
1 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Cornelis Dopper (30 januari 1927)
Mozart: Symfonie in g, KV 550
Mozart: Pianoconcert in A, KV 488 (soliste: Myra Hess)
Saint-Saëns: Le rouet d'Omphale
Franck: Variations symphoniques (soliste: Myra Hess)
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In De Muziek staat opus 171, maar er is in het strijkkwartetoeuvre van Haydn geen hoger
opusnummer dan 103. In 40 jaar Concertgebouw Kamermuziek (p. 77) wordt het gespeelde
kwartet op dezelfde wijze vermeld, dus het zal zo op het programma gestaan hebben.
Waarschijnlijk is het kwartet in Bes, op. 71.1 gespeeld.
Zie ook de recensie in het RN van 18 januari 1927.
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Ten tweede male stond Dopper, bij ontstentenis van Mengelberg, met de dirigeerstok
voor het orkest; ditmaal ten behoeve van Mozarts Symfonie in g-klein, van Le rouet
d'Omphale van Saint-Saëns en van twee begeleidingen van pianoconcerten, gespeeld
door Myra Hess: Mozarts bekende in A en de Variations symphoniques van César
Franck. Men zou niet mogen zeggen dat dit een zondagmiddag was waarop fortuinlijk
muziek gemaakt werd; Saint-Saëns rammelde nogal en de symfonie van Mozart leed
onder een overvloed van dynamische deukjes en bultjes, diminuendi en crescendi,
die muzikaal het midden hielden tussen de ‘zwellers’ waarmee Mengelberg klassieke
muziek pleegt op te tooien en de vlotte egaliteit die Monteux' interpretaties zo boeiend
maakt. Psychisch waren deze dynamische vrijbuiterijen natuurlijk niet zeer
aanvaardbaar. Het Minuetto lukte het best, het eerste en het laatste deel wat te
langzaam, het Andante wat te luid.
De solistische verrichtingen van Myra Hess bleken, als steeds, aanvaardbaarder
in Franck dan in Mozart. Zij speelde in Mozart een allerverschrikkelijkst snoezig
cadensje (ofschoon dit nu juist een van de weinige concerten van Mozart is waarbij
een authentieke cadens van de auteur zelf bestaat),154 met vulnootjes, dalende
chromatismen en staccato-toonladders. Werkelijk: heel erg. Haar Mozart is trouwens,
voor onze smaak, altijd te plafondengelachtig geweest. Wij weten wel dat alle
verwerpelijke salonmuziek indirect van Mozarts (lang niet steeds voldoend
uitgewerkte) pianostijl afstamt - maar het is toch, zacht gezegd, ongewenst bij Mozart
altijd aan Gustav Lange of Badarzewska155 te moeten denken. Franck is alleen maar
mystisch-romantisch - niet briljant in de salonachtige zin van het woord, en daar kon
zij dus haar andere, romantische wezenskenmerken op uitspelen.
Myra Hess' weinig gecompliceerd naturel bestaat slechts uit deze zijde en de
‘conversabele’ keerzijde. Haar wezen is noch diep, noch opstandig. Zij dwingt ons
niet in haar ban, zij speelt ons wat voor, mooi, helder pianospel.
Hartstochtelijke bewogenheid, ontroering, felle menselijkheid zoekt men
vruchteloos achter haar noten. Niet dat zij niet een grote kunstenares, een uitverkoren
musicienne zijn zou, dieper in. Maar zij heeft al haar antimaatschappelijkheden
weggewerkt, zij effende het aangezicht harer verlangens, zij nivelleerde het hoogen
diep-willen - zij vond een, algemeen bruikbaar, gemiddelde en daarin leeft zij haar
kunstenaarschap uit, voor zover als het gaan wil. En daarom verveelt zij ons,
schromelijk. Het is niet hoffelijk, zoiets te zeggen. Maar het is de waarheid. Er zijn
tientallen solisten die ons evenmin iets te zeggen hebben. Doch die hebben ons ook
nimmer iets te zeggen gehad. Myra Hess deed ons, jaren geleden, vermoeden dat zij
ons zeer bijzondere dingen mee te delen zou hebben, later, als haar tijd gekomen zou
zijn.156 Maar zij heeft haar tijd ongebruikt laten voorbijgaan; het wonder kwam niet,
de bekentenissen bleven ongezegd. Wij kunnen nooit meer iets van haar verwachten
- voor piano-‘conversatie’ passen wij hier. En de dagen der Schumann-romantiek
zijn
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Mozart heeft slechts bij zes pianoconcerten geen cadensen nagelaten, maar dat kon Pijper
toen nog niet weten.
Tekla Badarzewska (1834-1861) was befaamd vanwege haar salonstuk La prière d'une
vierge. Ook Gustav Lange (1830-1889) was een componist van populaire salonmuziek.
Pijper schreef eerder over Myra Hess in het UD van 7 januari 1920 en van 20 oktober 1922.
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nu ook wel meer dan vervuld. Wie gelooft nog in deze sublieme huichelarij? Wie is
nog dermate weemoedig omdat het volle maan is? Wie streelt met vertederde gebaren
verflenste ruikertjes? Wie fantaseert planetenstelsels en hiernamaalsen om verliefde
jongelingen en blozende maagden?
Goed - zo was het eens. Maar thans eisen wij andere dingen van de levende kunst.
Omdat het leven van 1927 andere dingen van ons eist.

Concertgebouw
5 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Cornelis Dopper (3 februari 1927)
Haydn: Symfonie nr. 82 in C (L'ours)
Debussy: Trois ballades de François Villon (soliste: Vera Janacopoulos)
De Falla: twee aria's uit El amor brujo (soliste: Vera Janacopoulos)
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra
Dopper had voor het abonnementsconcert van donderdag een oud beertje van stal
gehaald: Haydns Symfonie L'ours. Dit bruintje danst nog wel en huppelt rond op de
tonen van Haydns doedelzak - maar het enige bezwaar dat wij tegen hem kunnen
koesteren is: dat hij altijd op dezelfde een beetje log-bevallige manier om ons heen
springt.
Inderdaad: het is niet een van Haydns geslaagdste symfonieën. Er is veel te weinig
tegenstelling in: vier bijna gelijke en gelijkvormige tempi; bijna geen
toonaardtegenstellingen (C-F-C-C), geen expressieafwisselingen. Natuurlijk herkent
men op allerlei plaatsen Haydns meesterhand: een Trio van het Menuet, het tweede
thema van het eerste deel. Maar tot de hoogten van de Symfonie in Es, de Symfonie
in D,157 stijgt het werkje nergens.
Het andere orkeststuk was Richard Strauss' Also sprach Zarathustra. De symfonie
van Haydn lukte, qua orkestspel, beter. Bovendien is Zarathustra een van Strauss'
allerverouderdste concepties. Het is met zijn symphonische Dichtungen een
eigenaardig geval. Zij verouderden namelijk sneller dan de literaire (of filosofische)
appercepties die eraan ten grondslag lagen. Liszts, Saint-Saëns' poèmes symphoniques
zijn langzamer verouderd dan hun programma's; Berlioz' Symphonie fantastique is
nog in het geheel niet aangevreten door de tijd.
Wie neemt de metafysica van Liszt-Lamartines Les préludes nog au sérieux? Wie
bemoeit zich nog met de stukjes mythologie die Saint-Saëns becomponeerde?
Phaéton, La jeunesse d'Hercule, Le rouet d'Omphale zijn niet veel meer of beter dan
kinderkamerliteratuur. Maar de muziek van Saint-Saëns, van Liszt kunnen wij soms
nog zeer wel genieten.
Strauss' concepties daarentegen zijn misschien nog wel de moeite waard om over
te praten, zijn muziek is ongetwijfeld niet meer de moeite waard om naar te luisteren.
De voze heroïek van Ein Heldenleben verstarde tot museumheraldiek; de min of
meer
157

Pijper doelt op Haydns laatste twee symfonieën: nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel) en
nr. 104 in D (London).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

230
hysterische filosofie van Also sprach Zarathustra werd ongeveer pathologisch. Het
zal met deze stukken geen tien jaar meer duren.
Soliste was Vera Janacopoulos, die haar grote voordrachtstalenten in dienst had
gesteld van Debussy's Trois ballades en van twee fragmenten uit Manuel de Falla's
El amor brujo. Het was bevredigender in De Falla dan in Debussy. De Ballades van
Villon zijn niet in de eerste plaats voordrachtsstukken en een zeer reëel tekort aan
vocale vermogens wordt niet opgeheven door een fervente expressie. In De Falla
had zij haar donkere borsttonen, die, als altijd, een zeer groot effect maken - doch
de liederen van Debussy eisen zangkunst en steeds weer zangkunst (bovendien
klinken zij met piano beter dan met orkest). Overigens: wat een meesterwerken! Men
zou kunnen opmerken dat Claude Debussy, musicien français (gelijk hij zich placht
te noemen), de adequate muzikale uitdrukkingswijzen heeft gevonden voor de
schoonst denkbare teksten. Wij kunnen ons geen Franse gedichten te binnen brengen
die rechtstreekser, betoverender, ontroerender zijn dan deze Ballades van de oude
François Villon. Er gaapt geen afgrond van eeuwen tussen de geesten van dichter en
componist; Debussy's muziek overbrugde die afstand.
De fragmenten uit El amor brujo zijn niet zeer persoonlijk. Wat algemeen Spaans;
uitstekend van klank - maar altijd hetzelfde. Als men één Jota kent, dan blijkt het
dat De Falla aan dit muzikale gemiddelde geen... jota toevoegde.158

Beethovens Eerste pianoconcert159
6 februari 1927 (Programma Concertgebouw Amsterdam)
Het eerste van de vijf pianoconcerten die Beethoven geschreven heeft, is niet zijn
eerste proeve in dit genre. Het Tweede concert, opus 19, in Bes, is waarschijnlijk
vroeger voltooid dan dit eerste, opus 15. Het concert in Bes werd reeds in 1795
gespeeld, terwijl er aanwijzingen zijn dat het ‘Eerste’ concert pas in 1798 voltooid
werd. Het vermoeden ligt voor de hand dat Beethoven, die jarenlang de neiging had
zijn vroegere composities te verwerpen, althans te laag te taxeren, na de voltooiing
van opus 15 zijn concert in Bes niet meer wilde erkennen. Maar naderhand zal hij
zich bedacht hebben; mogelijk ook heeft hij belangrijke fragmenten uit dit eerste
‘Eerste’ concert opnieuw bewerkt (er ontbreken bijvoorbeeld grote stukken van de
solopartij in het oorspronkelijke manuscript van de partituur). Het is nooit gemakkelijk
om het groeiproces van een kunstenaar uit zijn opusgetallen af te lezen en bij
Beethoven is dat nog bezwaarlijker mogelijk dan overal elders. De drie Trio's in Es,
G en c verschenen in 1795 en heten opus 1. Maar in 1784 had hij reeds een
Pianoconcert (in Es) geschreven. Dit werk is verloren gegaan.160 De Preludiums door
alle toonaarden,

158
159
160

De Jota is een Noord-Spaanse dans.
Pijper schreef ook een programmatoelichting op het Eerste pianoconcert van Beethoven voor
de Tivoli-gids van 7 mei 1919.
Van dit Pianoconcert in Es, WoO 4 is slechts een pianopartij met aanwijzingen voor de
orkestratie bewaard gebleven.
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later als opus 39 (!) gedrukt in 1803, werden reeds in 1789 gecomponeerd; het lied
Adelaïde, opus 46, is van 1797, het Octet opus 103 is van 1792...161
Beethoven schiep een chaotische wanorde in de continuïteit van zijn leven. Het
lijkt soms of het hem er om te doen is geweest alles zo onoverzichtelijk mogelijk te
rangschikken. Zijn brieven, zijn manuscripten zijn exempelen van onduidelijkheid.
Anders dan bij Joh. Seb. Bach of Richard Wagner, wier ordenende bewustzijn ook
in het uiterlijk aspect van hun partituren en brieven zichtbaar werd. Beethovens zin
voor evenwicht, voor schone proporties, uit zich slechts in zijn muziek. Dezelfde
meester die partituren schreef, waarvan de onoverzichtelijkheid zijn kopiisten tot
wanhoop placht te brengen, ordent zijn muzikale inventies tot in de kleinste details.
En dat van den beginne af aan. De eerste pianosonates, de eerste trio's zijn niet minder
volmaakt gerealiseerd dan de Negende symfonie of de laatste kwartetten. Het
Pianoconcert opus 19 is geen geringer kunstwerk dan het Vijfde concert, opus 73.
De latere scheppingen zijn soms gebouwd met indrukwekkender thematische
gegevens, als kunstwerken behoren zowel het Eerste als het Vijfde concert tot dezelfde
orde: die der absoluut geslaagde muzikale projecties.
Het thematische materiaal van het Concert in C is zeer eenvoudig. De kiemcel waaruit
het gehele werk groeide, is de ritmische figuur:

dat een opmerkelijke verwantschap vertoont met het prachtige tweede deel van de
Zevende symfonie.
Men vindt dit kiemmotief terug zowel in het eerste thema voor het solo-instrument
als in het tweede thema:

Ten nauwste verwant aan dit twee de thema is het hoofdmotief van het Largo:
De thematiek van het Rondo is vrijer. Hoofdthema:

161

Het Octet in Es, op. 103 werd postuum uitgegeven.
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Voornaamste neventhema's:

en

Het ritmische figuur krijgt in dit laatste deel het karakter van een ostinate beweging.
Dit is een werkwijze die Beethoven ook veel later (Vijfde, Zevende, Negende
symfonie) met voorliefde toegepast heeft.

Tussen Monteux en Mengelberg
8 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Cornelis Dopper (6 februari 1927)
Lalo: Ouverture Le roi d'Ys
Saint-Saëns: Le déluge (solist: Louis Zimmermann)
Dopper: Ciaconna gotica
Beethoven: Eerste symfonie
Mengelbergs afwezigheid blijft het punt van gesprek in foyers en koffiekamers van
het Concertgebouw. Heette het eerst dat het een kwestie van dagen zijn zou - thans
mompelt men reeds iets van ‘de eerstvolgende weken’ en het eerste, het ergste gevolg
van de algemene onzekerheid is wel dat de programma's nu, juist in het hartje van
het seizoen, eruit zien alsof zij zonder een spoor van overleg werden samengesteld.
En klinken naar rato. Het is, zacht gezegd, een hoogst ongewenste toestand dat het
eerste concertinstituut van ons land voor dergelijke feiten kan komen te staan. Dopper
dirigeert de concerten naar zijn beste vermogens, maar het mag algemeen bekend
heten dat Dopper veel meer componist is dan dirigent, en men vraagt zich af of het
voor de componist Dopper wel een zeer eervolle taak mag heten als trait-d'union te
fungeren tussen de meesterlijke prestaties van de pur sang dirigent Monteux en de
te verwachten verrichtingen van de internationaal beroemde dirigeervirtuoos
Mengelberg.
En dan nog wel een zo uitgerekte trait-d'union - het werd bijna een gedachtestreep!
Dit programma bracht, vóór de pauze: de Ouverture Le roi d'Ys, de Prelude voor
Le déluge162 en Doppers Ciaconna gotica. En men zou niet weten wat daarvan nog
te zeggen. Dat dit ietwat beneden het gemiddelde is van wat in het Gebouw mogelijk
mocht heten? Gewis; maar dat is dan nog geen conclusie. Werd Dopper geïnspireerd
tot een zo minderwaardige combinatie, om zijn chaconne in te leiden? Wie zal het
zeggen? De zaal was zeer leeg..., misschien is dat de vox populi.

162

Het poème biblique Le déluge in e, op. 45 van Saint-Saëns heeft een prelude voor viool en
orkest.
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Willem Andriessen, die na de pauze het Eerste pianoconcert van Beethoven speelde,163
leed ook onder de tegenslagen van deze middag. Het was matig, zeer matig. Solospel,
orkestspel, ensemble.
Het was matig van klank, van tempi, van dynamiek. Het was matige schoonheid.
Dus: alledaags. Wij hadden dat kunnen missen, als een regenachtige dag.
Er zouden nog enkele aanmerkingen gemaakt behoren te worden op de zeer
onbelangrijke cadens die Andriessen in het eerste deel speelde (eigen inventie?), die
met een triller met naslag in de dominant eindigde, ofschoon elk denkend wezen
daar een dominantseptiemakkoord van de tonica zou wensen te horen.164
Aanmerkingen ook op het razende tempo van het laatste deel (in muzikantenjargon
gezegd: een erg fris tempo). Maar vergeten wij ook de vele heldere, trefzekere
momenten niet en een goed cantabile in het tweede deel.
Met dat al hebben we nu tenminste drie van de pianoconcerten van Beethoven die
ons voor dit seizoen beschoren waren, achter de rug. Nu nog maar twee. Tenzij we,
wat de hemel moge verhoeden, nog herhalingen te wachten hebben. Ook wat de
symfonieën betreft beginnen wij al mooi op te schieten. Dat is het ellendige van die
herdenkingsseizoenen: men krijgt weerzin tegen de mooiste muziekstukken die in
de historie bestaan. Maar werkelijk: Beethoven werd een cauchemar. En dat lijkt
toch een zonderlinge methode om zijn nagedachtenis te eren.

Monteux terug
15 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (13 februari 1927)
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
Ravel: Rapsodie espagnole
Beethoven: Vioolconcert (solist: Louis Zimmermann)
De berichten omtrent Mengelbergs gezondheidstoestand luiden: dat hij ten minste
nog drie weken weg zal blijven. Het is een wonderlijk en soms vreesaanjagend
verschijnsel dat de indisposities van musici zich zo vaak plegen vast te zetten op hun
onmisbaarste organen: de oren. Johann Sebastian Bach werd stokdoof;165 Bernard
Zweers' hoorvermogen liet hem volkomen in de steek; een recent voorbeeld betreft
een algemeen geacht en ten uwent zeer bekend musicus166 - en nu lijdt Mengelberg
ook aan een ooraandoening.

163
164
165
166

Voor dit concert van 6 februari 1927 schreef Pijper de programmatoelichting op Beethovens
Eerste pianoconcert (zie boven).
Pijper heeft in 1915 zelf een cadens voor het Eerste pianoconcert van Beethoven (eerste deel)
geschreven.
Dit is een merkwaardige vergissing. Bach werd blind en Beethoven is een te voor de hand
liggend voorbeeld om hem hier niet te noemen.
Wouter Hutschenruyter jr. (eerder dirigent van het U.S.O.) moest in 1925 zijn taak als
directeur van de Rotterdamse Toonkunst-Muziekschool neerleggen vanwege een oorkwaal.
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Het interregnum Dopper is overigens beëindigd; het Concertgebouw-bestuur is erin
geslaagd Monteux voor enkele weken terug te krijgen en aldus gaat het musiceren
weer de goede bekende gang. Zondagmiddag werd de Franse dirigent met een
ongewoon frenetiek en veelzeggend applaus verwelkomd, na plusminus drie weken
afwezigheid. De zaal was zeer goed bezet en Zimmermann, die na de pauze het
Concert van Beethoven speelde, oogstte onder deze gelukkige omstandigheden een
zijner beste successen.
Het orkestspel was af en betoverend, als voorheen. Dit orkest is een buitengewoon
subtiel en willig apparaat. Mengelbergs Mahler klinkt, door hen gespeeld, als hoorden
wij de Weense Philharmonie van voor twintig jaar. Monteux' Debussy verplaatst
ons, met orkest en al, naar de Seine - er ontbreekt geen atoom Franse geest en het
coloriet wordt klaar flonkerend en doorzichtig.
Aanleiding tot deze bespiegeling was de - zeer voortreffelijke - uitvoering van
Berlioz' Carnaval romain, Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune en de Rapsodie
espagnole van Ravel. De uitvoeringen van deze drie stukken stonden op dezelfde
hoogte, de muzieken zelve niet. Berlioz werd klassiek. De subjectiviteiten van de
romantische meester groeiden in de kleur, de al te felle tegenstellingen kwamen tot
evenwicht.
Wij ondergaan tegenwoordig Berlioz' ouvertures zonder schokken - maar ook
zonder dat de aandacht verslapt. Het werd absolute muziek, maar ook: absoluut
bevredigende muziek.
Klassiek werd ook Debussy's symfonisch oeuvre reeds. De Prélude à l'après-midi
d'un faune, tweeëndertig jaar geleden geschreven, bleek genoeg muziek te bevatten
om in het geheel niet te verouderen: het betovert en ontroert nog als op die
gedenkwaardige tweeëntwintigste december 1894; het is nog volstrekt nieuw. En
dat is meer dan men van de - even oude of jongere - symfonieën van Mahler, van de
symphonische Dichtungen van Strauss, van de fuga's van Reger zeggen kan. Het
bleef zelfs jonger, priller dan de composities van de Groupe des Six, debuterende
omstreeks 1918; het is nieuwer dan wat Schönberg uitvond onder het motto ‘rien ne
va plus’, dan de ‘atonaliteit’.
Tijd is een wonderlijke middenstof. De antieke cultuur kon vergeten worden,
verouderen deed zij nooit. En later: is Rembrandt verouderd? Dante? Petrarca?
Over honderd jaar zal men Debussy niet minder waarderen dan heden. Wellicht
meer. Ook zijn kunstwerken zijn van het ras dat niet verjaart.
Ravels oeuvre zal zo gelukkig niet zijn. Vandaag zien wij reeds meer doffe plekken
dan gisteren, nu reeds zijn er torentjes en kantelen afgebrokkeld die er de vorige keer
nog stonden. De Rapsodie espagnole is een prachtig stuk. Maar het is een stuk van
1907. Neen - het is een stuk van 1895. In 1895 schreef Ravel, twintig jaar oud, de
Habanera, die in 1907 tussen de drie andere, nieuwere delen: Prélude, Malagueña
en Feria gevoegd werd. Die Habanera is twaalf jaar ouder dan de rest, maar in die
twaalf jaar ontwikkelde de auteur zich niet; hij groeide niet, zijn werk kreeg geen
dieper toon, de speelsheid werd niet lichter of wijzer, de ernst niet wezenlijker. Zoals
Ravel debuteerde, is hij zijn leven lang gebleven, want gelijk in 1907, componeerde
hij in 1926. Tenminste: niet beter.
Het is een vreemd, anorganisch verschijnsel. Alles wat leeft, wijzigt zich op den
duur. Wij noemen dat groeien, duidelijkheidshalve. Maar in de kunst vinden wij
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voorbeelden van een premature bloei: wonderkinderen, die vóór zij tot de jaren des
onderscheids kwamen, reeds alles kenden wat ouderen hun konden leren. Verder in
het leven herbeginnen zij niet weer en vruchten zet hun jeugdbloei nimmer. Wat
komt er, praktisch gesproken, van wonderkinderen ooit terecht?
Zo, of ongeveer zo, ging het Ravel. Die Habanera was voor 1895, voor een jongen
van twintig jaar, iets geweldigs. Maar nu?
In ieder geval is de Rapsodie espagnole een der beste specimina van Debussy's
school. Het is een werkje dat, bedenkingen ten spijt (de constructie van het laatste
deel is volkomen mislukt), tot de gaarne gehoorde orkestwerken zal blijven behoren,
voorlopig.

Vioolconcert van Hindemith - Stravinsky
21 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (17 februari 1927)
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Hindemith: Kammermusik nr. 4, op. 36.3
Glazoenov: Vioolconcert, op. 82 (solist: Alexander Schmuller)
Stravinsky: Suite uit L'oiseau de feu
Dit werd een avond voor Alexander Schmuller, die behalve het vioolconcert van
Glazoenov ook Hindemiths Kammermusik nr. 4 (für Violine und grösseres
Kammerorchester) speelde. Men zal Schmullers prestatie van deze avond niet licht
te hoog schatten: de voordracht van het stuk van Hindemith eist een musiceertalent
en een mnemotechniek waartoe weinig violisten in staat geacht mogen worden. Wij
kunnen Schmuller gelukwensen met deze verrichtingen en wij vergeven hem dan
meteen de programma-inleiding die hij liet afdrukken en waarin hij, zonder blikken
of blozen, Hindemith tot ‘de belangrijkste componist van de tegenwoordige tijd’
uitroept - zonder deze nogal opvallende mening met motiveringen te beleggen.167
Dit vioolconcert van Hindemith, een jaar ouder dan het onlangs gespeelde Konzert
für Orchester (opus 38), is een beter stuk - is wellicht Hindemiths fortuinlijkste
compositie. Hij is zelf violist;168 hij schreef dus voor zijn eigen instrument en misschien
is het daaraan te danken dat dit werk rustiger, bezonkener klinkt dan andere stukken
van hem.
De fouten van Hindemiths hele genre kleven natuurlijk ook aan deze schepping.
Het zijn altijd veel te veel noten, er zijn altijd inzinkingen, dode plekken in, die niet
weggecomponeerd konden worden. Het is ook altijd grof van geest, nimmer redelijk,
nooit voornaam. Hindemith staat naast iemand als Richard Strauss, in diens jonge
tijd, als een infanterist, een ‘Feldgrauer’,169 naast Cyrano de Bergerac. Rudolf
Mengelberg heeft gelijk: hij is een tijdsverschijnsel, het is wat overbleef van de
Duitse

167
168
169

Alexander Schmuller, ‘Paul Hindemith en zijn Vioolconcert’. Programma Concertgebouw
Amsterdam, 17 februari 1927, 315-321.
Hindemith was altviolist.
‘Feldgrau’ was de kleur van het Duitse soldatenuniform.
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toonkunst na de oorlog. Maar dat dit ‘klassiek’ zou worden - dat er op de korte duur
iets van zou overblijven - dat hij met dit Overrijnse modernisme ‘school’ zou maken
- het is volkomen uitgesloten. Goddank is het uitgesloten. Het is de puurste
verwildering, door niets in toom gehouden, leidend naar de absolute chaos.
Schmuller meent wel dat Hindemith zo goed melodieën kan schrijven, zelfs
adagiomelodieën: ‘Hindemiths zin voor melodie is ongetwijfeld’. (Schmuller
bedoelde, waarschijnlijk: ‘is boven twijfel verheven’, maar Schmuller kan het niet
helpen dat de man die zijn artikel vertaalde, ook al geen Hollands kent.) Het blijkt
echter voor de zoveelste maal dat die melodiek noch van Hindemith, noch zelfs
‘boven twijfel verheven’ is. Ze is namelijk uiterst triviaal. Hindemith is een
(harmonisch en orkestraal) colorist. En wat hij op dit gebied in het vioolconcert
vertoonde, is niet alledaags. Wat niet wil zeggen dat het bovendien ook nog schoon
zou zijn. Er staan in het tweede deel (Nachtstück) enkele bladzijden staccatopassages
in piccolo's en klarinetten die zeer suggestief van klank zijn - maar de sensatie die
zij verwekken, is geenszins meeslepend of schoon - integendeel!
Goed van klank is het slot van dit tweede deel; ook het slot van het laatste deel.
In ieder geval zijn wij Schmuller en Monteux (die een voortreffelijke reproductie
van de meer dan moeilijke orkestpartij gaf) erkentelijk voor de kennismaking.
De orkestwerken van dit gedenkwaardige concert waren: Schuberts Unvollendete
en L'oiseau de feu van Stravinsky.
Nimmer hoorden wij dit laatste meesterstuk van instrumentatie en volstrekt
persoonlijke, doelmatige constructie volmaakter uitgevoerd. Dit soort werken kan
niemand zó brengen als Monteux het verstaat. Trouwens: het is een bijna
onovertrefbaar (door Stravinsky zelf alleen met Le sacre du printemps overtroffen)
chef d'oeuvre. Iemand die zulke gigantische geluidscascaden weet te beheersen, die
op een dergelijke wijze zo heterogene elementen weet samen te voegen tot een
eenheid, is een groot meester. En elke uitvoering van de werken uit deze (helaas
voorbijgegane) periode van Stravinsky doet ons zijn huidige staat van werken meer
bejammeren. Wij spreken bij Beethoven van de ‘eerste, tweede en derde periode’.
Bij Stravinsky zal men wellicht moeten gaan spreken van zijn ‘geniale’, zijn
‘talentvolle’ en zijn ‘muziekloze’ periode. L'oiseau de feu hoort tot de eerste categorie.
Monteux oogstte een orkaan van applaus (zouden we aan het evolueren zijn, zonder
dat men aan officiële zijde opmerkt dat de wind gedraaid is?) en zelden was een
hulde meer verdiend.

Duits en Frans in de muziek
22 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (20 februari 1927)
Brahms: Vierde symfonie
Lalo: Symphonie espagnole (solist: Georg Kulenkampff)
Wagner: Voorspel Die Meistersinger von Nürnberg
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De Fransman Monteux dirigeerde in het Concertgebouw een voor twee derde Duits
programma; de Duitse violist Georg Kulenkampff speelde daarbij het meest Franse
concert dat ooit geschreven werd: de Symphonie espagnole van Lalo.
Deze chaîne anglaise van nationaliteiten was interessant, als steeds. Het slot, de
Meistersinger-ouverture, kreeg er zelfs een humoristisch tintje door, dat niet kwaad
paste bij Wagners daverende C-groot-drieklanken. Hoe eindigt ook weer Die
Meistersinger? ‘Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister!’
En nu is de violist Georg Kulenkampff gewis een meester in zijn vak. Zijn spel is
technisch en muzikaal volkomen af. Maar hij zou geesten opgeroepen hebben die
hem gunstiger gezind zijn, als hij zijn ‘deutsche Meister’ geëerd had. Minder bloemrijk
uitgedrukt: als hij Beethoven, Mendelssohn of Brahms gespeeld had.
Men zou niet mogen zeggen dat Lalo hem niet ligt - maar het klonk alles niet meer
dan zeer degelijk, grondig bestudeerd, door en door muzikaal verantwoord. Waarom
het resultaat zo middelmatig was? Wie zal het zeggen? De muziek is een wonderlijke
kunst en het vermogen om te toveren met andermans noten zal altijd een genade
blijven. Dat Kulenkampff Lalo koos, kan een verdienste zijn, maar ook een vergissing.
Men mag dit niet zonder meer beoordelen.
Voor ons, Hollanders, die noch Fransen, noch Duitsers zijn, is de interpretatie die
de Fransman Monteux van de Germaanse muzieken van Brahms (Vierde symfonie)
en Wagner geeft, aanvaardbaarder dan een Lalo ‘alla Tedesca’. Een Fransman ‘doet’
minder ‘met’ kunstwerken die hij reproduceert dan een Duitser. Van huis uit. Het is
een kwestie van beschaving, van aangeboren, niet aan te leren respect voor anderer
uitingen. Dat is ook precies het verschil tussen Monteux en Mengelberg, en hierin
schuilt (voor het minst goede deel) de wortel van Mengelbergs succes. Interpretaties
à la Monteux zullen slechts door een zeer zuiver beseffende elite naar waarde kunnen
worden geschat. Bewondering voor de fameuze orkesttechnicus Monteux koestert
heel muzikaal Holland. Maar beseffen dat een schijnbaar nuchtere Wagner- of een
schijnbaar kille Brahms-voordracht zuiverder is dan de drama's à grand spectacle
die wij hier jaar in jaar uit te genieten krijgen met zinspelingen op Brahms'
Weltschmerz en Wagners halfgoddelijkheid..., daartoe mogen wij Hollands
melomanen nog niet in staat achten.
Met dat al toonde de zeer goed bezette zaal zich uitermate tevreden met de
solistische traktatie en het orkestrale brood van Brahms en Wagner.

Honegger - Berlioz
26 februari 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (24 februari 1927)
Schumann: Vierde symfonie
Honegger: Concertino voor piano en orkest (soliste: Yvonne Herr-Japy)
Berlioz: fragmenten uit Roméo et Juliette
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Yvonne Herr-Japy, de secondante van Janacopoulos, introduceerde in het jongste
abonnementsconcert in het Concertgebouw het Concertino van Arthur Honegger.
Muzikaal, maar erg bescheiden.
Honegger geniet hier in het land een matige, door weinig feitelijkheden
gemotiveerde, bekendheid. Wij kennen zijn twee voornaamste werken: Le roi David
en Judith, een paar sonates, een half dozijn liederen. En er zijn altijd musici te vinden
die omvallen van ontsteltenis bij de ‘gedurfdheden’ van deze auteur, naast vakgenoten
die stokstijf blijven staan van ontzetting over zoveel vieux jeu. Dit Concertino
bijvoorbeeld, van 1925, is als klankconstructie niet geslaagd. En de inventie is alleen
de moeite waard bij de ‘overgangen’, de lasplaatsen tussen de drie onderdeeltjes.
Bovendien: het werd noch een concert, noch een symfonisch werk met een obligaat
piano. Voor het eerste weet Honegger (die zelf ternauwernood piano speelt) te weinig
van zijn solo-instrument af; voor het laatste ontbreekt hem het constructief bewustzijn.
En het blijft een raadsel hoe een auteur, die blijkens talrijke goed gevonden muzikale
miniaturen (Le roi David en Judith bestaan ook voornamelijk uit lange reeksen zeer
korte fragmenten) een helder inzicht heeft in de eisen van tegenstelling tussen de
verschillende delen, drie fragmenten in vierkwartsmaat zonder één moment van
verademing, van verlegging van het zwaartepunt, durft te noteren, achter elkaar, in
één adem, bij wijze van spreken...
De inventie was te schraal, hier. Of Honegger werd kleinzerig, doet niet meer aan
zelfkritiek. Welk van de twee euvele dingen ware hier te verkiezen?
Het eerste deel van het Concertino is een vraag-en-antwoordspelletje tussen Meester
Orkest en Scholier Piano. Dat gaat dan zo:
M.: Ik ga wat vertellen.
S.: Ik, ik luister zoet.
M.: Er was eens een knappe man.
S.: En die heette Stra-stra-stra...
M.: Die heette Stravinsky, ja...
En zo gaat het een dikke honderd maten door. Men maakt geen boeiender, geen
belangwekkender opmerkingen dan het bovenstaande verdichtsel; het blijft aldoor
hetzelfde hossende, hobbelende, verkeerd lopende ritmische beeld en ze blijven als
een viertaktmotor alles om de vier slagen doen: inlaat, compressie, explosie, uitlaat.
Hij had ook bij maat dertig kunnen beginnen. En bovendien deugen de verhoudingen
dynamisch niet: het orkest is altijd luider dan welke piano ook. Jammer.
De jazzelementen in II en III zijn onaangenamer. ‘De jazz’, schreef Matthijs
Vermeulen voor korte tijd in het maandblad De Muziek, ‘is oud vuil, samengeraapt
op alle belten van voor de oorlog.’170 Arthur Honegger, die net zomin negers voelt
als Amerikaans - tenminste een paar jaar geleden was dat nog zo, prefereerde hij een
goede pijp tabak boven vele nieuwe-wereldse geneugten - gebruikt dit oud vuil als
stoplap. Hij tracht er de gaten mee te dichten die hij in zijn te onsterk klankenweefsel
trok toen hij dit Concertino, deze ‘absolute muziek’, ging concipiëren. Honegger is
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27).
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een lyricus, de ‘verklanker’ van teksten (waarbij hij, helaas, geen zeer hoge eisen
stelt aan de muzikale of literaire waarden van die gedichten), hij heeft de stimulansen
van een lyriek nodig om tot klinken te geraken. Hij kent, in hoogste instantie, het
vak niet voldoende.
Met dat al zijn we blij het stuk eens gehoord te hebben. Honegger is een zo
muzikale drommel, dat hij altijd wel ergens hoekjes weet in te richten waar het aardig
klinkt; en het is zeker dat hij, zo hij het vak componeren leert beheersen zoals onze
overleden notabelen Brahms, en Reger, en Franck, en Bruckner dat konden - en als
hij dan zorgt zijn frisheid van geest te bewaren, als hij zijn goede pijp tabak en de
genoegens van de bergsport in ere houdt, zich niet verder laat verprutsen door de
motto's van een gedepraveerde coterie, Stravinsky's neoclassicisme van zich werpt
en het pathologische narcisme van zijn vroegere ‘Six’-kameraden uit zijn begripssfeer
bant, als hij de contacten vindt die hem nopen zich ook als denkend wezen verder te
ontwikkelen, en als...
Als Honegger dus dit alles en nog veel meer, zo zou weten te wijzigen, dan bestaat
er kans dat hij nog eens een goede compositie zou schrijven; een stuk dat de naam
meesterwerk zou verdienen. Voorlopig zwierf hij nog maar wat heen en weer door
de bloeiende tuinen van de nieuwe klank. Wat hij deed was: hier eens ruiken, daar
een bloeiend takje afplukken. Maar de geur vergaat sneller dan het licht, afgeplukte
bloemen verwelken. Wij hebben tuinlieden nodig, snoeiers, gravers, vakmensen.
Geen flaneurs. Tenminste, zo zien wij zakelijke Hollanders dat. En wij kunnen ons,
ter staving van deze eisen, beroepen op alle historische figuren: op Wagner zo goed
als op Beethoven. En op Bach, op Lasso, op Sweelinck, op Mozart die, vijfendertig
jaar oud, zeshonderd werken geschreven had. En waarlijk geen driedelige concerten
die van a tot z in vieren doorsjokken.
Monteux dirigeerde na de pauze een van Berlioz' ontroerendste scheppingen: de
Roméo-fragmenten. Wij misten in het strijkorkest de betovering van Zimmermanns
en Loevensohns vibrato - zo kleurt één druppel kleurstof liters blank vocht - maar
het werd een virtuoze en opzwepende prestatie. Waarlijk: dit is eeuwigheidsmuziek.
Als niemand meer over Tristan denkt (En dat zal gauw zijn! Wacht maar tot de
Wagnerschouwburg op het Museumplein hier in Amsterdam staat!171 Als de
slagersjongens eenmaal ‘Winterstürme wichen dem Wonnemond’172 fluiten, is het
zo afgelopen.) dan zal de Roméo-muziek nog leven en onze zinnen betoveren. Geen
meester heeft dieper waarheden gevonden, geen ook heeft ze zuiverder weergegeven
dan Berlioz, romanticus en neuroticus. Als menselijk wezen een groteske, een dwaas.
Als muzikaal genie: ongeëvenaard.
Het is nuttig in dit Beethoven-jaar eens verder te kijken dan diens neus lang was.
Het is niet waar dat de muziek van het Europese westen culmineert in Duitsland en
omstreeks 1800. Het is zeker dat de toonkunst ten tijde van Beethoven en in Wenen
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Bedoeld is het door de Wagnervereeniging te bouwen Museum-Theater (zie Pijpers bijdrage
aan De Telegraaf van 19 januari 1927).
Wagner, Walküre, eerste akte, tweede scène (Siegmund).
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welig bloeide. Maar er is meer. Gelukkig is er meer. En dat ‘meer’ groeide niet in
Duitsland. Men heeft dat ook ditmaal kunnen tonen. Als eerste nummer van dit
programma ging de Vierde van Schumann (uitstekend gespeeld). Welk een leegten.
Hoe wezenloos - in de letterlijke zin van het woord - is deze Duitse romantiek, dit
Beethoven-epigonisme.
Neen. Laat ons liever dwaas zijn met Berlioz, het kind, dan ‘wijs’ met... anderen.

Uit Amsterdam. Concertgebouw
maart 1927 (De Muziek)
De gebeurtenissen in het centrum van muzikaal Nederland droegen deze maand een
onrustig karakter. Monteux nam afscheid met een Beethoven-programma, waarop
een aantal zelden gespeelde werken een plaats vonden (fragmenten uit theatermuziek),
naast de Zevende symfonie. Mengelbergs terugkomst werd vertraagd door ziekte
van de dirigent en aldus werd de leiding opgedragen aan Dopper - totdat bekend
werd dat Mengelbergs afwezigheid langer zou duren dan men zich voorgesteld had.
Het Concertgebouw-bestuur is zo gelukkig geweest Monteux te kunnen terugroepen
en op het ogenblik dat dit overzicht geschreven wordt, gaat het musiceren weer zijn
goede gang.
Dopper heeft geen zeer onalledaagse programma's gedirigeerd. In chronologische
volgorde: het Vioolconcert van Brahms (zeer goede prestatie van de concertmeester
Helmann), de Vierde van Beethoven, werken van Mozart, de Variations symphoniques
van Franck (Myra Hess), Haydn (de symfonie L'ours), vocale werken van Debussy
en De Falla (Vera Janacopoulos), Also sprach Zarathustra, het Eerste concert van
Beethoven (Willem Andriessen), het voorspel Le déluge (Zimmermann), Doppers
Ciaconna, de Kindertotenlieder van Mahler (Denijs) en een half programma Wagner.
Herdenken wij van dit vijftal concerten vooral de uitvoering van Doppers Ciaconna
(waarom het werk gotica heet, werd mij ook thans niet duidelijk). Dit was een
uitstekende prestatie en een groot succes voor de auteur.
Monteux dirigeerde een half Frans programma (Berlioz' Ouverture Le Carnaval
romain, de Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy en de Rapsodie espagnole
van Ravel) en het concert van Beethoven. Zimmermann was de solist en ik heb dit
concert nooit beter van hem gehoord. Hij oogstte een warm en verdiend succes.
Alexander Schmuller speelde de concerten van Glazoenov en Hindemith (opus
36.3) en dit was een voluit meesterlijke verrichting. Het concert van Hindemith stelt
violistisch en mnemotechnisch bijna onvervulbare eisen en Schmuller heeft zich op
niet genoeg te waarderen wijze van zijn opdrachten gekweten. Het was een der
respectabelste prestaties die wij in dit seizoen nog te registreren hebben gekregen.
Muzikaal is het concert wellicht heel wat minder belangrijk dan Schmuller meende,
op het moment dat hij de in het programma afgedrukte inleiding ‘na maandenlange
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studie van deze gecompliceerde partituur’ schreef.173 Het thematische materiaal is
niet onexpressief, maar van een onaangename grofheid, en bovendien zijn Hindemiths
bewerkingen van dit materiaal minder origineel dan zijn coloristische invallen. Goed
is het slot van tweede en derde deel. En Hindemith, die zelf violist is, schrijft veel
beter een partituur voor een vioolconcert (opus 36) dan voor een Orchesterkonzert
- al is dat laatste dan ook opus 38.174
Op ditzelfde programma had Monteux ook de suite uit L'oiseau de feu geplaatst.
Dit werd een magistrale uitvoering van een voortreffelijk gerealiseerd meesterwerk.

Ludwig van Beethoven 1770-1827176
maart 1927 (Haagsch Maandblad175 - De Quintencirkel)
I
Het heet dat Jean-François Lesueur na de eerste uitvoering te Parijs van Beethovens
Vijfde symfonie, in 1828, tot zijn leerling Hector Berlioz gezegd heeft: ‘Il ne faut
pas écrire de la musique comme celle-là’;177 een van diepe wijsheid getuigende
opmerking, die door Berlioz beantwoord werd met de geharnaste tegenzet: ‘Soyez
tranquille, cher maître, on n'en fera pas beaucoup.’178
Wij weten weinig van de fantastische Lesueur,179 leermeester van Berlioz, auteur
van cantates, kerkmuziek, opera's en muziekesthetische schrifturen. Hij was bijna
zeventig jaar oud, toen de symfonische muziek van Beethoven in Parijs gespeeld
begon te worden en men wil zijn afwijzende houding wel verklaren uit een, zeer
natuurlijke, gedachtestroefheid van de grijsaard. Adolphe Boschot meent: ‘À cet âge
un artiste ne peut guère acquérir une sensibilité nouvelle, ni répudier tout son
oeuvre.’180
De jonge Berlioz begroette in Beethoven een vernieuwer; voor hem behoorde de
Duitse meester tot het gesternte dat zijn leven en zijn loopbaan richting zou geven:
Goethe, Shakespeare en Beethoven waren zijn planeten, meende hij; Weber, Gluck,
Byron de voornaamste satellieten. Lesueur, grootgebracht met de kerkvaders en de
antieken, moest het leven en de muziek wel anders beschouwen dan zijn geniale
173
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Zie voetnoot 167 bij de recensie van 21 februari 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 21 februari 1927.
Dit essay is opgenomen in De Quintencirkel. De veranderingen die Pijper toen aanbracht,
zijn hier overgenomen. In het Haagsch Maandblad was de tekst ingedeeld in tien
ongenummerde paragrafen, in De Quintencirkel werd dat een indeling in zes met Romeinse
cijfers genummerde paragrafen. Een andere belangrijke wijziging betreft de geciteerde
teksten. In het Haagsch Maandblad waren sommige buitenlandse teksten vertaald, in De
Quintencirkel zijn ze alleen in de oorspronkelijke taal gegeven. Hier in HPG zijn de
Nederlandse vertalingen uit het Haagsch Maandblad in de voetnoten overgenomen.
Haagsch Maandblad, deel VII, nr. 3, maart 1927.
Pijper vertaalt in het Haagsch Maandblad: ‘dat zulke muziek niet moest gecomponeerd
worden’.
Berlioz (1987), deel I, 115.
Voetnoot van Pijper in De Quintencirkel: ‘1763-1837’. Lesueur werd echter in 1760 geboren.
Boschot (1906), 167. Pijper vertaalt in het Haagsch Maandblad: ‘Op die leeftijd kan een
kunstenaar niet meer voelen voor iets geheel nieuws en ook zijn hele verleden niet van zich
afzetten.’
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leerling kon doen. Noch Berlioz, noch Lesueur beschikten over een allesomvattende
muzikale eruditie en Parijs was in 1828 veel minder een brandpunt van het
muziekleven dan tegenwoordig. Te Parijs kende men omstreeks 1830 de Mannheimers
nauwelijks; Beethoven leek een afgezant uit verre gebieden, waar raadselachtige
gebruiken heersten, waar de muziek een totaal andere functie had dan men gewend
was.
Het verschijnsel Beethoven verwekte onrust. De oude meester, componist der
Revolutie, vriend van Gossec en Méhul, beschermeling van Napoleon, naderhand,
en ‘membre de l'Institut’, verwierp Beethovens muzikale metafysica welke hij barbaars
vond, duister en gewrongen. De jonge meester, Hector Berlioz, bewonderde Beethoven
om bijna dezelfde redenen. En op geen enkele wijze zouden ooit Lesueur en Berlioz
hun muzikale familieverwantschap helderder hebben kunnen aantonen. Voor ons
begrip past geen hunner karakteriseringen op het oeuvre van Beethoven.
En toch kunnen wij thans, honderd jaar later, zeer wel beseffen wat de gevaren
waren die Lesueur duchtte. Na Beethoven heeft de Europese muziek zich langs de
lijnen Schumann-Wagner-Strauss en Mendelssohn-Brahms-Reger ontwikkeld tot
een complex waarin de Beethovenismen niet altijd de kiemen van een nieuwe
schoonheid gebleken zijn. Wanneer wij van Lesueurs overige speculatieve theorieën
afzien - ofschoon zij op zichzelf belangwekkend genoeg mogen heten - dan blijft
toch nog het besef over dat deze merkwaardige geest duister heeft begrepen dat
Beethovens muzikale moraal ergens in de tijd moest vastlopen. Hoe en wanneer dit
is geschied, zullen we nog nagaan. Berlioz nam niet zoveel waar. Hij onderging
Beethovens vitaliteit, zijn enorm ritme, zijn gespannen melodiek; Beethoven was
voor hem een gigantisch dramaturg, een Shakespeare van het orkest - gelijk
Shakespeare hem een Beethoven van het toneel scheen. Maar Berlioz ervoer altijd
alles anekdotisch, buiten samenhang. Shakespeares grootheid moest hem geopenbaard
worden door zijn liefde voor de actrice Harriet Smithson; de symfonieën van
Beethoven kregen reliëf door de minderwaardige muzieken waarbij zijn geest honger
geleden had, tot 1828 toe. Berlioz' meningen zijn altijd zeer de moeite waard - voor
ons inzicht in het wonderlijke wezen van Berlioz, maar voor niets anders. Zijn
voorspellingen betreffende Beethoven werden in genen dele bewaarheid: de crisis
in de Duitse muziek, acuut geworden omstreeks 1870, is voornamelijk veroorzaakt
door de al te talrijke symfonieën ‘comme celle-là’.
De betekenis van Beethoven voor het muziekleven van de eeuw die achter ons ligt,
is zeer groot geweest. Voor het begrip van de normale concertbezoeker is Ludwig
van Beethoven geworden: de allergrootste componist die ooit geleefd heeft. Zijn
muziek groeide boven alle tijdelijke waardering uit en bijna alle muziekgevoeligen,
hoezeer hun belangstellingen op andere punten uit elkander mogen lopen, bewonderen
in Beethoven de sterkst denkbare incarnatie van de Europese toonkunst.
De betekenis van Beethoven voor het muziekleven van 1927 zal ook niet
gemakkelijk overschat kunnen worden. De programma's, zowel van de concerten in
Warschau181 als in Amsterdam, zo goed in 1927 als in 1917 of in 1907, brengen wer-
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ken van Beethoven en van enige teruggang in de bewondering welke men de meester
toedraagt,182 is geen sprake.
Maar wel behoort men zich af te vragen: op welke gronden men Beethovens muziek
vereert boven de scheppingen van alle andere klassieke meesters. Men zal dan tot
het inzicht komen dat de Beethoven-cultus niet geheel en al is gebouwd op de
rotsgrond van een uitsluitend muzikale appreciatie. Wij zullen de beantwoording
van de vragen naar het waarom van Beethovens oppermacht hebben te zoeken op
psychologisch, niet op muzikaal terrein. Wij, componisten van dit tijdsgewricht,
hebben een diepe bewondering voor de meesterwerken die het genie Beethoven voor
ruim een eeuw concipieerde en voltooide. Doch uit de aard der zaak is die
bewondering anders gegrondvest dan de adoratie van alleen-maar-muziekgevoeligen,
anders ook dan het ontzag dat vorige geslachten de meester betoonden. Wij wensen183
Beethoven vooral historisch te beschouwen: om zijn betekenis voor het muziekleven
van 1927 - het werkelijke, niet dat van concertprogramma's en stemmingen voor
keuzeconcerten, maar: het muziekleven in de wereld der gedachten, dat zich
manifesteert in de scheppingen, de cultuurstromingen, de schoonheidsidealen van
een geslacht184 - enigermate nauwkeurig te kunnen vaststellen, zal het nodig zijn de
plaats die hij in het muziekleven van 1827 innam, tot punt van uitgang te nemen.
Het minste wat wij aan de schim van de grote componist verplicht zijn, is, meen ik:
ons standpunt te zijnen opzichte telkens opnieuw weer met de grootste zorgvuldigheid
te bepalen.

II
In 1827, toen Beethoven stierf, bevond Berlioz zich aan het begin van zijn loopbaan.
Berlioz wist maar zeer ten naaste bij waaruit Beethovens kunst ontstaan was. Wij,
die honderd jaar later leven, kunnen dat nauwkeuriger onderscheiden. Beethoven
was de opvolger van Haydn, volgeling, tot op zekere hoogte, van Mozart; zijn
levenswerk is een volstrekt legitieme consequentie van de beginselen der
Mannheimers (Stamitz, Ditters von Dittersdorf).185 Toen Beethoven, in 1792, voor
de tweede maal naar Wenen zou reizen, om zich daar als componist onder leiding
van Joseph Haydn te stellen, schreef zijn beschermer, graaf Ferdinand Waldstein,
aan de jonge componist: ‘Sie reisen itzt nach Wien zur Erfühlung Ihrer so lange
bestrittenen Wünsche. Mozart's Genius trauert noch und beweinet den Tod seines
Zöglings. Bei dem unerschöpflichen Haydn fand er Zuflucht, aber keine
Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jemanden vereinigt zu werden.
Durch ununterbrochenen Fleiss erhalten Sie Mozart's Geist aus Haydn's Händen.’186
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In het Haagsch Maandblad: in de bewondering en de liefde die men de meester toedraagt.
In het Haagsch Maandblad en de eerste druk van De Quintencirkel: wensten.
Het is voor het eerst dat Pijper expliciet het onderscheid maakt tussen wat hij in het vervolg
muziekleven en concertpraktijk zal noemen. Het artikel met die titel verschijnt in november
1927 in De Muziek.
Dittersdorf was niet een van de Mannheimers.
Pijper vertaalt in het Haagsch Maandblad: ‘Gij vertrekt nu naar Wenen en daarmee worden
uw zo lang gekoesterde wensen vervuld. Mozarts muze rouwt nog, de dood van haar
uitverkorene bewenend. Zij vond bij de onuitputtelijke Haydn een toevluchtsoord, maar geen
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De porseleinen lyriek van deze artistieke graaf lijkt tegenwoordig wat verweerd maar het is zeker dat hij de continuïteit in de Duitse symfonische kunst (voor velen:
de enige Europese muziek van die dagen!) helderder besefte dan Berlioz, Lesueur
of (later) Richard Wagner. Toen Beethoven zich als scheppend kunstenaar volkomen
ontwikkeld had - en dat was niet veel later dan 1792 - vond hij de mogelijkheden
voor zijn persoonlijke uitingswijzen gereedliggen: de scheppingen van Haydn, de
kunstwerken van Mozart leverden hem een alfabet waarin hij geen letter gewijzigd
heeft, waaraan hij ternauwernood een enkele consonant heeft toegevoegd.
Het is noodzakelijk om dit ondubbelzinnig vast te stellen: Beethoven was van huis
uit geen omwentelaar. Wij kunnen het muziekleven van Duitsland tussen 1800 en
1825 niet vergelijken met Berlioz' Parijs van 1830, evenmin met het Duitsland dat
Wagner verstiet, evenmin met het Wenen van 1913, evenmin met het Holland van
heden. Berlioz was juist de man die Frankrijk ten tijde van Louis-Philippe nodig had,
en in Wenen, na de Mahler-crisis, moest wel een beeldenstormer als Arnold Schönberg
opstaan. Maar de Duitse symfonische kunst van 1800 bloeide, daar was behoefte aan
ontwikkeling, niet aan Umwertung aller Werte.
Haydns muzikale fantasie was onbegrensd. Wat al zonderlinge invallen heeft deze
symfonische Rabelais gehad en hoe heeft hij ze verwezenlijkt! Haydn lijdt in onze
herinnering te zeer onder de appreciatie der dorre Duitse muziekhistorici van de
vorige generatie.
Haydns verdiensten zijn kunstmatig verkleind ten behoeve van een algemener en
kritieklozer Beethoven-adoratie. Men weet wat onsamenhangende bijzonderheden
van deze ‘wegbereider’: dat hij 149 symfonieën heeft geschreven, 83 strijkkwartetten,
90 pianosonates en meer dan veertig pianotrio's.187
Maar men kent zijn muziek niet van horen spelen - men kan het grootste deel van
zijn scheppingen: zeventig concerten voor de baryton,188 honderdvijfentwintig
divertimenti voor strijkinstrumenten, zijn theatermuziek, zijn koorwerken (Schöpfung
en Jahreszeiten uitgezonderd) ternauwernood leren kennen.
Het grootste deel van Haydns oeuvre is een met zeven zegelen gesloten boek.
Haydns leven is ons ten naaste bij bekend, doch niet uit zeer heldere bronnen. Van
zijn honderdnegenenveertig symfonieën speelt men er een dozijn. En de steeds weer
herhaalde uitvoeringen van Jahreszeiten en Schöpfung, door de plaatselijke
verenigingen, wier repertoire verder bestaat uit confectieartikelen als Elias, Paulus
en Das Lied von der Glocke,189 zijn slechts geschikt om ons van Haydns grootheid
te vervreemden.
187
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bezigheid; door hem hoopt zij nog eenmaal met iemand verbonden te kunnen worden. Ontvang
dus, als beloning voor nimmer verflauwende ijver, Mozarts geest uit Haydns handen.’
Deze cijfers, die afkomstig zijn van Alfred Wotquenne, kloppen niet. Het aantal erkende
composities van Haydn is voortdurend aan verandering onderhevig: verloren gewaande
werken worden teruggevonden of van eerder aan Haydn toegekende werken wordt de
authenticiteit in twijfel getrokken. Volgens de herziene New Grove zijn er van Haydn 108
symfonieën, 25 pianotrio's en 32 pianosonates bekend.
Haydn componeerde voor vorst Esterházy, die dit bijzondere strijk- en tokkelinstrument
bespeelde, 125 trio's en daarnaast nog wat andere werken, maar geen concerten, zoals Pijper
hier beweert. Met de ‘honderdvijfentwintig divertimenti voor strijkinstrumenten’, die Pijper
vervolgens noemt, zijn de 125 barytontrio's bedoeld.
Paulus (1836) en Elias (1846) zijn twee oratoria van Mendelssohn; Max Bruch componeerde
Das Lied von der Glocke (opus 45, 1878).
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Maar wij kennen dan toch een twaalftal van zijn voornaamste symfonische werken.
Wij kunnen, onbevooroordeeld luisterend, opmerken dat de thematiek van Beethovens
Achtste symfonie (van 1812, drie jaren na Haydns dood!) volkomen tot Haydns
gevoels- en gedachtewereld behoort. Wij kunnen horen dat Beethovens melodieën,
zijn instrumentale vondsten, zijn ritmen op geen enkel punt afwijken van de gebruiken
die bij Haydn reeds het karakter van een nauwkeurige formule droegen. Originaliteiten
als Haydn in zijn Abschiedssymphonie190 heeft Beethoven nimmer bedreven. Wij
spreken nu niet van de letterlijke reminiscensen: aan het geval dat een thema door
Beethoven populair kon worden, terwijl het van Haydn afkomstig is, behoeft men
niet meer waarde toe te kennen dan de historie zelve reeds gedaan heeft. Plagiatenjacht
zonder meer was altijd het vermaak bij uitstek van de zondagsjagers der muziekkritiek.
En het meest bekende voorbeeld betreft twee betrekkelijk veel gespeelde stukken:
het Andante van Haydns Symfonie in G (nr. 58) en het Trio uit Beethovens Vijfde
strijkkwartet.191
Ik acht dit als symptoom van gewicht, niet als verschijnsel op zichzelf. Dat
Beethoven zich kon uiten met motieven van Haydn en Mozart beduidt ten minste
hun aller saamhorigheid. Meer behoeft er ook niet mee bewezen te worden.
Originaliteit, in de letterlijke zin, is psychisch een groter verdienste dan technisch.
En psychisch week Beethoven aanzienlijk genoeg af van de normen van zijn tijd.
Ofschoon, uit de aard der zaak, meer nog van de normen van onze tijd.
Beschouwen wij thans de betekenis van Mozart voor het muziekleven van het begin
der vorige eeuw. Mozart was in 1791, vijfendertig jaren oud, gestorven. Hij liet
tweeentwintig opera's na, waarmee hij het aspect van de muziekdramatische kunst
volkomen gewijzigd heeft, veertig symfonieën, dertig kwartetten, tientallen
concertante stukken, gelegenheidsmuzieken, vocale scheppingen - tezamen omstreeks
zeshonderd werken. En ook de verdiensten van Mozart zijn, schoon in mindere mate
dan die van Haydn, verkleind - ten behoeve van de eenstemmige en slecht gefundeerde
Beethoven-vergoding. De indrukwekkende symfonieën van Mozart zijn niet kleiner
dan die van Beethoven, zij zijn niet minder ontroerend, niet minder goed gerealiseerd.
Mozart kende alle gebruiken, alle trucs, alle knepen van het vak ten minste zo goed
als Beethoven; en Mozart was geen geringer kunstenaar, noch een onvolkomener
mens. Maar de eenzijdig ontwikkelde historici hebben ons voorgepraat dat Mozart
vooral
190
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[WP:] In de finale schrijft de componist voor dat de speler wiens partij uit is, zijn kaars moet
doven, zijn instrument nemen en stil heengaan. Achtereenvolgens verdwijnen zo de hoorn,
de hobo, de fagot, in wier partijen staat ‘nichts mehr’. De twee violisten beëindigen het werk
met een kort fragment, con sordino. De bedoeling van Haydn, met dit ietwat zonderlinge
ritueel, schijnt verklaard te kunnen worden door de ‘Rührseligkeit’ van zijn broodheer, prins
Esterházy, die slechts op deze wijze van zijn - voor Haydn zeer ongewenst - voornemen om
zijn kapel te ontbinden, kon afgebracht worden. [AvD:] Er zijn ook andere verklaringen voor
het ontstaan van deze symfonie. Een ervan is dat de musici, die tijdens de zomer zonder
vrouw en kinderen op Schloss Esterházy verbleven, in het najaar van 1772 eindelijk wel eens
naar huis wilden. Haydn zou de Abschiedssymphonie geschreven hebben om dit verlangen
aan zijn vorst kenbaar te maken.
Haydns Symfonie nr. 58 staat in F; waarschijnlijk is er sprake van een zetfout en doelt Pijper
op Symfonie nr. 88, waarvan de melodie van het Largo overeenkomst vertoont met de melodie
van het Trio van het Menuet uit Beethovens Strijkkwartet, op. 18.5.
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‘goddelijk’ was en Beethoven ‘menselijk’, en dus was Beethoven ‘groter’, hoezeer
een dergelijke Babylonische redenering ook tegen het eenvoudigste gezonde
mensenverstand moge indruisen. Maar de adepten van de alleenzaligmakende
Beethoven-cultus hebben nog steeds verzuimd ons duidelijk te maken in welke
opzichten Mozarts Symfonie in g192 overtroffen kon worden door een van Beethovens
negen orkestrale scheppingen, of door alle negen... Is het tweede deel van deze
Symfonie in g niet het prototype van het Andante uit Beethovens Eerste, prototype
dat noch in de Tweede, noch later ooit overtroffen zou worden? Wijs mij in welke
opzichten het opstormende motief uit Mozarts finale ‘goddelijker’ is dan het
gelijkluidende thema uit Beethovens Eerste pianosonate. Leer mij waarom het
hoofdthema uit de Eroica bij Beethoven ‘heldhaftig’ heet, bij Mozart, dankzij de
koppeling aan het zangspelletje Bastien et Bastienne, frivool. Heeft Beethoven ooit
een orkestfuga geschreven die beter klinkt, magistraler geconcipieerd werd dan de
Finale van Mozarts Symfonie in C?193 Heeft Haydn (Finale van de Symfonie in Es)194
niet reeds dezelfde werkwijzen toegepast, met evenveel virtuositeit, met een even
groot kunstenaarschap? Wordt het niet tijd te breken met de beschouwingswijzen
van de verstarde academici die ons leerden ‘Haydn und Mozart haben Beethoven
schon’ (ja!) ‘vorempfunden’?

III
Beethoven heeft het vak geleerd van zijn vader en de verdienstelijke handwerkslieden
Pfeiffer, Van den Eeden, Neefe, Schenk en Albrechtsberger. Een algemeen artistieke
ontwikkeling, zoals Berlioz van Lesueur heeft ondergaan, was voor hem niet
weggelegd. Hij was, naar de geest, een autodidact en hij heeft daarvan, tot zijn dood
toe, de kenmerken meegedragen. Hij heeft ook niet, als Mozart, een heldere en
gelukkige jeugd gehad: zijn vader was een huistiran en een dronkaard, zijn moeder
een overgevoelige vrouw, die haar zoon op alle mogelijke wijzen aan zich trachtte
te binden. En ook dit heeft aan zijn bestaan richting gegeven. De al te zorgzame,
bedeesde vrouw heeft hem voor het leven onbruikbaar gemaakt: de ‘Unsterbliche
Geliebte’ was een revenant van de aangebeden moeder; het Heiligenstädter Testament,
de twisten met zijn pupil Karl, de animositeit tussen hem en zijn broeders, de
eeuwigdurende misères met werkvrouwen, leveranciers en huishoudboekjes, de hele
tragikomische situatie waarin zich de onpraktische kunstenaar steeds bevond ten
opzichte van de eisen des gemenen levens, zijn als zovele reproducties van de toestand
in het ouderlijk huis. Zijn ‘opstandigheid’, of minder lyrisch gezegd: zijn
onhebbelijkheid jegens lieden van rang kan slechts begrepen worden wanneer men
weet dat Beethovens jeugd één strijd tegen het ‘hoogste’ gezag is geweest: tegen het
gezag van de tirannieke vader.
Dit waren de menselijke gegevens die aan zijn leven en zijn scheppingen ten
grondslag hebben gelegen. De kunstenaar Beethoven was geen revolutionair, de
192
193
194

Symfonie in g, KV 550.
Symfonie in C, KV 551 (Jupiter).
Waarschijnlijk bedoelt Pijper de contrapuntische hoogstandjes in de Finale van de Symfonie
nr. 103. Overigens zitten er ook fugato-achtige passages in de Finale van Symfonie nr. 99.
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mens Beethoven daarentegen werd volkomen gedetermineerd door zijn opstandigheid
tegen het op traditie berustende gezag. De Eroica werd gecomponeerd om de eerste
consul, Napoleon Bonaparte, te eren; Beethovens ‘vrijheids’ principes kwamen tot
uiting in deze conceptie, in zijn lectuur (Plato), in zijn haardracht (hij liet zich een
tijd lang ‘à la Titus’ kappen) en in het intrekken van de ‘Buonaparte’-opdracht toen
hij, op 20 mei 1804, vernam dat Napoleon zich tot keizer had laten kronen. De
‘Sinfonia Eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo’ heeft haar
naam ontvangen uit een teleurstelling. De zoveelste. Want Beethovens wezen, zijn
jeugdfixaties, de geaardheid van zijn temperament waarborgden hem talloze
ontgoochelingen. Objectief beschouwd heeft Beethoven niet ongelukkiger geleefd
dan Haydn of Mozart: hij leed nimmer armoede, als Schubert; hij stond niet onder
de ban van neurosen, gelijk Strindberg of Hugo Wolf; hij was niet ziekelijk of zwak,
als Weber of Chopin. Hij behoefde zich geen vernederingen195 te laten welgevallen,
als Johann Sebastian Bach; hij werd niet door zijn passies verteerd, als Berlioz; hij
werd niet bespot, als Wagner, niet bedrogen, als Mahler.
Maar het leven heeft hem wellicht meer leed gebracht dan duizend mannen kunnen
verduren. Alle verschijnselen van dit bestaan verdichtten zich rondom zijn sombere
kop tot tragische symbolen. Steeds opnieuw moest hij zijn gehele persoonlijkheid in
het gevecht werpen: het leven was een strijd die hem persoonlijk aanging; die hij,
en hij alleen, uit te vechten had met - ja, met wie? Met Dood en Duivel, met het
Noodlot, het ‘Schicksal’, waaraan hij in zijn correspondentie een zo grote plaats
inruimt?
Wij weten tegenwoordig dat Beethoven slechts Beethoven beoorloogd heeft, en
ook: dat dit zo heeft moeten zijn. Beethoven was de eerste componist die zijn eigen
gespletenheid tot centrum zijner artistieke verrichtingen stelde. Dit is de
‘waarheidsliefde’ waarop hij herhaaldelijk gedoeld heeft. Dat de anders geaarde
Mozart precies zo ‘waarheidslievend’ was en de even gespleten Berlioz196 uiterst
fantastisch en divagerend, doet niet ter zake. Beethoven erkende slechts één waarheid:
wat hij van de dingen vond. Hij heeft zijn inzichten (die, op zichzelf beschouwd,
subliem kunnen zijn of absurd, kinderlijk of gigantisch) stuk voor stuk verworven
in een nimmer eindigende strijd met zijn rede, met zijn instincten, met de imperatieven
van de door hem aanvaarde gemeenschap, met de veto's van zijn verleden.
Hierin schuilt het geheim van Beethovens macht over het hart en de zinnen van
zijn toehoorders:
Beethoven was de eerste componist die zijn worstelingen in de openbaarheid van
zijn scheppingen bracht. De hoorder is deelhebber aan zijn strijd, medevierder met
zijn overwinningen. Anders dan bij Bach of Mozart, Haydn, Couperin, Scarlatti of
Debussy. Bachs geestesleven was stellig even geteisterd als dat van Beethoven, doch
de crises vielen bij Bach niet samen met de compositie zijner meesterwerken. Bach
projecteerde de neerslag zijner geestelijke toernooien, Beethoven verklankte de
gebeurtenissen zelf. Men pleegt te zeggen dat hij, zo doende, de muziek van zijn
oude-

195
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In het Haagsch Maandblad: deemoedigingen.
In het Haagsch Maandblad: de nog veel dieper gespleten Berlioz.
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re tijdgenoten, van Haydn en Mozart, een aanzienlijke verdieping deed ondergaan.
Mij schijnt dit onjuist. Het was een verschuiving van het punt van aanslag; Beethoven
moest, daartoe voorbestemd door weinig benijdenswaardige psychische premissen
(jeugdervaringen, gebrekkige ontwikkeling, karaktereigenaardigheden), de muziek
van zijn tijd verbijzonderen tot een uitingsmiddel voor zijn persoonlijke gevoelens
en ontroeringen. Daarin is hij volkomen geslaagd - want hij was een groot kunstenaar
en een goed vakman - maar de muziek van zijn tijd wijzigen deed hij niet, meen ik.
Hij veranderde het componeren.

IV
De (in het beste geval: artistieke) persoonlijkheden die zich ontwikkelden tot de
musicologen der vorige generatie, waren, met geringe uitzonderingen, niet in de
eerste plaats musici. Hun observaties (van componisten, composities, stijlperioden,
muziektheoretische fenomenen) verhouden zich tot de beschouwde kunstwerken als
de filologische standaardwerken tot de monumenten der antieke dramaturgie. L.
Preller was evenmin een dramaturg als Riemann een componist.197 Het ligt dus voor
de hand dat de buitenmuzikale verbijzonderingen die een componist de muziek van
zijn tijd deed ondergaan, deze musicologen van meer gewicht leken dan zij dat voor
de levende muziek eigenlijk waren.
De musici, daartegenover, die zich schriftelijk met de problemen van onze kunst
hebben onledig gehouden, beschikten in de regel niet over een voldoende algemene
eruditie, het mangelde hen aan schrijftalent of aan common sense.198 Wat de musici
over een figuur als Beethoven hebben te berde gebracht, krijgt maar al te vaak het
karakter van een oratio pro domo. Zie, inzake Beethoven, de schrifturen van Wagner
en van Hugo Wolf. Claude Debussy was een der eersten die sommige bladzijden van
Beethoven durfde waarderen, los van de voorgeschreven heldenverering en zonder
het plechtstatige ritueel dat men aan de grote symfonicus verschuldigd meende te
zijn: ‘Combien certaines pages du vieux maître contiennent d'expression plus profonde
de la beauté d'un paysage, cela simplement parce qu'il n'y a plus imitation directe,
mais transposition sentimentale de ce qui est “invisible” dans la nature.... Par ailleurs,
dans cette Symphonie Pastorale, Beethoven est responsable d'une époque où l'on ne
voyait la nature qu'à travers les livres.... Il serait absurde de croire que je veuille
manquer de respect à Beethoven; seulement, un musicien de génie tel que lui pouvait
se tromper plus aveuglément qu'un autre...’199
197
198

199

L. Preller: waarschijnlijk doelt Pijper op de Duitse filoloog Ludwig Preller (1809-1861) die
standaardwerken schreef over de Griekse en Romeinse mythologie.
[WP:] Zie de geschriften van Lesueur, van Schumann, de brieven van Mendelssohn, Mozart,
Bizet of Mahler. De grote literatoren hebben zonder uitzondering belangrijker meningen
nagelaten over (onder andere) de literatuur dan de musici over de muziek.
Pijper vertaalt in het Haagsch Maandblad: ‘Sommige bladzijden van de oude meester geven
ons de verhevenst denkbare indruk van de schoonheid van een landschap; men heeft daar
niet meer te doen met toonschilderingen, doch met de verklanking van het onzichtbare wezen
der natuur. [...] Elders is Beethoven de man van zijn tijd, waarin men de natuur slechts zag
door de boeken heen. [...] Het zou dwaasheid zijn te menen dat ik in eerbied voor Beethoven
tekortschiet, maar deze geniale componist kon blindelings in dwalingen vervallen en
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De musicologische waarderingen van Beethoven schijnen mij, zonder uitzondering,
te weinig muzikaal. Er is een te onwetenschappelijke verering in, begrijpelijk
overigens van muziekgevoeligen die het beloofde land der praktische
muziekbeoefening nimmer als burgers mochten bewonen. Het verschijnsel Beethoven
schijnt grootser voor niet-vaklieden dan voor musici van professie. Niet anders ging
het in de andere kunsten: Dostojevski werd in Europa misschien vuriger bewonderd
door niet-literatoren dan door de schrijvers; de grote verdiensten van Vincent van
Gogh vonden lange tijd de meeste erkenning in andere dan schilderskringen. Maar
dit betekent niet dat Dostojevski of Vincent door buitenstaanders nauwkeuriger
gewaardeerd zouden worden dan door vakgenoten - zo verkeerd liggen de dingen
niet. Wat niet-musici omtrent Beethoven opmerkten (Romain Rolland of, mutatis
mutandis, Israël Querido)200 is dikwijls de moeite waard, als literaire apperceptie,
maar het is zonder betekenis voor de historie der muziek. Het procédé dat men bij
de Beethoven-waarderingen pleegt te volgen, is bruikbaar, maar het is een literair
procédé. Beethoven was, in muzikale zin, niet de Messias waarnaar de wereld, een
eeuw geleden, hunkerde. Het is onhistorisch om Haydn en Mozart te verlagen tot
toortsdragende voorlopers en hen terug te duwen in de schemer der verleden tijden,
ten behoeve ener blinde persoonsverering. De romanschrijver moge het principe van
de ene, centrale, hoofdfiguur volgen - de kunstgeschiedenis behoorde minder
eenkennig te zijn.
In de mens Beethoven herkenden latere generaties zichzelf. Beethoven was een enorm
zwaar geladen inductieklos en het is zeer begrijpelijk dat de eruptieve Berlioz
‘foudroyé’ werd bij het contact.
Een dergelijke uitwerking pleegt de Vijfde symfonie niet meer op ons te hebben,
maar daarom ondergaan wij de macht van Beethovens muziek niet minder sterk, niet
minder volledig.201 Wij zullen echter goed doen met op de woorden ‘de muziek’
sterker nadruk te leggen dan gedaan pleegt te worden. Voor Beethovens menselijkheid,
zijn ‘subjectiviteit’ zoals het heet, voor zijn gedachtewereld en zijn levenslot koesteren
wij een matige belangstelling. Zijn muziekstukken, voortreffelijke specimina van de
roemruchte periode der Duitse symfonische kunst, boeien en verheugen ons. Misschien
boeien zij ons zelfs sterker dan zij dat vorige generaties, opgegroeid met het Berlijnse
classicisme van Mendelssohn, het Leipziger romantisme van Schumann, het
Hamburgse formalisme van Brahms, het Münchener modernisme van Richard Strauss,
konden doen...
Maar wij willen ons niet blind staren op de ‘Übermenschlichkeit’ van Beethovens
concepties. Het is nuttig te bedenken dat de ‘bovenmenselijke’ Finale van de Negende
symfonie - de commentatoren worden altijd buitengewoon lyrisch wanneer dit niet
zeer voortreffelijk voor de stemmen geschreven koorfragment ter sprake komt - eerst
een ‘Bacchusfeier’ had moeten worden. Later vatte hij het plan op een grote
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gemakkelijker dan anderen.’ Claude Debussy, ‘M.F. Weingartner - Reprise de La traviata
à l' Opéra-Comique’. Gil Blas, 16 februari 1903. Debussy (1971), 96.
Romain Rolland, Vie de Beethoven (1903); Israël Querido, Het leven van Beethoven (1909).
In het Haagsch Maandblad en de eerste druk van De Quintencirkel: niet minder compleet.
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fuga tot slot te brengen;202 dit plan is waarschijnlijk op technische bezwaren gestuit.
Beethoven, die Bachs fuga's bewonderde,203 heeft met deze kunstvorm nimmer zijn
beste muzikale invallen verwezenlijkt. Berlioz heeft zijn leven lang op de fuga
gescholden, maar hij heeft bovendien meesterlijke fuga's geschreven. Het behoorde
ook algemener bekend te zijn dat Beethovens levenswerk niet uitsluitend bestaat uit
negen symfonieën, vijf pianoconcerten en het vioolconcert, elf ouvertures, ettelijke
sonates en zeventien strijkkwartetten. Beethoven, die één opera voltooide, waarover
hij zelf niet tevreden was, heeft zijn leven lang met operaplannen rondgelopen, nu
hieraan beginnende, dan dat weer opvattende.
Hij heeft dozijnen dansen gecomponeerd, die niemand meer hoort - omdat zij,
inderdaad, weinig zouden bijdragen tot de grootsheid van het literaire portret van de
wereldhervormer Beethoven - en hij heeft een aantal marsen voor harmoniemuziek
nagelaten. Hij heeft humoristische basaria's geschreven, een Elegie auf den Tod eines
Pudels en een stuk ‘für eine Spieluhr’.204 Men hoort ook zijn Wellingtons Sieg oder
Die Schlacht bei Vittoria205 niet meer, een werk waarmee Beethoven in 1813 plotseling
beroemd werd.206 Kent men de stukken voor mandoline en cembalo nog?207 Of het
Duet voor alt en violoncel ‘mit zwei obligaten Augengläsern’?208 Of de canons Lob
auf den Dicken en O, Tobias Haslinger? Krijgen de executanten het in hun hoofd
om het Kriegslied der Österreicher, de mars Zur grossen Wachtparade, het Equale
voor vier trombones te gaan uitvoeren?209 Nee, immers.
Wij komen hiermee te staan tegenover de nalatenschap van Beethoven of, liever,
tegenover de wijze waarop de volgende generaties die nalatenschap beheerd hebben.
De componisten Schumann, Mendelssohn en Brahms hebben slechts een deel van
de erfenis aanvaard: het ‘ernstige’, het tragische deel. Het musiceren, het muziek
maken, onbezorgd, muzikantesk (dus: vooral niet literair) was in diskrediet geraakt.
Door Beethoven?
Wellicht. Beethoven had de functie van het componeren dermate verbijzonderd
dat men al spoedig volkomen vergeten was hoezeer Beethoven zelf niet anders of
minder was dan: muzikant.
Men wilde liever denken aan de Prometheus van de Vijfde symfonie, aan de
hogepriester der Negende dan aan de muzikant in Beethoven, die het hem mogelijk
had gemaakt beurtelings halfgod, priester, held of thaumaturg te zijn. En bovendien:

202
203
204
205
206
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208
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[WP:] ‘Das 4 Stück recht fugirt’, heet het in de schetsboeken.
[WP:] Beethoven heeft van 1822-1825 aan een ouverture op het thema B.A.C.H. gewerkt,
zonder die te voltooien.
Beethoven schreef een set van vijf stukken voor mechanische speeldoos of fluit, WoO 33.
Pijper schrijft Die Schlacht von Vittoria.
[WP:] De eerste uitvoering te Wenen vond plaats 8 december 1813, onder leiding van de
auteur. De componisten Hummel, Meyerbeer en Moscheles achtten het niet beneden hun
waardigheid daarbij als trommelslagers op te treden. Achteraf werd Beethoven nog in een
proces gewikkeld met Mälzel die hem op het idee had gebracht. Waarlijk - aan de reclame
ontbrak niets...
Sonatine voor mandoline en klavecimbel, WoO 43a, en Adagio voor mandoline en
klavecimbel, WoO 43a.
Dit werk voor altviool en cello ‘met twee obligate brillen’ is WoO 32.
Een Equale is een stuk voor gelijke stemmen of instrumenten. Beethoven schreef er in 1812
drie voor vier trombones.
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hebben. De volgende generaties adopteerden de wettige Vorst der toonkunst gaarne,
maar de (inderdaad niet overbeschaafde) kermisvedelaar moest buiten blijven. Aldus
ontstond, kunstmatig, de Beethoven-traditie, die in de loop ener eeuw gigantische
afmetingen210 heeft aangenomen.
Beethoven, de componist, was geen omwentelaar. Hij onderging ook geen enkele
stimulans van vreemde nationaliteiten of halfvergeten tijdperken.211 Hij gebruikte de
vormen van Haydn en Mozart; de tonaliteitsrelaties van dezelfde meesters, hun
harmonisch gemiddelde, hun modulaties, hun expressiviteiten. Maar hij laadde dit
alles met de volle spanning van zijn persoonlijkheid: de sonatevorm, speelstuk der
na-Renaissance, werd het schouwtoneel voor zijn klinkende drama's; het orkest,
speeltuig der welluidendste gevoelsnuances, moest kreunen onder zijn barse bevelen;
de piano, het strijkkwartet, ja zelfs de koren gingen dienstbaar gemaakt worden aan
zijn meedogenloze intenties. Zouden het koor, het strijkkwartet, de piano, het orkest,
de sonatevorm deze verhoging van druk uithouden?
‘Il ne faut pas écrire de la musique comme celle-là!’...

V
Men zou niet mogen zeggen dat Beethovens volgelingen, dat Schumann, Mendelssohn
en Brahms, geweldenaren geweest zijn, als hij. Het waren, integendeel,
achtenswaardige lieden. Maar op hun wijze hebben zij niet weinig bijgedragen tot
de algemene verstarring die Beethovens ijzeren regime had geschapen.
Gebruikte Beethoven de sonatevorm - goed, de epigonen zouden dezelfde vorm
proclameren. Was deze onder Beethovens handen reeds door oververhitting uitgezet
en gesprongen - wat nood! Ook in de muziek vond en vindt men ketellappers en zo
werd de vorm, hoe onbruikbaar hij ook geworden mocht zijn, steeds weer hersteld.
Tot hij, door het vele hanteren, de waarde van een idool kreeg en tegenwoordig als
relikwie bezichtigd kan worden, naast Schuttersmaaltijden en allegorische gobelins.
Maar wat al dwingelandij is er uitgeoefend in naam van de enige, de onaantastbare
sonatevorm! Hoe moesten Bruckner, Mahler, Richard Strauss het ritueel van de
sonatevorm bedrijven met opstandigheid, twijfel en ongeloof in het hart! Hoe hebben
de symfoniedelen van Mahler - vijf kwartier muziek, maar: in de sonatevorm! - ons
de voor-Beethovense ‘sonates’, de ‘klankstukken’ van Mozart, van Carl Philipp
Emanuel Bach, van Scarlatti leren betreuren...
Niet anders ging het met de kunst der instrumentatie. De steeds stijgende
gevoels-intensificatie eiste ‘meer’ en altijd ‘meer’. Maat houden, een kunst die
Beethoven, in muzikale zaken, voor zichzelf zeer goed verstond, wil niet geleerd
zijn. En wat is gemakkelijker dan zijn voorganger te overtroeven met nog vier hoorns
extra en een smaldeel strijkinstrumenten, genoeg om de muren van Jericho aan het
wankelen te brengen?
210
211

In het Haagsch Maandblad: voorhistorische afmetingen.
[WP:] De Fransman Berlioz werd ten uiterste beïnvloed door de Germaanse voorbeelden
van Beethoven en Weber. Bach verwerkte Franse en Italiaanse stromingen, Liszt en Haydn
Hongaarse. César Franck bezon zich op de middeleeuwse vocalisten, Debussy op de cantus
planus. Het spreekt vanzelf dat wij het in dit verband niet over Stravinsky-Casella's
neoclassicisme hebben...
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Toen Beethoven dit element der persoonlijke mededeling eenmaal in de muziek
gebracht had, was het einde niet meer te zien. Beethoven was een titanische geest,
dat bleek uit zijn muziek. Maar waren de bekentenissen van Richard Wagner, evenzeer
in de ik-vorm gegeven, minder de moeite waard... voor Richard Wagner? Het muzikale
Confiteor heerste oppermachtig in de eeuw na Beethoven en het was waarlijk geen
wonder dat bij het geruis van een zo geweldig gedreven wind de muziek van Mozart,
van Haydn en van alle oudere meesters ternauwernood nog hoorbaar was.
‘Il ne faut pas écrire de la musique comme celle-là’...
Wij begrijpen thans in welk opzicht de grijze Lesueur gelijk had. De muziek van
Beethoven was magistraal. Maar de wegen die hij gebaand had, leidden naar gebieden
die de sceptische, evenwichtige geest van de Franse musicus niet wenste te bewonen.
Lees Nietzsches beschouwingen over de ‘noordelijke’ muziek212 en het blijkt ons
dat al zijn bezwaren slaan op het muziekbesef dat na, en door, Beethoven het enig
en uitsluitend bezit van ons, denkende en ‘musicerende’ Europeanen was geworden.
Observeer de stromingen in de toonkunst die vooral na de grote oorlog duidelijk aan
de dag zijn getreden, en het zal ons duidelijk worden dat men nog links en rechts
strijdt om van Beethovens imperatieven bevrijd te worden. Wat bedoelde Debussy
met zijn ‘primitivisme’? Wat wilde Schönberg met zijn atonaliteit? Wat moesten
Satie en zijn adepten met hun ‘musique à l'emporte-pièce’?213 Wat wenst Stravinsky
met zijn neoclassicisme?
Een der laatste canons van Ludwig van Beethoven is gecomponeerd op de woorden
‘Wir irren allesamt, nur jeder irret anders’.214 Dat klinkt, in dit verband, zeer vertrouwd.
Maar het is niet te gewaagd om te beweren dat de algemene neiging van alle nieuwere
componisten is: zich te onthouden van de al te persoonlijke mededelingen, muzikale
uitdrukkingswijze die na Beethoven voor de enig mogelijke werd gehouden.

VI
Uit het voorafgaande blijkt dat de invloed van Beethovens scheppingen zeer groot
geweest is - aanzienlijk groter nog dan men bij oppervlakkige waarneming der feiten
zou menen. Wij zien in de ons ten naaste bij bekende zes eeuwen muziekgeschiedenis
geen voorbeeld van een invloed die intenser was of die zich over een even grote
tijdsruimte heeft uitgestrekt. Beethovens muzikale moraal heerste oppermachtig,
bijna honderd jaar lang. Alles wat de anderen schreven: symfonieën van Brahms,
pianowerken van Mendelssohn en Schumann, muziekdrama's van Wagner,
symfonische Dichtungen van Richard Strauss - stond lijnrecht of zijdelings onder
Beethovens jurisdictie.
212

213

214

In Der Fall Wagner schrijft Nietzsche: ‘Auch dies Werk [Carmen] erlöst; nicht Wagner
allein ist ein “Erlöser”. Mit ihm [Bizet] nimmt man Abschied vom feuchten Norden, von
allem Wasserdampf des Wagnerischen Ideals. [...] Sie sehen bereits, wie sehr mich diese
Musik [Carmen] verbessert? Il faut méditerraniser la musique...’
Pijper bedoelt Cocteau en de componisten van de Groupe des Six. Voor ‘musique à
l'emporte-pièce’ zie voetnoot 51 bij het essay ‘Béla Bartók en het neo-Beethovenisme’ in
Groot Nederland van mei 1925.
Pijper vertaalt in het Haagsch Maandblad: ‘Wij dwalen altegaar, maar ieder dwaalt op zijn
eigen wijs.’
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Bij andere gelegenheden dan bij de herdenking van 26 maart 1827 zou het boeiend
kunnen zijn om na te gaan op welke wijzen de componisten van de vorige en van
het begin dezer eeuw getracht hebben zich te bevrijden van Beethovens ijzeren wet.
Dit schouwspel is boeiend, vreesaanjagend soms - als elke revolutie. Maar ditmaal
mogen wij ons daarmee niet bezighouden. De abdicatie215 van deze dynastie werd
trouwens reeds een feit en juist hierom kunnen wij, onbeïnvloed, de schoonheden
van het in Beethoven verpersoonlijkte verleden bewonderen.
Tot de uitdrukkingswijzen, de schoonheidsidealen van Beethoven zal de wereld
nimmer terugkeren. Zijn muzikale taal is die van ‘une époque où l'on ne voyait la
nature qu'à travers les livres’.216 De metafysica van Beethovens concepties: van de
Negende, van de Eroica, van de Mondscheinsonate, de Pathétique, de Appassionata,
van de laatste kwartetten (‘Muss es sein? Es muss sein, es muss sein!’)217 is niet meer
van onze dagen. Maar wij willen niet vergeten dat een oeuvre nimmer voortbestaat
ter wille van de - verouderende - literaire aperçu's.
De achtergronden waartegen het schouwspel van Beethovens levensstrijd zich
afspeelde, verloren hun belangwekkendheid voor ons.
Maar aan de muziek van Beethoven was het beschoren klassiek te worden.

Monteux' tweede afscheid:
De Falla - Strauss - Stravinsky
8 maart 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (6 maart 1927)
Bach: Suite in D, BWV 1068
De Falla: Noches en los jardines de España (solist: E. Robert Schmitz)
Richard Strauss: Burleske voor piano en orkest (solist: E. Robert Schmitz)
Stravinsky: Pétrouchka
Dit tweede afscheid van Monteux van het Concertgebouw (voor het eerstvolgend
concert staat Das Lied von der Erde onder Mengelberg aangekondigd) bracht de
kennismaking met de eminente Franse pianist E. Robert Schmitz, plus een programma
van slechts halfbekende werken. Een en ander gaf aanleiding tot vele en velerlei
bespiegelingen.
Daar was ten eerste het programma. Helemaal bekend was alleen het
openingsnummer: de Suite in D van Bach. Maar noch Strauss' Burleske voor orkest
en piano, noch De Falla's Noches en los jardines de España, noch Pétrouchka van
Stravinsky zijn repertoirenummers.
De solist kreeg, en gebruikte, zijn beste kansen met het jeugdwerk van Strauss.
De Burleske stamt uit de jaren van de symfonie Aus Italien en van de symphonische
Dichtungen Don Juan en Tod und Verklärung.

215
216
217

In het Haagsch Maandblad: De afdanking.
Claude Debussy, ‘M.F. Weingartner’. Gil Blas 16 februari 1903. Debussy (1971), 96.
Zie voetnoot 430 bij de recensie van 26 april 1923.
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Het is een beter stuk dan die bekendere werken en Schmitz toonde met de reproductie
van de solopartij dat hij tot de orde van de allerbeste Europese pianisten behoort.
De beide voornaamste stukken van dit programma: van Stravinsky en De Falla,
deden ons onder meer beseffen hoe eigenaardig het gesteld is met het begrip
solo-instrument-met-orkest bij de belangrijke modernen. Wij hoorden hier eerverleden
week het Concertino voor piano met orkest van Honegger218 en daaruit bleek vooral
hoezeer deze auteur zich pleegt te misrekenen in de dynamische verhoudingen tussen
solo en tutti. Ook De Falla begaat vele flaters op dit terrein. Hij noemt zijn werk
‘Impressions symphoniques pour piano et orchestre’, maar die - s.v.v. solistische pianopartij hangt er in de regel maar zowat bij. Daartegenover Stravinsky, met zijn
Pétrouchka. De pianopartij uit deze partituur is volmaakt orkestraal in het geheel
ondergebracht, met niet meer en ook niet minder zorg dan de partij van de tweede
trompet of de derde klarinet. Maar ge hoort de piano altijd, als dit instrument aan het
woord is! Dat is de kunst der instrumentatie! Bij De Falla gaan maten, bladzijden,
hele perioden voorbij, waarin de piano cascaden van noten produceert die wegzinken
in het orkest (dat nota bene niet eens zo luid behoeft te zijn!). Bij Stravinsky hoort
ge de piano nog boven koper en slagwerk uit.
Dat moet een oorzaak hebben. Dat de instrumenteringswijze waarbij wij zoveel
mogelijk alles horen, superieur is aan de orkestreertechniek die alle, zelfs de
allerbijzonderste colorieten samensmelt tot één gemiddelde, staat buiten debat. Het
is ermee als met elke inventie: epigonenwerk vertoont alle elementen van het werk
zijner voorgangers, maar: genivelleerd. De voornaamste, de persoonlijkste accenten
werden vervlakt, de achtergronden kwamen naar voren. De Falla toont zich in deze
symfonische impressies een Debussy-epigoon sans peur et sans reproche. Maar ook
zonder eigen initiatief.
Het zijn Debussy's spaansheden, maar niet feller, niet navranter. Integendeel. Het
is het orkest van Debussy, de melodiek, de harmoniek, het sluipende ritme van
Debussy. En deze Spanjaard is niet Spaanser dan de Fransman het was; alweer:
integendeel.
Debussy zou ook nooit drie delen achtereen zo volstrekt in hetzelfde coloristisch
gemiddelde hebben gehouden en Debussy zou minder spaarzaam zijn geweest met
lichteffecten. Geen enkel waarlijk origineel componist trouwens zou ooit een partituur
willen signeren die nachten in de tuinen van Spanje heet en die dermate naar het
atelier, naar het muziekschrijfbedrijf riekt, waarin zo weinig plein-air voorkomt.
Geen enkel componist met een persoonlijk besef van de klankfenomenen, ten slotte,
zou zich zo deerlijk vergissen in de draagkracht van zijn motieven, zijn ritmen en
zijn timbres.
Honegger vergist zich ook, maar dat is bij voorbaat vergeven: een auteur van even
dertig behoeft geen genie te wezen. Een componist van De Falla's jaren (hij is over
de vijftig) behoort ten minste alle knepen van het vak te kennen; iemand van vijftig
die het metier nog niet beheerst, is geen groot artiest.
Wij willen, ter kanttekening, vaststellen dat wij van de huidige Spaanse productie
slecht op de hoogte zijn. Wij nemen hier De Falla als pars pro toto, maar in Lapland

218

Zie de recensie in het RN van 26 februari 1927.
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beschouwt men Dopper of Koeberg219 wellicht als de representatieve Nederlanders.
En inderdaad: dat zijn goed-Hollandse namen. Manuel de Falla lijkt een voortreffelijke
Spaanse naam; het is te hopen dat ze daar ook nog persoonlijker - en beter geslaagde!
- muziek schrijven. Dit is nog pas genrekunst. En geen superieure.
Wij merkten aan Strauss' muzikaal lang niet bevredigende Burleske, hoe goed het
mogelijk is voor piano en orkest met gebruikmaking van het grote apparaat klinkend
te schrijven. Dat is wellicht de enige verdienste van de Burleske, maar het is een
reële verdienste. De muziek is onbelangrijk: Eulenspiegel-, Rosenkavalier-,
Salome-anticipaties. Maar de relatie piano-orkest (dat is dan vaak: piano-pauken of
piano-koper) is overal voortreffelijk uitgebalanceerd. Het is, tenslotte, een kwestie
van voorstellingsvermogen.
Tot slot van dit programma: Pétrouchka. Stravinsky op zijn allerbest. Vaart, en
een uiterst persoonlijk klankgemiddelde. In 1910 (het jaar van ontstaan) een volstrekt
nieuw geluid en nu nog volkomen overtuigend en meeslepend. Nog niet overtroffen,
deze muziek. Niet door de latere Stravinsky, niet door de Fransen, niet door de
Duitsers. Het werk heeft, schijnt het, ten minste evenveel kans om klassiek te worden
als Wagners Ring indertijd of het Bühnenweihfestspiel. Het is muziek van deze tijd
en met een bewonderenswaardig meesterschap gerealiseerd.
Het werd een prachtige uitvoering, een afscheid, Monteux waardig. Bovendien
werd dit het succes van het gehele seizoen: geen enkele Beethoven-symfonie, geen
duizendwonder van een duizendkunstenaar220 werd nog met meer enthousiasme
toegejuicht dit jaar.
Ja, Rotterdamse lezers: het kentert hier in Amsterdam! Hopen wij dat de
onmiskenbare tekenen der tijden verstaan zullen worden, door besturen, leiders en
executanten...

Muziganzenbord
12 maart 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (10 maart 1927)
Beethoven: Ouverture Coriolan; Eerste symfonie; Derde symfonie221
In de etalage van de muziekhandel Broekmans en Van Poppel, naast het
Concertgebouw, ligt een fabelachtig groot portret van Mengelberg. Het gelaat, de
haardos,
219
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Frits Koeberg (1876-1971) studeerde in zijn geboortestad Den Haag aan de Koninklijke
Muziek- en Zangschool piano, compositie en directie bij W.F.G. Nicolai en Henri Viotta en
zette zijn opleiding voort in Berlijn. Hij was dirigent bij verschillende amateurorkesten en
doceerde theorie en ensemblespel aan het Haags conservatorium. Van zijn symfonische
werken werd Zeelandia (1919) het meest bekend. Pijper rekende Koeberg tot de Nederlandse
componisten ‘von Gestern’ (zie de laatste alinea van het overzichtsartikel in Musikblätter
des Anbruch van februari 1922, HPG 1, 625).
Voor ‘duizendwonder van een duizendkunstenaar’ (naar Hildebrands Camera Obscura) zie
voetnoot 343 bij de recensie van 1 februari 1923.
Aangekondigd was Das Lied von der Erde, maar blijkbaar is het programma op het
laatste moment gewijzigd. Vanaf deze recensie begint de toon van Pijper jegens
Mengelberg feller te worden. Zie de INLEIDING, XXIV.
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de kleding van de dirigent, alles is dooraderd met grillige lijnen. Gij kijkt scherper
toe, het verschijnsel verontrust u - en plotseling loopt het u koud over de rug: het is
een legkaart. Mengelberg als legkaart.
Wij verwachten dat de muziekhandel Broekmans en Van Poppel, naast het
Concertgebouw te Amsterdam, binnenkort ander ‘muzikaal’ speelgoed zal etaleren:
eenmaal begonnen met Mengelberg-legkaarten, is er niets gemakkelijker dan op deze
weg voort te gaan. Er zijn trekpoppen ook, welke men ‘bekende’ gezichten kon geven
en kegelspelletjes - en dan de duizend en één varianten op het oud-vaderlandse
ganzenbord! Wie op ‘de recensent’ komt, betaalt al zijn fiches en moet wachten tot
hij verlost wordt. Wie het hoogste aantal ogen gooit, krijgt één pepernoot en mag
niet meer meedoen. Wie op het uitvoeringsrechtbureau komt, krijgt drie fiches en
moet er dertig betalen.222 Wie op de dirigent komt, moet twaalf nummers terug, maar
mag nog eens gooien...
Men zou dit muziganzenbord een groot succes mogen voorspellen. De
Mengelberglegkaarten zullen spoedig uitverkocht zijn, hopen wij.
In het Concertgebouw, naast de speelgoedwinkel van Broekmans en Van Poppel,
dirigeerde Mengelberg zijn eerste abonnementsconcert in dit seizoen. Nadat er
tweeendertig abonnementsconcerten vooraf waren gegaan en er dus nog acht te
wachten zijn. Een Beethoven-programma: Eerste en Derde symfonie, Ouverture
Coriolanus. En de in groten getale opgekomen abonnees huldigden Mengelberg voor
een zeer gracieuze, elegante Eerste symfonie, een zeer dramatiserende Derde, een
uiterst traag schrijdende Coriolan-ouverture. De wijze waarop Mengelberg de Finale
van de Eerste symfonie pleegt te spelen, is wel iets wat het publiek gaarne hoort.
Maar wij herinneren ons andere, minder lieftallige reproducties, die de muziek van
Beethoven beter tot haar recht deden komen...

Concertgebouw
22 maart 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (20 maart 1927)
Cherubini: Ouverture Anacréon
Mozart: Pianoconcert in d, KV 466 (solist: José Iturbi)
Richard Strauss: Ein Heldenleben
De solist van het abonnementsconcert van zondag laatstleden was de Spanjaard José
Iturbi. Iturbi is een der vingervlugste en sterkhandigste pianovirtuozen die wij in de
laatste jaren hoorden, maar Iturbi pleegt hier in Amsterdam met concerten te komen
die hem helemaal niet liggen, die te gemakkelijk voor hem zijn, precies gezegd.
Verleden jaar speelde hij Haydn,223 ditmaal het Concert in d van Mozart. Haydn
is een parel van een concertje, maar in de oorspronkelijke, primitieve (slecht geïnstru-
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Blijkbaar was Pijper met de werkwijze van het in 1913 opgerichte Bureau voor
Muziekauteursrecht (BUMA) niet erg ingenomen.
Op 21 maart 1926 introduceerde Iturbi Haydns Pianoconcert in D, op. 21.
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menteerde) lezing niet veel moeilijker dan de Zevende pianosonate van Mozart. Het
concert van Mozart (KV 466), dat hij ditmaal speelde, is ook al geen opgave voor
pianoheroën. En het gevolg is dat alles moeizaam klinkt, omdat het te gemakkelijk
is.
Neem een moderne 40 H.P.-renwagen,224 waarmee gij, dankzij de gepousseerde
motor, 120 kilometer op de vlakke weg kunt rijden. Zo een machine is voor
stadsgebruik ongeschikt. Op de prise directe kunt ge hem niet houden, dat geeft
ongelukken. En blijf maar eens een paar uur op de tweede versnelling zitten, zonder
schade aan het mechaniek...
Iturbi's pianistische motor is sterk gepousseerd. Het moet 120 kilometer gaan, met
vrije uitlaat en op een weg zonder kippen of tollen. En wij moeten ook geen aandacht
aan het landschap willen besteden, daarvoor gaat het veel te gauw.
Hieruit volgt dat de Mozart die Iturbi ons voorspeelde, geen genade kon vinden
in de oren dergenen voor wie alle snelheid, kracht en behendigheid in de muziek
minder betekent dan één juiste intentie, één goed geplaatst, vervluchtigend akkoord.
Wij zouden willen weten waarom Iturbi de ondertertsende linkerhand bij het
hoofdthema der Romanza dusdanig overbelastte dat de melodie volkomen van plaats
(en van karakter!) veranderd scheen te zijn. Wij zouden, in het algemeen, willen
begrijpen waarom alle linkerhanden bij Iturbi zoveel nadruk krijgen. Zo iemand, dan
schreef zeker Mozart voornamelijk begeleidingsformules in de baskant225 van de
piano. De cadens was eveneens wonderlijk.
Het is overbodig te vermelden dat het publiek - dat wil zeggen dat deel van het
publiek dat zijn hart verpandde aan het solistische vermaak - zich tot paroxismen
van jubel liet opzwepen door een voordracht die zij van een onbekend landgenoot wij noemen nu maar iets - volstrekt niet bewonderd zouden hebben. Maar Iturbi heeft
ook hier zijn naam, voor zolang het duurt; hij heet de pianistische evenknie van de
violist Heifetz (wel bekome het hem) en wat hij doet, is welgedaan.
Zelfs: droog, zielloos en gemaniëreerd pianospelen. Zeker, zeker, de sportieve
kant van de medaille was heel goed. Maar er schijnt deze zelfde middag ook zo
superieur gevoetbald te zijn in het stadion...
De muziek was deze middag in overeenstemming met het programma, dat, behalve
uit het concert van Mozart, bestond uit Cherubini's Anacréon-ouverture, een werk
dat zeer zeker bewonderenswaardige eigenschappen bezit, doch dat er aanzienlijk
bij zou winnen als wij het voorlopig in tien jaar eens niet meer behoefden te horen,
en uit Ein Heldenleben.
Gij ziet, wij zitten weer in de stoeterij der repertoirestokpaarden. Mengelberg
dirigeert stukken als deze van Strauss en Cherubini bewonderenswaardig.
Maar wij, die tegenwoordig Beethovens Eroica wel het liefst buiten alle heroïsch
verband wilden horen - als muziekstuk dus dat evengoed van anonimus Schulze als
van Weltgenie Beethoven afkomstig kon zijn en dat aan zijn soortnaam ‘symfonie’
alleen genoeg had - wat willen wij met Strauss' obligate heldhaftigheden op het

224
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Zie voetnoot 113 bij het artikel ‘Mechanische muziek’ van januari 1927.
In het Rotterdamsch Nieuwsblad staat: bascant.
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orkest, op de soloviool, op het koper, op de grote trom, op de dirigentenlessenaar
nog beginnen? Neem het titelblad eraf en wat blijft er over?
Voos, enerverend, kwaadaardig lawaai; uiting ener volmaakt amorfe muzische
gestemdheid. Goed metier, o zeker. Maar wat baat dat?

Ludwig van Beethoven; Zijn sterfdag 1827-1927;
Muzikaal Europa getuigt.226
26 maart 1927 (De Telegraaf)
Bij alle bewondering die wij de meester toedragen, moeten wij trachten een evenwicht
te vinden tussen onze muziekhistorische waardering en de eisen van het duizendmaal
feller, stormende leven van heden.
Wij zouden Beethovens scheppingen niet willen vernederen tot een ottomane
waarop het goed uitrusten is, met of zonder verworven lauweren. Ook hij was een
strijder, honderd jaar geleden. En als een krijgsman is hij ook gestorven.
Wellicht dat het bedenken hiervan pas geeft, op dit ogenblik. De wezenlijke les
van een Beethoven-herdenking behoeft niet te zijn: de symfonieën, kwartetten en
sonates die wij overal en altijd (en met reden) uitvoeren, nog wat vaker, nog
volmaakter, nog sterker bezet of nog een haartje expressiever te gaan spelen. Maar
de wezenlijke les van deze plechtigheid ware, dunkt mij, het besef dat muziekleven
en concertleven elkander beter konden aanvullen dan zij dit op het ogenblik doen.
Een herdenkingsfeest als dit moet vooruitwijzen. De tegenwoordige muziek is
rijker dan ooit aan mogelijkheden. En het ware een averechtse bewondering zo wij
ter wille van het schone gisteren, in Beethoven gepersonifieerd, het heden vergaten.
Historie ontstond altijd uit actualiteit, niet omgekeerd.

26 Beethoven-herdenking
26 maart 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (24 maart 1927)
Beethoven: Ouverture Leonore nr. 3; Zesde symfonie; Vijfde symfonie
Het abonnementsconcert van donderdag laatstleden was de officiële
Beethoven-herdenking van het Concertgebouw: Derde Leonore, Zesde symfonie en,
na de pauze, de Vijfde.
Er werd voortreffelijk gemusiceerd, ditmaal. Mengelberg speelde het eerste deel
van de Pastorale vlotter dan wij van hem gewend waren, de laatste jaren, en het
gevolg

226

De redactie van De Telegraaf vroeg ter gelegenheid van Beethovens honderdste sterfdag
reacties van bekende musici. Behalve Pijper schreven Willem Mengelberg, Dr. Hugo
Leichtentritt, Pierre Monteux, Henry Prunières, Alexander Schmuller, Dr. Paul Nettl, Dr. A.
Rimski-Korsakov, Cornelis Dopper en Dr. Rudolf Mengelberg. Hun bijdragen droegen geen
titel. Verder was op die pagina een artikel afgedrukt van Sem Dresden: ‘Beethovens
mathematiek’.
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was een zeer goed gang houdende, heldere reproductie van deze superieure muziek.
Minder enthousiast kon men zijn over sommige gestopte hoorns en
trompetten-consordino-effecten uit het onweer. Voor ons gevoel kleeft daar altijd te
veel ‘Des Helden Walstatt’-dramatiek aan,227 die kwalijk passen wil in het blanke
kader van deze landelijke symfonie, het ongecompliceerdste werk dat Beethoven
ooit geschreven heeft. Maar de Szene am Bach was prachtig; verzadigd van klank
en rustig, zonder ooit te trekvoeten.
Het is zo jammer van Beethoven-feesten als dit, dat men werkelijk te veel gaat
krijgen van deze prachtige muziek. Want elk werk, op zichzelf beschouwd, heeft
altijd weer zijn grote schoonheden. Maar het Beethoven-jaar is iets als een verplicht
wekelijks bezoek aan de Nachtwacht van Rembrandt. Is de herinnering aan een werk
niet dikwijls kostbaarder dan de gebeurtenis der realisatie zelve?...

Uit Amsterdam. Concertgebouw
april 1927 (De Muziek)
In de afgelopen concertmaand vielen: het tweede afscheid van Monteux (6 maart)
met een programma waarop de voortreffelijke pianist E. Robert Schmitz de Burleske
van Strauss en Noches en los jardines de España van De Falla speelde, en dat verder
bestond uit de Suite in D van Bach en de Pétrouchka-suite van Stravinsky.228 En
Mengelberg hervatte 10 maart zijn werkzaamheden met een Beethoven-programma
(Coriolan, Eerste en Derde symfonie).
De enige noviteit van dit seizoendeel was het Concertino voor piano en orkest van
Honegger, gespeeld door Yvonne Herr-Japy. Het is geen sterk werk, dit concert van
1925. Er kleven ten minste een tiental fouten aan die een ervarener, zakelijker - moet
ik zeggen: muzikaler? - auteur stellig had weten te vermijden. Ten eerste lijdt dit
pianoconcert onder de zeer wezenlijke tegenheid dat de componist Honegger zelf
ternauwernood kan pianospelen. Dit heeft ten gevolge dat de solopartij alles minder
dan pianistisch is, een verschijnsel dat wij nog wel over het hoofd willen zien waar
het kamermuziek (cellosonate, ensembles voor blazers met piano) betreft, doch dat
voor een pianoconcert vrijwel dodelijk is. Ten tweede is het ritmische karakter van
dit stuk zeer eenzijdig, zacht gezegd! Het gaat onafgebroken in tweeën door en dit
krijgt langzamerhand de expressieve magie van een vermoeiende wandeling door
een mul terrein. Goede eigenschappen van het concertino zijn: beknoptheid en een
in de regel bevredigend dynamisch evenwicht tussen solo en tutti, behalve in het
dialogiserende eerste deel. In dat Allegro is het orkest in de regel te sterk, doch dit
is te wijten aan Honeggers onverstand inzake pianostijl.229 Misschien komt er wel
eens een pianist die deze solopartij voor concertgebruik geschikt maakt, zoals Busoni
met een der Klavierstücke van Arnold Schönberg gedaan heeft.

227
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Des Helden Walstatt is de titel van het vierde deel van Richard Strauss' Ein Heldenleben.
Zie ook de recensie in het RN van 8 maart 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 26 februari 1927.
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Te registreren valt, in chronologische volgorde: het uitstekende vioolspel van Georg
Kulenkampff, die Lalo speelde, doch van wie wij liever een klassiek Duits concert
gehoord hadden; zijn spel lijkt vooral geschikt voor Brahms of Beethoven.230
Vervolgens: een superieure uitvoering van de Roméo-fragmenten; een operamiddag
waarop de Hamburgse lyrische sopraan Rose Ader triomfen vierde; een reproductie
(door Helmann en Denayer) van Mozarts zelden gehoorde Symfonie concertante
voor viool en alt. Ten slotte dient vermeld te worden dat José Iturbi op 20 maart een
groot succes behaalde met het Concert in d van Mozart. Men kan van waardering
verschillen omtrent de wijze waarop men de melodiek van de Romanza uit dit concert
behoort op te vatten en ik geloof wel dat wij hier in Nederland daaromtrent andere,
nauwkeurig omschreven idealen koesteren. Maar dit verandert niets aan het feit dat
Iturbi een zeer briljant virtuoos is, voor wie pianistische moeilijkheden niet bestaan.231
Behalve het bovengenoemde Beethoven-programma dirigeerde Mengelberg nog
de Ouverture Anacréon van Cherubini en (zeer virtuoze reproductie!) Strauss'
Heldenleben. Het is bijna niet te geloven dat dit werk nog geen dertig jaar geleden
geschreven werd; het lijkt tegenwoordig psychisch, melodisch en ritmisch een prestatie
uit de dagen van Ring of Tristan. De periode 1914-1918 heeft onze oriëntatie wel
grondig gewijzigd! Het is wonderlijk hoezeer buitenmuzikale feiten als een
wereldoorlog, als een verandering van regeringsvormen, de belichting waarin de
kunstwerken (dus ook de muzikale composities) staan, kunnen veranderen. Het is te
oppervlakkig om de tegenwoordige stroming van Strauss en Mahler af slechts te
beschouwen als een symptoom van germanofobie of een rest van een of andere
oorlogsneurose. De muziek in Duitsland zelf leert ons wel anders. Zie Hindemith,
Křenek, Krasa, zie ook de tegenwoordige verrichtingen van Schönberg en de zijnen...
Wat overigens niet wegneemt dat het oeuvre van Richard Strauss grote
orkestcoloristische en virtuoze mogelijkheden biedt. Dat bood het oeuvre van Rossini
de toenmalige (zang)virtuozen ook. En waarvoor gebruikt men de muziek van Rossini
tegenwoordig?
Het lijkt niet waarschijnlijk dat Kronos de scheppingen van Strauss met andere
maten zal meten dan het werk van Rossini. Ik voor mij voel ook voor de muziek van
Rossini niet veel meer...

Muziekbesprekingen
april 1927 (De Muziek)
Anton Brommert: Meisje aan het spinet & Impressies en verbeeldingen
(deel 1 en 2) voor piano; Alsbach & Co., Amsterdam
De vraag of men iemand componist - in onze zin gemeend: klankenvinder en
klankensamensteller - mag noemen, kan slechts beantwoord worden na nauwkeurige
analyse van de muzikale realisaties van de persoon in kwestie. Veelal verwart men
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Zie ook de recensie in het RN van 22 februari 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 22 maart 1927.
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componeren met muziekschrijven. Het laatste is niet louter een handwerk, het eerste
niet uitsluitend een psychische functie. Componisten hebben evenzeer een leerperiode
nodig als meubelmakers, bankwerkers, kantoorbedienden of muziekschrijvers. Het
zou, in het algemeen gesproken, de vraag kunnen zijn of iemand ooit de zware
verantwoordelijkheid op de schouders behoort te nemen, die gelegen is in het
behulpzaam zijn bij het groeiproces van een kunstenaar in aanleg. Want van de
honderd kunstenaars in aanleg worden er misschien twee componist, achtenveertig
vergroeien tot muziekschrijvers, terwijl de overige vijftig goed terechtkomen in de
maatschappij, als leraar, journalist, zakenman of geleerde.
De hypothetische achtenveertig procent muziekschrijvers kregen door hun opleiding
de vaardigheid om inwendig gehoorde klanken min of meer gelukkig te realiseren
in noten, op notenbalken, op, tussen, boven en onder de lijnen. Maar dat wat de
componist bij zijn geboorte meegekregen had: een muziekcirkel, een eigen gehoor
op de klankfenomenen, een persoonlijk besef van eigen en anderer (relatieve) waarde
- dit alles kan niemand ooit de muziekscribenten bijbrengen. De zelfkritiek, die
ruggengraat der componisten, is te slap; het inzicht is te beperkt: men denkt (herdenkt,
eigenlijk) slechts anderer gedachten, men hoort slechts anderer muziek.
Er is natuurlijk gradatie onder de geboren epigonen. In 1926 staat de Debussyadept
beter in de tijd dan de Wagner-epigoon. Er is een gradueel verschil van betekenis
tussen een Bollandist en een Kuyperiaan.232 Doch zij allen behoren tot dezelfde, voor
de toekomst overbodige categorie.
Het epigonisme van Anton Brommert is verbijsterend weinig kieskeurig. Zijn
Meisje aan het spinet kruist Debussy met Mendelssohn (Scherzo uit de
Sommernachtstraum) en er staat geen maat originele muziek in dit conglomeraat.
De Impressies en verbeeldingen zijn minder. De Debussy-reminiscensen zijn hier
vooral uiterlijk: de titels, opschriften. Een enkele maal (Scherzo) is het flagranter:
Deuxième arabesque. Op de ‘hei’ (‘Bruyères’, wel natuurlijk) ontmoeten wij Henri
Zagwijn en Edvard Grieg, vertrouwelijk gearmd. De koekoek-idylle verbastert
MacDowell233 en Liszt...
In trouwe - het is een zonderling allegaartje. Hoe willen wij ‘maatstaven’ aanleggen,
als daar niets te meten valt? Moeten wij Brommert en Debussy soms gaan vergelijken?
Nee toch, hoop ik...
Alsbach & Co. maakten er drie fraaie muziekboeken van.

Concertgebouw
5 april 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (31 maart 1927)
Mahler: Vijfde symfonie
Beethoven: Vijfde pianoconcert (solist: Frederic Lamond)
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Bedoeld zijn de epigonen van de conservatieve filosoof G.J.P.J. Bolland en de conservatieve
politicus Abraham Kuyper.
Een verwijzing naar de pianosuites Woodland Sketches, Sea Pieces, and New England Idyls
van de Amerikaanse componist en pianist Edward MacDowell (1860-1908).
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Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (3 april 1927)
Johann Christian Bach: Sinfonia in Bes, op. 18.3
Saint-Saëns: Violoncelconcert nr. 1 in a (solist: Gaspar Cassado)
Tsjaikovski: Vijfde symfonie
De gebeurtenissen in het centrum van muzikaal Holland winnen niet aan
belangrijkheid, de laatste weken. Wij hebben op de laatste twee abonnementsconcerten
te horen gekregen: de Vijfde symfonie van Mahler, het Vijfde pianoconcert van
Beethoven, ‘het’ celloconcert van Saint-Saëns,234 een Sinfonia van de Londense Bach
en de Vijfde symfonie van Tsjaikovski. Verder hebben wij nog een noviteit van Von
Brucken Fock (!) te wachten, de Negende van Beethoven en Das Lied von der Erde,
en dan is het seizoen wel zowat afgelopen. Het Concertgebouworkest trekt dan met
Willem Mengelberg aan het hoofd de Rijn over om in Zwitserland en Duitsland de
Hollandse toonkunst te eren met modeluitvoeringen van werken van de Hollanders
Beethoven, Strauss en Mahler. En als gij, Rotterdamse lezers, soms dacht dat dit een
grapje was...!
Hoe zou men trouwens mogen verwachten dat Mengelberg in Duitsland of in
Zwitserland iets voor de Nederlandse muziek zou overhebben? Wat gebeurt er in
Amsterdam helemaal? Om van Nieuw Amsterdam, gelijk New York driehonderd
jaar geleden nog heette, maar helemaal te zwijgen.
De programma's der concerten van de laatste paar keren geven dus geen aanleiding,
hoegenaamd, tot enigerlei bespiegeling.
De uitvoering van de Vijfde van Mahler was matter dan vroeger weleens. Men
moet, in de zaal en op het orkest, dan ook langzamerhand met een lantaarntje zoeken
naar de lieden die nog in de noodzakelijkheid en de gemotiveerdheid van dit
langdurige en vermoeiende geraas geloven. De Vijfde is zonder de minste twijfel
het onaangenaamste exempel van Mahlers componeerroutine en het is waarlijk geen
wonder dat het Hollandse publiek, met uitzondering van een steeds slinkende en
uitermate onbevoegde clan, zich reeds volkomen van de afgod van 1920 verwijderd
heeft. Mahler heeft, zoals elk fenomeen, natuurlijk zijn betekenis gehad: hij heeft
onze oren geopend voor accenten die hijzelf nimmer de moeite waard geacht heeft;
hij heeft het subjectivisme à la Beethoven ad absurdum gevoerd; hij was de
hekkensluiter der Germaanse muziek. Wensen wij hem, met zijn illusterder
voorgangers, een requiescat in pace.
Het Vijfde pianoconcert van Beethoven werd, met een machtig martellatissimo,
gespeeld (dat woord deugt hier eigenlijk niet) door Lamond. Het was zeer
indrukwekkend. Eigenlijk indrukwekkender dan bevredigend of zelfs maar
aanvaardbaar. Bij Lamond zit Beethoven-de-titaan op het pianokrukje, met zes miljard
rimpels in het voorhoofd, en gehanteerd,235 getourmenteerd, als ware een concert van
Beethoven minstens een stuk proza van Hoffmann, voorgedragen door Napoleon
Buonaparte
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Het meest gespeelde celloconcert van Saint-Saëns is zijn Eerste in a. Het Tweede wordt
zelden uitgevoerd.
Van het Franse hanté: geobsedeerd.
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op het jacht van lord Byron, in een vliegende storm ter hoogte van de Noordkaap.
Of zoiets. Met de muziek heeft het, voor ons gevoel, een schijntje te maken. Maar
Lamond heeft in ieder geval een enorm fortissimo...
Groter tegenstelling dan tussen deze pianist en de zondagmiddag solo spelende
cellist Gaspar Cassadó is ternauwernood denkbaar. Zij stemmen op één punt goed
overeen: voor beiden is de muziek: ‘Mittel zum Zweck’.
Maar de doeleinden verschillen aanzienlijk. De muziek is voor Lamond een middel
om ons deelgenoot te maken van een tamelijk gecompliceerd, ietwat bars, maar nogal
kinderlijk gevoelsleven. Helemaal het verouderde Duits-romantische trucje. Voor
Cassadó was de muziek - van het concert van Saint-Saëns weliswaar - middel om
ons, betalende bezoekers, enige ogenblikken verstrooiing te verschaffen. Gewis is
technisch perfect, muzikaal goed aangemeten violoncelspel een aangenaam vermaak.
En Cassadó serveerde de gangen van zijn welluidend déjeuner dinatoire met veel
vaardigheid en smaak. Succes: hieraan geëvenredigd. Alsof wij zojuist een
meesterwerk gehoord hadden, bijvoorbeeld; ofwel: alsof zojuist het nieuwe licht aan
de kunsthemel was opgegaan.
Het is alleen maar jammer dat er in ons vak zo een schromelijke wanverhouding
bestaat tussen prestatie en consumptie. En dan te denken dat J.S. Bach elke zondag
een nieuwe cantate placht te laten uitvoeren en dat Haydn voor ieder jachtdiner van
zijn vorst een nieuwe symfonie of een nieuw concert behoorde te fourneren...
Zouden we die jaren van dienstbetrekking niet terugwensen, gelijk de Israëlieten
in de woestijn de vleespotten van Egypte? Waarom zou Henry Ford niet trachten
Stravinsky of Milhaud als particulier kapelmeester te engageren? En hier in Holland
dan? Helaas, helaas, dat het niet meer tot de bon ton behoort er muziekdienaars op
na te houden! Wat een toekomsten waren er dan weggelegd voor onze
conservatoriumjongelui, die nu, bon gré mal gré, in de figuurlijke armen van
Tuschinsky en in het bedrijf van Valencia of I'm longing for a smile236 worden
gejaagd...
Want het bedrijf van orkestmusicus loont toch werkelijk niet. En het zijn niet de
geringste talenten die tien minuten jazz boven twee uur Mahler-symfonie prefereren,
op den duur.

Het Concertgebouw en de Nederlandse muziek
10 april 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (7 april 1927)
Mendelssohn: Ouverture Die Hebriden
Von Brucken Fock: Impressions du midi
Chopin: Tweede pianoconcert (soliste: Lubka Kolessa)
Brahms: Eerste symfonie

236

I'm longing for a smile heb ik niet kunnen traceren. Het populaire liedje Valencia wordt ook
genoemd in ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’ (1927). Zie voetnoot 84.
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De soliste van het abonnementsconcert van donderdag was Lubka Kolessa, die met
het Tweede concert van Chopin debuteerde en deswege gehuldigd werd met een
enthousiasme dat aan uitzinnigheid grensde. Zij beschikt over een vlotte, jonge
muzikaliteit, een uitstekend stijlbegrip (voor zover zich dat na alleen een stuk van
Chopin laat beoordelen), een superieure pianotechniek en een heldere, krachtige
toon. Het concert van Chopin, dat men terecht vrij zelden hoort, bood alle gelegenheid
dat op te merken. Doch ons boeien, meeslepen met haar prestatie kon zij natuurlijk
niet: daarvoor is in de eerste plaats een overtuigende compositie nodig. En nu zou
het wellicht aantrekkelijk kunnen zijn, naar aanleiding van haar Chopin-keuze enkele
bespiegelingen over de aard van dit muzikale temperament te doen afdrukken - doch
het schijnt juister daarmee te wachten tot na een volgend optreden. De
grote-zaalsolisten hebben gewoonlijk niet veel keus: ruim geschat zijn er vijfentwintig
pianoconcerten, waarvan men er per solistenconcert één, hoogstens twee kan serveren.
En nu zijn de pianisten nog in gunstiger omstandigheden dan de cellisten of de
violisten.
Er is toch iets niet in de haak met onze actuele Europese concertpraktijk... Stel u
voor dat er maar vijfentwintig courante symfonieën waren!
Lubka Kolessa's naam zal intussen voorlopig met een krijtje aan de balk gezet
worden. Als haar overige pianistische verrichtingen - die zij ons niet te lang onthouden
moet - in overeenstemming zijn met onze verwachtingen dan zullen wij haar naam
in een steen houwen. Wie weet: krijgt zij niet nog eens een standbeeld in onze
herinnering, naast Ysaÿe, Kreisler, Cortot, Pugno, Casals en Caruso. Zij is, ook in
muzikaal opzicht, nog zeer jong en heeft een prachtige toekomst.
De zaal was eivol, ditmaal. Er zaten talrijke jongelui met belangstellende neuzen
en allerlei fantastische distinctieven op hun rechterschouder, op hun linkerschouder,
in het knoopsgat, op het plastron en zelfs aan de mouwen van rok, smoking of
buitenmodels jacquet: Zuid-Afrikaanse en Vlaamse studenten, die hier ter stede een
of andere reünie schijnen te hebben. Vlamingen en Zuid-Afrikaanders klappen veel
harder in hun handen dan Amsterdammers en zodoende kwam ook dit aan het algehele
aspect ten goede. Ter ere van een en ander begonnen wij met het Wilhelmus, in de
Concertgebouw-lezing met de Mahler-batterij, het orgel en zoveel mogelijk pauken.
En het was wellicht ook ter ere van onze stamverwanten dat Mengelberg een
Hollandse noviteit (weliswaar met een Frans etiketje erop, maar dat zijn ze in
Vlaanderen niet anders gewend) op dit programma geplaatst had.
Het is niet plezierig, onvriendelijke dingen te zeggen over het werk van een zo
charmante en zo bejaarde kunstenaar als G.H.G. von Brucken Fock is. Maar het zou
bezijden de waarheid zijn, wanneer wij zijn Impressions du midi, opgedaan, volgens
het programma, in Bretagne, een stukje noemden dat met enig goed recht in het
Concertgebouw uitgevoerd mocht worden. Het is namelijk extreem kinderachtig en
van een zo volmaakt dilettantische factuur, dat wij er eigenlijk verder maar over
moesten zwijgen. Maar het regime dat zulke gebeurlijkheden tolereert, is toch niet
precies wat men zich als ideaal voor de ontwikkelingsgang van de nieuwe Nederlandse
muziek zou kunnen voorstellen. Wij, Hollanders, tonen ons in muzikale zaken van
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een schaapachtige zachtzinnigheid die waarlijk voorbeeldeloos is. Wij leggen het
protest van dr. Hol, die ons mededeelt dat het aantal Nederlandse werken, door het
eerste Nederlandse orkest, onder de meest representatieve Nederlandse dirigent in
Zwitserland uit te voeren, tot nul is gereduceerd,237 kalm naast ons neer en achten het
zelfs nog ‘heel begrijpelijk’ dat Mengelberg liever Ein Heldenleben speelt dan ‘een
of ander Hollands stuk’. Maar wij zien, vanwege deze veelgeroemde en ergerlijke
objectiviteit, over het hoofd dat het er in hoogste instantie volstrekt niet op aan heeft
te komen wat men liever speelt of hoe goed men Ein Heldenleben of de zoveelste
van Mahler kan reproduceren. In hoogste instantie komt het erop aan het besef te
helpen creëren: dat Holland een eigen scheppende toonkunst heeft. Dit besef moet
men primo in Holland wakker roepen, vervolgens in het buitenland. Maar men werkt
niet voor dat ideaal door stukjes van Von Brucken Fock of klankstudies van Dopper
uit te voeren en zelfs dat nog te hooi en te gras.
Het scheppende vermogen in een volk is, aanvankelijk, een tere plant. Waar willen
de jonge componisten de moed voor een grote partituur vandaan halen, als zij kunnen
uitrekenen met hun prestaties naar toonkunstenaarsverenigingsfeesten en dergelijke
verwezen te zullen worden? Composities maakt men niet in voorraad, gelijk klompen.
De tijden voor de Nederlandse muziek zijn gunstiger dan ooit. Maar wat deed het
centrum van muzikaal Nederland voor de jonge auteurs die nu vijfentwintig jaar of
daaromtrent zijn? Het is logisch dat Mengelberg niet meer naar ‘de komende
generatie’ kijkt en het ligt voor de hand dat Amerika een groter deel van zijn
belangstellingen opeist dan het kleine Holland. Maar het is de vraag of Holland
daarmee genoegen moet nemen: de muzikale betekenis van een volk wordt beoordeeld,
altijd en overal, naar zijn componisten. Niet naar zijn reproducenten. Het zijn de
beste reproducenten die deze tekenen tonen te verstaan; en men zou niet mogen
zeggen dat een stukje als Impressions du midi in een enigermate behoorlijk kader
nog kans zou maken.
De rest van dit programma: Fingals Höhle238 van Mendelssohn en de Eerste
symfonie van Brahms. Gelukkig dus eens geen Beethoven. Want de tijden dat men
de Eerste van Brahms de Tiende van Beethoven noemde, zijn voorgoed voorbij.
Ach, alles regelt zich wel, op den duur. Het gaat soms wat langzaam weliswaar,
doch ‘zij die geloven, haasten niet’. En in de toekomst van de Nederlandse muziek
kan men geloven - zo vast als in de wetten der zwaartekracht.
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Dr. J.C. Hol protesteerde in De Muziek van april 1927 met een ingezonden brief vanuit
Genève: ‘Het zal u bekend zijn dat naar aanleiding der Internationale Muziektentoonstelling
Mengelberg hier 12 mei a.s. met het Concertgebouworkest komt. Als programma is opgegeven
Eroica, Debussy, Wagner, Strauss. U zult het ongetwijfeld met de meeste Hollanders in
Genève eens zijn dat het niet aangaat de Nederlandse muziek op deze wijze te negeren. Een
geheel Nederlands program zou het ideaal zijn; maar daar Gaubert (Paris, Conservatoire) en
Fritz Busch (Dresden) beiden een symfonie van Beethoven uitvoeren, is het begrijpelijk en
interessant dat Mengelberg dit ook zal doen. Er bestaat echter geen reden, waarom het eerste
deel van het program niet Hollands zou zijn. Op deze wijze zou het Ernest Ansermet
(Orchestre de la Suisse romande) gemakkelijker worden gemaakt zijn internationale
belangstelling voor al het moderne ook tot Holland uit te breiden.’
Ouverture Die Hebriden.
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Hollandsche Kamermuziekvereeniging
Een nieuw ensemble
19 april 1927 (RN)
In de herfst van het vorige jaar richtte men de Hollandsche Kamermuziekvereeniging
op, een genootschap dat zich ten doel stelt het uitvoeren van onbekende
kamermuziekwerken ‘in grotere bezetting’.239
Die precisering is nog wat vaag: de voor de eerste maal uitgevoerde Sérénade van
Roussel vraagt vijf executanten, de oudere muzieken (Rameau en Mozart) verdragen
desnoods een ‘gewoon’ orkest. Men had ditmaal zes violen, twee alten, twee cello's,
één bas; harp, fluit, twee hobo's, een klarinet, fagot, trompet, trombone, twee hoorns,
slagwerk en cymbalon. Tot uitvoering kwamen: Concert voor fluit en harp van
Mozart, een Suite uit Les Indes galantes van Rameau, de nieuwe Sérénade voor fluit,
viool, alt, cello en harp van Roussel, Malipiero's Ricercari voor vijf blazers, vier
alten, cello en contrabas,240 en de Ragtime van Stravinsky.
Het eerste concert van dit veelbelovende genootschap werd gegeven voor een
eivolle aula van het Koloniaal Instituut;241 een goedklinkend, maar ietwat
uitmiddelpuntig gelegen zaaltje: gezellig om in te zitten en naar de sculpturen en het
dak te kijken, als de muziek soms wat onwillig wordt.
Men musiceert onder leiding van Pieter Tiggers en Paul Sanders en men assumeerde
zeer goede instrumentalisten: leden van het Concertgebouw- en het Residentie-Orkest;
de beste harpiste van het land: Rosa Spier; de beste fluitist: Feltkamp; wellicht de
enige cymbalonbespeelster van deze hoek van Europa: mevrouw Noiret242 (overigens
een onbelangrijk partijtje in Stravinsky's Ragtime!).
Louise Wijngaarden, van het Gebouw (klinkt het niet als ‘de l'Institut’?...)243
fungeert als concertmeesteres: vast, betrouwbaar, nog wat klein van toon. Mevrouw
239
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De Hollandsche Kamermuziekvereeniging, een vereniging op coöperatieve grondslag, werd
in december 1926 in Amsterdam opgericht, door onder anderen Paul F. Sanders en Piet
Tiggers. Het doel van dit initiatief was vooral muziek ten gehore te brengen die door de
ontstane uitvoeringspraktijk tussen de wal en het schip terecht dreigde te komen. Herman
Rutters beschrijft de situatie in zijn recensie van het eerste concert als volgt: ‘Er is een genre
muziek dat niet tot de kamermuziek behoort in de zin zoals wij die opvatten, maar ook niet
in de voor groot orkest ingerichte ruimten past. Het genre, dat tot aan het begin der negentiende
eeuw bloeide, toen door de steeds groter wordende orkesten werd verdrongen, doch nu weer
een renaissance schijnt te beleven. [...] De ontwikkeling der hedendaagse muziek schijnt een
weg nodig te hebben die tussen groot orkest en kamerensemble in loopt. En juist dit maakt
de beoefening van dat genre rechtstreeks noodzakelijk. Doch daarbij kan men ook op nog
andere manieren profijt trekken: enerzijds doordat men nu ook weer muziek van het verleden
tot leven kan wekken waarmee men in grote noch kleine zaal raad weet; anderzijds doordat
muziek die in de grote zaal uit haar eigenlijke sfeer wordt gerukt, nu weer de plaats kan
krijgen waar ze in wezen thuis hoort.’ Zie ook Pijpers essay ‘Kamerorkesten’, dat hij schreef
voor Kringschouw, februari 1928.
Waarschijnlijk hebben twee van de vermelde zes violisten altviool gespeeld om dit werk te
kunnen uitvoeren.
Het Koloniaal Instituut is het tegenwoordige Tropenmuseum van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen.
Waarschijnlijk Polly Noiret, echtgenote van cabaretier/tekstschrijver Louis Noiret (eig.
Schwarz, 1896-1968).
Louise Wijngaarden maakte van oktober 1918 tot en met december 1963 deel uit van het
Concertgebouworkest, eerst bij de tweede violen en vanaf 1943 bij de eerste.
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(er zitten après tout tóch meer mannen in dit gezelschap dan uit deze opsomming
blijken wil) is een uitstekende solocelliste.244
Het heeft zin de steunpilaren dezer muziekmaatschappij met namen te noemen.
Want het musiceren heeft hier van huis uit een tamelijk republikeins karakter: de
Kamermuziekvereeniging is geen monarchie (trouwens: twee koningen voor één
gemenebest - wie kon zich dat voorstellen?). Sanders en Tiggers vatten hun
leidersfuncties niet al te rigoureus op; beiden vertonen zij zich meer als roergangers
dan als Nelsons.
Dat heeft veel aantrekkelijks. Musici van de ervaring en het talent dat het merendeel
dezer instrumentalisten bezit, hebben het niet nodig elke achtste noot van eens
dirigenten handpalm af te lezen: het wordt zó stellig vrijer, ongedwongener.
Oppervlakkig waargenomen ontdekt men slechts voordelen. Maar wanneer men iets
dieper kijkt, blijken ook de bezwaren: men weet bijvoorbeeld wel waar een modificatie
begint, maar niet hoe die lopen zal. Er is wat veel speculatie op een gunstig toeval,
op deze manier. Paul Sanders laat zijn executanten meer vrijheid dan Pieter Tiggers;
maar het was niet zeer fortuinlijk dat Peter de klassieke, Pauwel de nieuwerwetse
helft van dit programma te leiden had. Van beider wezenseigenaardigheden uit niet.
Want: voor het nieuwe werd nu te veel vrijheid gegeven: Malipiero rammelde en de
Ragtime van Stravinsky begon te snel, maar eindigde te langzaam. En het oude,
vooral Rameau, werd wat stijf om naar te kijken: Tiggers maakt soms een haakje
aan het eind van een lege slag, waarop niets te horen valt. Hij tekent ons dan, zeggen
we: valselijk, een noot voor die er niet is. Over het algemeen maken zij alletwee wat
te grote gebaren, verrichten zij de slagen met wat veel geweld. Zonder daardoor
natuurlijk aan expressiviteit te winnen.
Dat zijn de opmerkingen, gemaakt naar aanleiding van het aspect en het klinkende
resultaat van beider leidersverrichtingen. Op een ander, ietwat algemener plan van
waardering is er reden tot verheugenis te over. Want de twee leiders van dit gezelschap
hebben een uitermate gunstige dispositie meegebracht voor de nieuwe muziek, een
dispositie waarnaar wij bij onze officiële concertinstellingen nog tevergeefs zoeken.
Tiggers' Mozart-reproductie bijvoorbeeld was geheel en al de prestatie van een
modern voelend musicus: zonder gevoeligheidjes en helder. En Sanders' Ragtime
van Stravinsky lukte hem twintig keer beter dan verleden jaar L'histoire du soldat.
Het is aanzienlijk beheerster en preciezer geworden.245
Hun programma noemden wij reeds. De reproductie van Mozarts Concert voor
fluit en harp noopt onwillekeurig tot vergelijkingen. Wel, het was hier zonder de
minste restrictie veel gelukkiger dan onlangs bij het Concertgebouw-sextet.246
De minst gelukkige prestatie van de avond was het werk van Malipiero. Het lijkt
een beetje te hoog gegrepen, misschien. Het is waarlijk zeer moeilijk, én om te spelen
én om te dirigeren. Er viel reeds veel te waarderen, maar dit had beter kunnen zijn.
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De celliste Frieda Belinfante (1904-1995) was gewoon zich als man te kleden en kwam
openlijk uit voor haar homosexuele geaardheid. In de jaren dertig werd zij de eerste
vrouwelijke dirigent van ons land. Een internationale carrière echter werd door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog in de kiem gesmoord. Als verzetsstrijder werkte zij mee aan
de voorbereiding van de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister.
Zie de recensie in het RN van 2 maart 1926.
Ook het Concertgebouw-sextet speelde soms, uitgebreid met andere musici, muziek voor
klein kamerorkest.
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Overigens: het was onophoudelijk interessant. Wij zien met belangstelling de verdere
verrichtingen van de Hollandsche Kamermuziekvereeniging tegemoet. Men kan nog
verbetering brengen in de programmabijschriften: Malipiero werd ingeleid door een
vertaald stukje van Prunières,247 Stravinsky door een dito van Egon Wellesz.248
Daarvoor hebben ze nu geen vereniging opgericht, waarvan de twee leiders...
muziekcritici zijn!249

Mahler Symphonicus
24 april 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (21 april 1927)
Mozart: Symfonie in Es, KV 543
Mahler: Das Lied von der Erde (solisten: Ilona Durigo en Jacques Urlus)
Das Lied von der Erde is toch wellicht meer dan een ‘Symphonie mit Alt- und
Tenorstimme’, zoals Mahler, het noodlot der dodelijke Negens tartende,250 het werk
genoemd heeft. Want: wat Mahler ‘symfonie’ noemde, zal niet zeer lang in de tijd
bestaan. Voor Mahler betekende, van nummer een tot en met nummer negen,
‘symfonie’: een orkestwerk, volgens het schema van Haydn en Stamitz, onbehoorlijk
uitgezet in lengte en klankvolumen, geladen met post-Beethovense Weltschmerz.
De symfonieën van Mahler zijn niet, wat men ze hier in Amsterdam zegt te vinden:
culminatiepunten van het Europees muziekbesef, laatste consequenties van vier
eeuwen orkestrale kunst. De symfonieën van Mahler zijn interpretaties. Interpretaties
stijl 1900 van de waarheden der klassieke meesters. Nu eens Beethovenismen, in
een bont en kwalijk passend pompeus gewaad, dan weer Wagneriaanse zwoelheden,
aangedikt nog en ontpersoonlijkt, in ‘symfonische’ vorm.
En juist die vorm is de zwakke plek van dit oeuvre. Vorm en inhoud behoren, in
abstracto, onscheidbaar te zijn. Maar bij Mahler dekken zij elkander niet. Want de
klassieke vormen der symfoniedelen: de zogenaamde sonatevorm, de variatievorm,
het rondo ontstonden uit andere premissen dan die Mahler ooit erkend of zelfs maar
gekend heeft. De sonatevorm, die, in tijd uitgedrukt, plusminus een kwartier speelt,
is een logisch geheel. De sonatevormen van Mahler spelen een uur. En dus verviel
hij: óf in tautologieën (Vijfde, Zesde, Zevende, Negende symfonie), óf in chaotische
concepties (Derde, Achtste). Wat Mahler in klanken te zeggen had, paste slecht in
het begrip symfonie. Mahler was een lyricus, eenzijdig als alle lyrici. En bovendien
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De Franse musicoloog Henry Prunières (1886-1942) die Pijper in 1922 verscheidene malen
citeert (21 januari, 12 oktober en in de bespreking van het Fransch Muziekfeest in Groot
Nederland van november 1922).
Componist en musicoloog Egon Wellesz (1885-1974) die van Oostenrijkse geboorte was,
maar in 1946 Brits staatsburger zou worden.
Paul F. Sanders schreef voor De Muziek, Het Volk en incidenteel voor het Rotterdamsch
Nieuwsblad, Piet Tiggers was de opvolger van Pijper bij het Utrechtsch Dagblad.
Omdat Beethoven, Schubert, Bruckner en Dvořák na het componeren van hun Negende
symfonie overleden, noemde de bijgelovige Mahler zijn ‘negende’ symfonie Das Lied von
der Erde.
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paste zijn muziekbesef slecht bij zijn levensbesef. Anders dan Berlioz, die zijn leven
naar zijn muziek toe verboog, handelde Mahler. Hij wijzigde zijn muziek naar de
zonderlinge krommen die zijn geestesleven doormaakte. Er is geen logische evolutie
in dit symfonische werk; het bleef altijd incidenteel. Zo blijkt dit levenswerk ook in
het muziekgeheel van het Europese westen te zijn: incidenteel.
De lyricus Mahler overtroeft de symfonicus keer op keer. Hij leefde in liedperioden.
Hij schreef, in jonge jaren, een meesterwerk: Lieder eines fahrenden Gesellen.
En als symfonische consequentie daarvan ontstond de Eerste symfonie. Hij schreef
Wunderhorn-Lieder en in aansluiting daarop: de Vierde. De Kindertotenlieder
determineren de symfonieën Vijf, Zes en Zeven. Wat in de liederen klemmend,
concies en persoonlijk was geuit, werd in de symfonieën uitgerafeld, herhaald,
aangedikt en veelal ontluisterd. Hij herhaalde zich, verkleinde zijn eigen verdiensten.
Want het zal altijd een groter verdienste zijn, voor het gestoelte der zwijgende eeuwen,
één bladzijde muziek voor zang en piano geladen te hebben met eigen geluid, dan
een partituur van driehonderd pagina's samengesteld te hebben volgens andermans
principes, met concessies aan oneigen inzichten.
Das Lied von der Erde is lied en symfonie in een. De verdiensten van Mahler: een
persoonlijk en, behalve in het forte, doeltreffend coloriet, zijn er overvloedig in te
vinden. De zwakheden van Mahler: een triviale melodische inventie, een alledaags
ritme, eveneens. Maar het is zeker dat Mahlers beste bladzijden in dit werk staan.
Het grote tussenspel in Der Abschied, passages uit Das Trinklied vom Jammer der
Erde, uit Der Trunkene im Frühling zijn wel zeer persoonlijk en klemmend.
Vóór de pauze ging Mozarts Symfonie in Es.251 Meer dan honderd jaar ouder dan
Das Lied von der Erde, als symfonie meer dan honderd maal voortreffelijker...
De uitvoering was Mahler gunstiger gezind dan Mozart. De solisten uit Das Lied
von der Erde: Durigo en Urlus, waren bewonderenswaardig, als steeds. De
tenorliederen zijn onrealiseerbaar, maar dat weten wij nu wel. We weten dat zó goed,
dat sommigen al haast gaan denken dat dit nog een verdienste is... Het orkestspel
was, zoals wij dat in Mengelbergs Mahler kennen: technisch verbluffend en ten
uiterste geraffineerd.

Zoltán Kodály252
27 april 1927 (RN)
Op het muziekfeest der International Society for Contemporary Music, de vorige
zomer in Zürich gehouden, trok een koor- en orkestwerk, Psalmus hungaricus, van
de nu vijfenveertigjarige Hongaarse componist Kodály, sterk de aandacht, wat in de
verslagen ook in ons land weerklank vond.

251
252

Symfonie in Es, KV 543.
Het is niet voor honderd procent zeker dat Pijper deze recensie geschreven heeft, omdat niet
hij, maar Paul F. Sanders de uitvoering van de Psalmus hungaricus bespreekt in het
maandoverzicht in De Muziek van mei 1927. Echter, daar staat dat het werk ‘geniaal van
conceptie’ is, terwijl we in het RN lezen: ‘Constructief is de Psalmus werkelijk niet
bevredigend’, een mening die meer overeenkomt met hetgeen Pijper erover schreef naar
aanleiding van de Züricher uitvoering op het muziekfeest van de ISCM (zie HPG 2, 270).
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Anton Tierie, dirigent van de Amsterdamsche Oratoriumvereeniging, heeft als eerste
op dit internationale signaal gereageerd: hij nam het werk in studie (in het Hongaars
nog wel) en in de afgelopen week vonden twee uitvoeringen ervan plaats, opgeluisterd
door de aanwezigheid van de auteur, ja zelfs zo goed en zo kwaad als het gaan wilde,
door hemzelf gedirigeerd.
Dit was een. Het trof nu zo samen dat de Hollandse violist Willem de Boer, die
in Zürich concertmeester is, ook deze dagen, met mevrouw De Boer-Manz, hier zou
concerteren. Mevrouw De Boer, zangeres, had sinds enige tijd liederen van Kodály
op haar repertoire genomen; zij had die liederen - ook alweer in het Hongaars - met
de componist ingestudeerd en zo kon Kodály, naar Amsterdam geroepen voor zijn
Psalmus hungaricus, een succes in de Kleine Zaal van het Concertgebouw boeken
na de hartelijke ontvangst die aan zijn koorwerk was ten deel gevallen.
Wij verheugen ons over dit vertoon van een waarlijk internationaal besef in ons
muziekleven. Het is nodig dat alle kringen van muziekproducenten aldus hun roeping
opvatten; het is nuttig voor ons Hollands muziekbegrip de scheppingen van tijdgenoten
van andere rassen uit de eerste hand te leren kennen. Zowel Tierie als de heer en
mevrouw De Boer komt daarvoor lof toe. Zoltán Kodály zal naar Boedapest
terugreizen, overtuigd van het feit dat hier aan de Noordzee een fel en wakker
muziekgevoel leeft, overtuigd van de bewuste belangstelling van een hem nog
onbekend volk.
Ziehier de representatieve kant van de medaille.
De kritische kant is een beetje simpeler. Wij, moderne Hollanders van deze jaren,
waarderen Kodály als een goed en ernstig componist van gevoelens die voor ons
reeds even volkomen tot het verleden behoren als de symphonische Dichtungen van
Richard Strauss, de fuga's van Reger of de Gurrelieder van Schönberg. Het sterkst
is de componist Kodály als Hongaar, het zwakst als klankenbouwer, als componist.
Constructief is de Psalmus werkelijk niet bevredigend en ook in de liederen stuit
men telkens op successies die voor ons aan equilibre gewend gevoel uit het lood
hangen, niet zeewaardig zijn.
De stemmingen redt hij, dankzij zijn temperament. Hij suggereert echter nergens
een eenheid, een geheel. Het werk kon langer zijn, korter zijn, luider of stiller, zonder
dat wij dat wezenlijk zouden ondervinden. Het is een zeer eenzijdig, lyrisch,
romantisch en tot het bespiegelende geneigd auteur. Geen dramaturg, geen bouwheer,
geen maarschalk.
Hij geldt, in de actuele moderne appreciatie, als de tweede Magyaarse componist
van heden; men rangschikt hem na Béla Bartók. Het is niet wel uit te maken, in een
artikel als dit, op welke punten Bartók hem overtreft, en de opmerking dat Kodály's
lyriek boeiender, echter is, hangt evenzeer wat in de lucht. Eén ding staat vast: onder
Kodály's leiding ontwikkelt zich tegenwoordig een componistengeslacht in Boedapest
dat wellicht een belangrijke rol zal spelen in het hernieuwingsproces dat muzikaal
Europa aan het doormaken is. Wij zijn verheugd dat wij de voorman in ons midden
gehad hebben en wij blijven belangstellend uitzien naar de rest: van hemzelf en van
zijn jongeren.
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Wat nu de beide Kodály-concerten betreft: Tierie had vóór de pauze Berlioz'
Dodenmis op het programma geplaatst: een goede, wat gehaaste uitvoering. De tenor,
Von Székelyhidy, die ook in Kodály's Psalmus een grote partij te zingen had, was
de solist.253 Zijn Hongaarse prestatie kon meer bewonderd worden dan zijn
Berliozijnse.
Het concert van de heer en mevrouw De Boer-Manz was een zang-vioolavond.
Zij is een goede zangeres, hij een uitstekend violist, en allebei spelen zij zeer afdoend
piano. Mevrouw De Boer begeleidde dus, op een kwalijk gestemde en barbaars slecht
geïntoneerde Steinway-vleugel, een aantal vioolnummertjes. De Boer speelde - niet
al te pianistisch, maar met een respectabele techniek - de pianopartijen van Schumanns
Frauenliebe und -leben en van Kodály's machtig onpianistische liederen. Als violist
bracht hij verder twee solosonates (van Hindemith en Reger)254 en dat was het beste
deel van de avond. Mevrouw De Boers zang is noch zeer expressief, noch technisch
fenomenaal: hij is van degelijken huize, maar artistiek wat lokaal getint.
De Boer deed zich ook nog kennen als arrangeur in dit concert: hij begon met vier
nummertjes uit de door hemzelf bewerkte ‘Handschriften unbekannter
Niederländischer Tonsetzer aus dem 18ten Jahrhundert’. Het waren er vier: een
preludium, een pastorale, een siciliano en een paar variaties. Arnold Drilsma meent
in De Muziek van deze maand dat ‘de musicologen maar moeten onderzoeken in
hoeverre de “gevonden schetsen” (?) van nationaal-historische betekenis zijn’.255 Het
lijkt niet waarschijnlijk dat ‘de musicologen’ zich er erg druk over zullen maken: als
De Boer musicologische ambities had gehad, zou hij er minstens zijn bronnen bij
vermeld hebben, mag men denken. Er staat trouwens vrij wat Brahms in deze ‘freie
Bearbeitungen Niederländischer Tonsetzer’... van een eeuw voor Brahms.
Alle musici, vooral niet-componisten, hebben wel eens gerontofiele bevliegingen.
De één uit dat in modernisering van klassieke werken of anonieme fragmenten, de
ander in antiquisering van hedendaagse invallen. Eén van beide heeft De Boer gedaan
en het is zeker dat het plezierig klinkende, uitstekend geschreven stukjes werden.

Uit Amsterdam. Concertgebouw
mei 1927 (De Muziek)
Het seizoen nadert zijn einde. Mengelberg dirigeerde op 24 maart het officiële
Beethoven-herdenkingsconcert (Leonore III, Vijfde en Zesde), waarvan ons vooral
de reproductie van de Pastorale lang zal bijblijven (het tweede deel was zeer bijzonder
geslaagd). Het volgende concert bracht de Vijfde van Mahler en het Vijfde concert
van Beethoven, met Lamond.256 April zette in met een oude noviteit: een Sinfonia
van Johann Christian Bach, interessant specimen van een periode die in ons actuele
concertleven niet al te vaak herdacht wordt. De publieke gebeurtenis van dit concert
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In het RN: Von Székely-Lidy.
Hindemith schreef twee sonates voor viool solo: op. 31. 1 en 31. 2; Reger componeerde
Sieben Sonaten für die Violine allein, op. 91.
De Muziek, april 1927, 340.
Zie ook de recensie in het RN van 5 april 1927.
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was het optreden van de Spaanse violoncelvirtuoos Gaspar Cassadó, met het Concert
van Saint-Saëns.257 Minutenlang applaus en krantenvol lof. Cassadó is een eminent
violoncellist en bovendien auteur van een violoncelconcert dat wij wel graag eens
van hem gehoord hadden.258 Wellicht was er dan ook in deze ernstige kolommen
meer plaats voor hem geweest. Mengelberg besloot dit concert weer met een Vijfde
symfonie: ditmaal die van Tsjaikovski.
Het achtendertigste abonnementsconcert bracht een Hollandse noviteit: Impressions
du midi, van G.H.G. von Brucken Fock: vijf momentfotografietjes van een
landschapje, van een dansje, van een mistralletje - met ettelijke chromatische
toonladders en wat veel slagwerk -, van nog een landschapje en (waarschijnlijk) van
een bekoorlijke Bretonse.259 Wat dit laatste betreft: het opschrift La capricieuse laat
meer te vermoeden over dan bijvoorbeeld Le mistral en is dus als onderwerp van
muzikale compositie veel bruikbaarder. Het werd ook het beste stukje van de vijf.
De andere nationale muziek die - alhoewel hors concours - werd gespeeld, was het
Wilhelmus, ter begroeting van de aanwezige Vlaamse en Zuid-Afrikaanse studenten.
Muzikaal gesproken had dit Wilhelmus dus eigenlijk een combinatie van Vlaamse
Leeuw en Di Vierkleur van ons dierbaar Land moeten zijn. Dit concert liet ons ook
kennismaken met het pianospel van Lubka Kolessa (Tweede concert van Chopin),
muzikaal en fraai van toon. Verder bevatte het programma de Ouverture Die Hebriden
van Mendelssohn en de Eerste symfonie van Brahms.260
Het voorlaatste concert was gewijd aan Mozart en Mahler (Das Lied von der
Erde).261 De Symfonie (in Es) van Mozart is van 1788; Das Lied von der Erde is van
onze dagen. Maar Das Lied von der Erde verouderde reeds aanzienlijk. Mozarts werk
staat eens en voor al buiten de tijd.
Bij de beste werken van Mozart, Bach, Haydn of Beethoven denkt men niet meer
aan de armzalige fictie der jaren waarin die werken geschreven werden. Bach, in zijn
meest grandioze uitingen, is een tijdgenoot van Orpheus; Haydn, met zijn speculatief
ontstane wonderen (‘het experiment’, geëerde gildebroeders!), maakt zich tot
‘tijd’-genoot van Paracelsus Bombastus262 en Thomas Alva Edison. ‘Tijd’ is alleen
een realiteit voor de werken waarvan de metafysische achtergronden projecties van
tijdelijke relaties zijn. Zoals bij Mahler. De Duits-Chinese lyriek waaruit dit werk
ontstond, is volkomen de uiting van een periode die achter ons ligt. Een periode
waarvan Mahler een typisch representant was. Ik neem er nota van dat Li-Tai-Po en
Mong-Kao-Jen (zo heetten zij toch?) ettelijke eeuwen geleden zijn gestorven, maar
is deze lyriek van Bethge soms Chinees? Was Mahler soms een Chinees? Zijn wij
dat?
Ik wil maar zeggen dat deze quasi-Chineesheden voor Mahler een voorwendsel
waren om een stuk autobiografie te kunnen projecteren. Dat was voor Beethoven
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Idem.
Pijper doelt op het Violoncelconcert in d dat Gaspar Cassadó (1897-1966) in 1926
componeerde.
Von Brucken Fock vond zijn inspiratie in Bretagne (zie de recensie van 10 april 1927).
Zie ook de recensie in het RN van 10 april 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 24 april 1927.
Paracelsus, eigenlijk: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
(1493/4-1541), was een beroemd arts en theoloog, die zich ook op het terrein van de alchemie
en astrologie bewoog.
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Schillers Ode an die Freude ook en voor Bach het stuntelige gerijmel van zijn
tekstdichters. En ik geloof toch dat Schiller voor het wezen van Beethoven meer
betekend moet hebben dan Wang-Wei en Tschang-Tsi voor de auteur van de
Wunderhorn-Lieder.
Ik acht, in hoogste instantie, het kiezen van Chinese - dat wil zeggen Duits-Chinese
- teksten een soort kolonisatiesysteem. Daar weten wij Hollanders, stichters van de
Oost-Indische Compagnie, alles van. Men ontlokt stemmingen aan niet-verwante
gevoels- en gedachtecomplexen. Achteraf destilleert men hier een bepaalde
algemeengeldigheid uit, maar in principe stond het hele programma met de opschriften
Von der Jugend of Der Abschied al klaar. Ten slotte blijft slechts de autobiografische
waarde van een opus als dit. En over de waarde van Mahlers persoonlijkheid zouden
wellicht interessante discussies geopend kunnen worden, maar voor het ogenblik is
het wel voldoende om vast te stellen, uit Mahlers noten en uit de berichten aangaande
zijn ontwikkelingsgang en zijn levensloop, dat hij gewis een groot componist geweest
is, doch evenmin een twintigste-eeuwse Beethoven als Wagner een Beierse Sophokles
was.263 Of misschien toch wel? Wij zouden dan een cirkel kunnen sluiten en het
tijdsprobleem weer aan de orde stellen: als Wagner in 1860 was wat zijn vereerders
hem achtten, was Sophokles, zoveel honderd jaar voor Christus, dan soms ook maar
een alledaags histrio? En als Mahler zou zijn wat sommigen hem nu nog noemen,
was Beethoven, honderd jaar geleden, dan soms ook niet meer dan een
opperkapelmeester?
Deze en dergelijke divagaties hebben een ironisch inslagje. De ernstigste
verschijnselen van dit ernstig opgenomen leven krijgen dat, bij oververhitting der
appreciaties. Maar tot dusverre heeft mij het lot dat een Chopin, een Debussy, een
Couperin, Scarlatti of Monteverdi is ten deel gevallen: een partiële vergetelheid,
doch een anoniem voortbestaan in de werken der later geborenen, benijdbaarder
geleken dan de journalistieke beroemdheid waarmee vrouwe Faam Wagner, Beethoven
of Mahler heeft bedacht. Het komt mij soms voor dat aan Beethoven dit ook wel zo
geleken moet hebben (laatste kwartetten, laatste pianosonates).
Wat Mahler betreft: zijn roem hier heeft altijd iets kunstmatigs gehad. Ik kan mij
het muziekleven van 1900 niet denken zonder zijn muziek. Maar in het Parijse
muziekleven van 1840 was Félicien David ook een figuur van importantie - bijna
evenzeer als Brachthuyzer in het Nederlandse muziekleven ten tijde van De
Schoolmeester.264

Muziekbesprekingen
mei 1927 (De Muziek)
Matthijs Vermeulen: Sonate voor violoncel en piano
Senart, Paris, 1926

263
264

Zie voetnoot 57 bij de recensie van 22 november 1926.
Jan Daniël Brachthuyzer (1803-1883) was zoon en leerling van de blinde organist en beiaardier
Daniël Brachthuyzer (1779-1832) die de orgelwerken van Bach in Nederland introduceerde.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

274
Wij kenden deze sonate van enkele uitvoeringen door Evert Cornelis en Thomas
Canivez. Zij werd in 1918 geschreven en ik weet niet in hoeverre zij thans, na bijna
tien jaren, nog typisch is voor het muziekbesef van haar auteur. Het komt mij echter
voor dat Vermeulen tegenwoordig in hoofdzaken niet wezenlijk anders zou schrijven
dan hij in 1918, met deze sonate, deed.
Het type van zijn melodiek is zeer persoonlijk, maar het vraagt nergens om
‘verwerking’, in onze zin. Zijn melodieën hebben geen wisselende expressiviteit, als
die der klassieken, zij iriseren niet, door lichte harmonische of metrische modificaties,
als die van Debussy. Vermeulens melodieën behoren tot het type der muzikale
mineralen, om het zo eens uit te drukken, niet tot de - zich onophoudelijk wijzigende
- flora of fauna. Zij zijn à prendre ou à laisser, zij blijven zichzelf gelijk, zij hebben,
in hun meest geperfectioneerde verschijningsvorm, de waarde van - veelal duistere
- symbolen. Zij zullen u morgen niet anders treffen dan zij gisteren deden, men kan
ze niet ‘interpreteren’ als Chopin, Beethoven of Bach; zij kunnen slechts op één
wijze geuit worden; zij zijn, in de meest letterlijke zin: ondubbelzinnig. Dit zijn geen
geringe verdiensten, voor een kunstmiddel. Ten andere bevat natuurlijk dit type
melodiek vele kwade kansen voor zijn auteur. Gij kunt zijn muziek slechts goed
spelen van een wezenlijke en grondige gelijkgestemdheid uit. Vermeulen schuwt
‘algemeen-gang-baarheden’ als de pest en hij zal dus liever een heel werk verwerpen
dan daar één noot in te laten staan die hij niet verantwoorden wil.
Ik ken weinig kunstwerken die ontworpen werden van deze en dergelijke premissen
uit. Ik vraag mij zelfs af of de collectieve muziekgevoelige mensheid de resultaten
van dit levensbesef ooit ‘kunstwerken’ zal willen noemen. Men eist van zijn
kunstwerken een halverwege tegemoetkomen, men heeft de aanduiding, vaag,
dubbelzinnig, als ge wilt, lief boven de verklaring.
Maar men zal geen ogenblik ontkennen dat deze sonate een document humain is
van de eerste grootte, geuit met een ontstellende zekerheid, wranger dan het altijd
wat melodramatisch gejammer van Strindberg, etsender dan de vlijmende analyses
van Dostojevski. Het is eenzijdig - de uitingen van alle gelijk Vermeulen
geïntroverteerde naturen zijn altijd eenzijdig - maar de kwalificatie van eenzijdigheid
is bijna het tegenovergestelde van een verwijt. Berlioz was ook eenzijdig, en,
anderzijds, César Franck. Hugo Wolf, Richard Wagner, Vincent van Gogh en
Rousseau waren eenzijdig, en het is niet om hun veelzijdigheid dat wij Mozart en
Bach vereren boven Beethoven of Gluck.
Ik zou het type van Vermeulens melodiek - dat is dus: de essentie van zijn wezen
als componist - buiten discussie willen stellen. Op het punt van persoonlijke
appreciaties behoort men een werk als dit niet te gaan vergelijken.
De bedenkingen die ik eventueel tegen de sonate zou hebben, zijn van andere aard.
Het is namelijk voor mij de vraag of Vermeulen, die zich onophoudelijk de bitterste
moeiten getroost om de welving van een melodie volkomen aan zijn voorstellingen
te laten beantwoorden, zich altijd voldoende rekenschap pleegt te geven van de
resultaten welke het samenklinken van de diverse stemmen moet opleveren. Het
begin van het tweede deel bijvoorbeeld lijkt mij niet zo maar realiseerbaar (van cijfer
10 tot halfweg cijfer 12). Ik weet niet of die sonoriteiten daar de enig juiste
verklanking zijn van de bedoelde stemming. Zo ook tussen 17 en 18. Volkomen
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geslaagd lijken mij daarentegen het slot van het eerste deel, het begin van het tweede,
het fragment tussen 13 en 14 (cijfer 13 is in de pianopartij weggevallen, het moet
staan op de 13e maat van bladzijde 13).
De sonate van Vermeulen bleek mij thans, bij herhaling, een der bijzonderste
concepties van dit tijdsgewricht. Het is niet ‘modern’, in tegenstelling met het genre
dat wij ‘klassiek’ plegen te noemen. Typisch Hollandse kenmerken: bondigheid en
beheerst gevoel, zin voor humor, vindt men er niet in. Men moet soms aan Bartók
denken, soms aan Schönberg. Maar het wezen van deze beide auteurs staat lichtjaren
gaans van Vermeulens naturel af. Nu eens waait er steppewind door deze muziek,
dan weer kloosteratmosfeer. In Vermeulen vinden zich Kozak en Groot-inquisiteur
verenigd.265
Zijn werk is gewis een schakel in de keten der evolutie, doch men weet nog niet
wat hij eens verbinden zal. Voor het ogenblik aanvaarden wij deze sonate als de
projectie in klanken van een zeer persoonlijk, zeer streng en zeer dramatisch - en
juist daar wellicht wat al te romantisch levensbesef. Ik verheug mij dat de sonate
gedrukt werd - er is bij Vermeulen een achterstand in te halen! - en het valt slechts
te hopen dat de instrumentalisten hun plichten ten opzichte van dit werk zullen
nakomen.

Willem van Hoogstraten
21 juni 1927 (RN)
Het tweede zomervolksconcert stelde ons in de gelegenheid met de tweede dirigent
à grand spectacle kennis te maken. Verleden week vertoonde men ons Fritz Busch,
Pultvirtuose, zonder partituur, zonder lessenaar en met een maximum aan houw-,
steek- en zweefgebaren, ditmaal was het Willem van Hoogstraten, met partituur, met
lessenaar en zonder dirigeervermogens.266 Zelden zal men vager en zwemmeriger
orkestleider te registreren krijgen: het ziet er precies even onbeholpen uit als Dirk
Fock;267 Dopper lijkt een revenant van Nikisch, hiermee vergeleken.
Men begrijpt van de overzeese beroemdheid van deze onze landgenoot niet veel.
L.M.G. Arntzenius noemt in zijn populaire boekje over ‘Amerikaanse
kunsttoestanden’ de Amerikanen op het punt van muziek: precies kinderen.268 Dat
lijkt, als men Van Hoogstratens Amerikaanse dirigentenfaam met de werkelijkheid
confronteert, nog veel te zacht uitgedrukt. ‘Lager geordende wezens’ was beter.
265
266

267

268

Mogelijk een verwijzing naar De grootinquisiteur van Sevilla, het centrale hoofdstuk van
Dostojevski's roman De gebroeders Karamazov (1879-1880).
Willem van Hoogstraten (1884-1964) was een begaafd violist die gestudeerd had bij Alexander
Schmuller en Bram Eldering. Hij was getrouwd met de pianiste Elly Ney met wie hij optrad
in een internationaal succesvolle trio-formatie. Van Hoogstraten was gastdirigent in heel
Europa. Hij leidde het New York Philharmonic Orchestra in de zomerconcertseries van 1922
tot 1939 en werd in 1925 benoemd tot music director van het Oregon Symphony Orchestra.
Van 1939 tot 1945 was hij vaste dirigent van het Mozarteum te Salzburg.
Dirk Fock (1886-1972), zoon van de staatsman mr. Dirk Fock (1858-1941) was van 1917
tot 1919 gastdirigent van het Concertgebouworkest. Ook Van Gilse vond hem een slecht
dirigent en noemde hem een gevaarlijke avonturier. Van Gilse (2003), 225 e.v.
Pijper wijdde een bespreking aan dat boek in De Muziek, juli 1927 (‘In den Musiceerenden
Amerikaan’, HPG 2, 278).
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Hij begon met Moesorgsky's Nuit sur le mont chauve. Met heroïeke zwaaien en
pijnlijk vertrokken kaakspieren, als het forte werd. Halfweg de derde maat zwaaide
het hele apparaat al gelijk een Zuiderzeejacht in een vliegende storm in de Golf van
Biskaje. Geen enkele indicatie kwam op zijn tijd, niets sloot en er was geen spoor
van dynamiek. Toen kwam Stravinsky's suite uit L'oiseau de feu. De twaalfachtsten
maat van het begin leek nu eens op een driekwart, dan weer op een ritueel om
ratelslangen te bezweren, maar nooit op een uitvoerige vierkwart. Bovendien begon
het plusminus veertig metronoomgraden te langzaam en daar bleef het bij.
De Berceuse, dat infernaal Ravellerige stukje uit de suite (men moet al het talent
van een Monteux hebben om het nog aanvaardbaar te kunnen maken) ging nog dubbel
zo langzaam en alles bleef mezzoforte.
Toen het uit was, werd het vriendelijk ontvangen: niemand verwacht van een
Amsterdams zondagavondpubliek dat het met zekerheid de relatieve waarden tussen
werk en uitvoering schatten kan. Maar niemand moest er ook rekening mee behoeven
te houden dat men zich met een dergelijk jantje-van-leiden van het dirigentenvraagstuk
afmaakt. Willem van Hoogstraten heeft alle eigenschappen om een goed dilettant
van de dirigeerstok genoemd te worden, maar het is pijnlijk dat dit blijkbaar voldoende
geacht wordt om de zomerconcerten te mogen ‘leiden’.
Na de pauze stond de grote symfonie in C van Schubert nog op het programma.
Dat zal geen aanleiding gegeven hebben tot nieuwe observaties en het leek niet
voldoende motief om de genoegens van een zondagavondwandeling nog langer uit
te stellen.

Zomer-Brahms
25 juni 1927 (RN)
Wij mochten ditmaal ontdekken dat er winter- en zomer-Brahmsen zijn, als winteren
zomerkleding, zomer- en winterspoorboekjes, -dranken, -gerechten of -sporten. De
winter-Brahms kennen wij allen: ernstig, stroef, nogal vervelend, maar hoogst
respectabel. De zomer-Brahms gedraagt zich als een onbeschaafd lid ener
reisvereniging in een alpenlandschap, zit slecht in de kleren en kauwt op Amerikaanse
stukjes gom. Willem van Hoogstraten stelde hem aan ons voor en mevrouw Elly
Ney-van Hoogstraten spande zich, als beminnelijke gastvrouw, waarlijk
bovenmenselijk in om de conversatie, die telkens dreigde af te glijden, een weinig
op peil te houden. Het lukte niet. Wij zaten er ongegeneerd bij, in hemdsmouwen en
met glazen slecht bier voor ons en het gesprek nam elk ogenblik een ruzietoon aan.
Dat heette dan Tragische ouverture en het ging niet zonder invectieven of
onbeheerste gebaren. Erger werd het geval toen Van Hoogstratens zomer-Brahms
onder vertrouwelijke knipoogjes van zijn veroveringen begon te vertellen en een
traan in zijn baard liet rollen bij het herdenken van die lang, lang voorbij zijnde
vrijages in de maneschijn. Hij was geroerd, onze gast: het beeld van de oude geliefde
rees voor zijn geestesoog op. Hij kon niet aan het einde van zijn overpeinzingen
komen, steeds
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opnieuw weer begon de goede man over de blonde lokken en de blauwe ogen en het
kransje van vergeet-mij-nietjes - en wij werden er eigenlijk wat verlegen onder. Dit
leek toch geen gepast midzomervermaak en als onze oude vriend nu maar niet zo
Amerikaans-Duits had gesproken - gij kent dit wel: alle woorden half uitspreken en
de rest door de chewing gum heen kauwen - dan hadden wij hem nog veel kunnen
vergeven. Maar nu vonden wij het een mislukt avondje.
Deze fantasie is een getrouw beeld van het Derde zomervolksconcert in het
Amsterdamse Concertgebouw, onder ‘leiding’ van Willem van Hoogstraten. Men
speelde de Vierde symfonie, de zogenaamde Tragische ouverture en, met mevrouw
Ney-van Hoogstraten als soliste, het Tweede pianoconcert. Zelden zal men slordiger
en antimuzikaler concert in het centrum van muzikaal Nederland te registreren hebben
gekregen.
Alles rammelde en hing uit het lood, alles klonk lusteloos en mat, en bij dit alles,
of dit weinigs, maakte Van Hoogstraten een aantal gesticulaties die wellicht goede
diensten konden bewijzen om in een niet al te moeilijk boompje te klimmen, maar
die, voor een orkest gebruikt, de meest geheide muzikanten nog tot aarzeling konden
brengen. Men moet al een zeer onalledaags talent in verwarring-stichten bezitten om
een orkest als het Amsterdamse dermate uit de koers te kunnen helpen, en dat nog
wel met een Brahms-programma...
Elly Neys opvatting van het Tweede concert kennen wij. Dat is vooral
lyrischgevoelig als er piano staat, en onbeheerst-wild als het vlugger gaat. Deze
soliste is een wonderlijke combinatie van artistiek ‘temperament’ en onartistieke
muzikaliteit. Zij heeft grote pianistische kwaliteiten, maar ze speelt eigenlijk nooit
piano, als ze piano speelt. Er wordt angstwekkend geslagen (toch heeft zij geen groot
forte), ofwel: alles is kleurloos en vlak. Zij schijnt, niettegenstaande haar grote
muzikaliteit, typisch geen pianiste, geen reproducente. Misschien had zij, twintig
jaar geleden, een componiste kunnen worden of een violoncelliste. Er zijn vele
gradaties in een muziekbewustzijn mogelijk en niet altijd treft de musicus juist het
medium dat hem of haar het gunstigst ligt. Iemand als Friedberg is een geboren
pianist, Kreisler is een geboren violist. Maar de violist Flesch zou als pianist veel
beter op zijn plaats zijn geweest, de pianist Pembaur is eigenlijk: een redenaar, de
violist Huberman: een dramatisch acteur. Met deze opmerkingen als punt van uitgang
kan men nog interessante studies van vele celebriteiten maken...
Dat Willem van Hoogstraten heel weinig dispositie voor de specialiteit dirigeren
heeft, is overtuigend gebleken.

Volkszomerconcerten
28 juni 1927 (RN)
Meta Hagedorn, de soliste van het vierde zomervolksconcert in het Concertgebouw,
speelde het Pianoconcert van Schumann. Niet vlekkeloos, doch evenmin
onsympathiek. Haar toon is niet zeer groot, haar techniek is betrekkelijk beperkt
(goede
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vingertechniek, een middelmatig trefvermogen). De muzikaliteit van deze leerlinge
van Vera Schapira garandeerde ons evenwel een goed dromerige Schumann, met
voldoende elementen Florestan en Eusebius om het een concert lang te kunnen
uithouden.269 De begeleiding, die door Dopper gedirigeerd werd, rammelde nogal en
het geheel kwam niet boven een niveau van ietwat slaperige tevredenheid uit. Niet
prima, maar ook niet bepaald slecht.
Voor het concertdeel na de pauze had Dopper een drietal Wagner-kanonnetjes
opgesteld, met de Walkürenritt als laatste woord. En men begon met de fragmenten
uit Mendelssohns Sommernachtstraum-muziek. Dit was een bepaald zeer onvoldoende
uitvoering, vol al te nadrukkelijke ritardando's en buitengewoon hachelijk van
stemming. De Ouverture kraakte in al haar - talrijke! - gewrichten, en fluiten,
klarinetten, hoorns en strijkers scheelden plusminus een kwart toon. Wat Mendelssohn
helaas niet bedoeld kan hebben. Het Scherzo begon veel te langzaam en eindigde
evenveel te vlug. Bovendien mankeerde er alles aan de menigvuldige pianissimi. De
Nocturne trekvoette en de Hochzeitsmarsch klonk uit elkaar.
Het was vrijwel uitverkocht ditmaal en Meta Hagedorn kan er zich op beroemen
voor een volle zaal te hebben gespeeld, waar Elly Ney, drie dagen geleden, een
handjevol mensen onder haar gehoor had. En het succes was geëvenredigd aan de
opkomst. Het weer werkte ook erg mee, zondagavond...
Maar wij zouden wel wensen dat alles: programmakeuze, leiding en
programmabijschriften wat beter in overeenstemming werd gebracht met het doel
van goedkope, voor het volk bestemde orkestconcerten. De cyclus behandelt: ‘de
symfonische muziek na Beethoven’. Maar van enig historisch of nationaal verband
valt nog niets te bespeuren. Wij dwalen van Weber naar Stravinsky en van Reger
naar Brahms. En de bijschriften, die instructief moesten wezen, die deze onbevangen,
niet doorgemusiceerde concertbezoekers tot hulp en leidraad konden zijn, bleken
niet beter of belangrijker dan de opstellen die de programma's der winterconcerten
versieren: filosofietjes over de betekenis van Mendelssohn - wie man es zur Zeit in
Deutschland auffasste - over Brahms, over Wagner. Met verwijzingen naar
musicologische muggenzifterijen en Griekse citaten. Vooral dat Grieks is zo nuttig
voor een volksconcertenpubliek!

‘In den Musiceerenden Amerikaan’
juli 1927 (De Muziek)
Het boekje dat voor mij ligt, Amerikaansche kunstindrukken getiteld, is 190 ruim
bedrukte bladzijden groot, werd bij Allert de Lange uitgegeven, versierd met ten dele
zeer goede reproducties: van negers, sky-scrapers, Mengelberg en andere dirigenten,
en bleek ietwat rommelig in twaalf ongelijkwaardige hoofdstukken verdeeld te zijn.
De auteur L.M.G. Arntzenius, muziekredacteur van De Telegraaf,270 verrichtte hier269
270

Zie voetnoot 41 bij het artikel in de Kringschouw van november 1926.
Op 3 juli 1927, dus ongeveer op het moment dat het julinummer van De Muziek uitkwam,
lanceerde Arntzenius in De Telegraaf een felle aanval op Pijper, vanwege diens artikel ‘Das
musikfremde Holland’, de Duitse vertaling van ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’, dat
in juni 1927 was verschenen (zie voetnoot 79). In 1931 raakten Pijper en Arntzenius opnieuw
in een polemiek verwikkeld, ditmaal naar aanleiding van het openingsessay ‘Het Papieren
Gevaar’ in De Stemvork (HPG 2, 518-521).
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mee de eerste publicatie in onze taal - voor zover mij bekend is - over de kwalijk
verenigbare begrippen Amerika en kunst. De opstellen verschenen in het
concertseizoen 1925-'26 in De Telegraaf en in zoverre bracht de uitgave ons geen
verrassingen. Wij kenden deze enthousiasmen reeds, deze altijd vitale doch nimmer
bezonken observaties, zo goed als de uitstekende reproducties naar Covarrubias271
(die het op dit gladde papier natuurlijk beter doen dan in de courant).
De tekortkomingen van een werkje als dit - de tekortkomingen van een geheel
genre - vallen spoedig in het oog. De criteria zijn voor journalistiek werk geheel
anders dan voor elke andere publicatie. En slechts zelden zal de journalist-auteur
achteraf precies weten welk deel van zijn werk waard is boven het efemere bestaan
van een dagbladartikel uitgeheven te worden. Het criterium ligt niet uitsluitend in
het gegeven, niet alleen in de literaire waarde van een stukje. Zodra iemand een boek
de wereld in stuurt, valt hij onder een jurisdictie waarvan zelfs de vlotst schrijvende,
puntigst stilerende journalist geen besef heeft. Omgekeerd leveren voortreffelijke
schrijvers soms volkomen onbruikbare courantenkopij. Het proza van Dirk Coster
laat zich niet lezen uit de kolommen van een dagblad, de gedachten van Arntzenius
vullen de 190 bladzijden van zijn boek maar voor een klein gedeelte.
Er zijn natuurlijk auteurs die in staat zijn én een essay (bijvoorbeeld) én een
courantenkroniek te schrijven. De literaire kritieken van M. Nijhoff in de NRC waren
bovendien de allerbest denkbare dagbladkronieken; de oude muziekkritieken van
Matthijs Vermeulen hebben nog niets van hun felheid, hun vehementie ingeboet gij kunt die zó laten drukken en uitgeven, zeven jaar na dato.272 In dit gezelschap
kunnen wij Arntzenius niet brengen en met de maten van Nijhoff en Vermeulen
mogen wij hem niet meten. Wij zouden willen vaststellen dat slechts een deel (helaas
het kleinste) van zijn boekje voor drukken en uitgeven in aanmerking was gekomen,
ons inziens. Wat hij schreef als Inleiding, Terugblik, over negers en over Ruth
Draper273 bleek de transplantatie van krant naar boek te verdragen. De rest is: nu reeds
geantiquiseerde journalistiek.
Arntzenius beschikt over schrijftalent. In aanleg is er zelfs literair vermogen bij
hem aanwezig. Hij verzamelde in enkele korte maanden een groot aantal impressies
van Amerika en de kunst (hij bezit een helder opmerkingsvermogen) en hij heeft die
impressies, in de vorm van haastige notities, vastgelegd in de gastvrije kolom-

271

272
273

Miguel Covarrubias (1904-1957) was een Amerikaans illustrator van Mexicaanse afkomst,
die bij zijn komst naar New York in 1923 onmiddellijk succes had met zijn geestige
karikaturen en studies van bekende persoonlijkheden die o.a. gepubliceerd werden in Vanity
Fair. In 1925 verscheen een verzamelbundel onder de titel The Prince of Wales and other
Famous Americans.
Door hier uitgerekend Arntzenius' voorganger bij De Telegraaf als voorbeeld te noemen,
wijst Pijper impliciet op de neergang van de Nederlandse muziekkritiek.
Ruth Draper (1884-1957) was een Amerikaanse voordrachtskunstenares die optrad in door
haarzelf geschreven schetsen. Zij speelde daarbij alle rollen: haar repertoire bestond uit 37
toneelteksten waarin 58 verschillende vrouwenrollen voorkwamen.
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men van zijn dagblad. Hij had die impressies, in enkele vakantieweken, in zoveel
mogelijk onbezette avonduren moeten laten rijpen tot een overzicht. Dit overzicht
zou een protoplasma geweest zijn waaruit een korte en nuttige beschouwing van het
onderwerp had kunnen ontstaan. Hij had het essay moeten schrijven waaraan wij,
Nederlandse musici, nog steeds behoefte hebben. Want na de lectuur van zijn
Kunstindrukken zijn wij nog even dom, of nog even wijs. Wij houden Amerika nog
steeds voor het land der buitenste artistieke duisternis, voor het vacuüm dat alle
talenten opslokt die op de glans der dollars afkwamen; wij zien het Amerikaanse
kunstleven nog altijd als roofbouw, niet ongelijk aan het kolonisatiesysteem door de
Spanjaarden in Zuid-Amerika toegepast en door de Oost-Indische Compagnie in
Insulinde, een kolonisatiesysteem waarvan wij de heilloze gevolgen nog dagelijks
ondervinden.
Veel wat Arntzenius de moeite van het mededelen waard achtte: over repetities van
Mengelberg en over de reizen met dat orkest, over de Amerikaanse prima donna
Marion Talley, over zijn bezoeken bij Archipenko en Gershwin, is volkomen
overbodig en dikwijls ergerlijk oppervlakkig. En zijn stijl, die op andere plaatsen,
bijvoorbeeld als hij het over Mahler heeft, iets van jongensachtige ontroerdheid krijgt,
is daar griezelig populair: ‘Gershwin, door dit geheel geïnspireerd, schreef hierbij
twaalf songs. Hij liep daar als een haas mee naar zijn instrumentatoren, opdat zij er
muziek van konden maken, en ging vervolgens naar de firma Bolton en Wodehouse.
Dollars tellen’...
Ernstiger wordt het geval waar de schrijver humoristisch gaat doen over muzikale
zaken die buiten zijn bevattingsvermogen liggen. In het hoofdstukje over
Koussewitzky schrijft hij genoeg pueriliteiten om daarmee levenslang een brevet
van onvermogen te krijgen. Weinig dingen zijn gemakkelijker dan grapjes te maken
over oude dove heren die, met een enorme hoorn gewapend, de Orchesterstücke van
Webern niet volgen kunnen. Maar dat de auteur van deze grofheid zich, aldus doende,
identificeerde met zijn dove oude heer, is blijkbaar niet tot hem doorgedrongen.274
Zo is er maar al te veel. Arntzenius noemt de jaarlijkse muziekfeesten der
International Society for Contemporary Music: ‘een soort Hirsch275 voor de jonge
auteurs: hoe men in het volgend jaar zal componeren’. Geestigheid en inzicht zijn
hier volkomen met elkander in overeenstemming.

274

275

Arntzenius: ‘Weberns Orchesterstücke vernietigden alle illusie. Van deze vijf stukken telt
het langste 31, het kortste 6 maten. In de zes maten van laatstgenoemd werk staan welgeteld
zesenveertig noten, verdeeld over negen instrumenten. En wat voor noten! De zaal had bij
de beste klucht niet harder kunnen lachen. [...] Systeem is er ondertussen duidelijk in, en
allemachtig lelijk - pardon, ik meen: tegengesteld aan de hedendaagse opvatting van schoon
- is het ook. [...] In mijn nabuurschap bevond zich een ouder en wat dovig heer. Hij was een
respectabel man, en hem vervulden niet dan goede bedoelingen, toen hij zich zette en een
enorme hoorn aan zijn oor bracht om geen noot van het gespeelde te verliezen. Webern
begon. Gestadig groeide de ontsteltenis op het gezicht van de gehoornde. Groeide, groeide...
Tot hij de hoorn uit het oor nam, er in keek, er door blies, en hem schoon begon te maken.
De goeierd. Na de schoonmaak bracht hij de hoorn weer aan het oor. Toen stond hij op. En
ging.’ Arntzenius (1927), 40-41.
Indertijd een modehuis op het Leidseplein.
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Ik kom tot Arntzenius' conclusies. Die luiden, woordelijk:
‘Reeds meerdere malen wees ik op wat mij de kinderlijkheid van het Amerikaanse
publiek toescheen. Welnu: men verlangt naar kunst, zoals een kind naar cadeaus.
Men wil de grote kunstenaars vereren, zoals een kind de helden van zijn
indianenboeken wil doen. Merk op: al deze gevoelens zijn primitief en zéér sterk.
Zij zijn onstuimig, vitaal, ja hartstochtelijk.’
‘Niet zal de Amerikaan achter het leven, achter de dood de kunst aantreffen als
middelaar tussen tijd en eeuwigheid, als oplossing, als resultaat. Het is de hoogste
vorm der Europese kunstliefde die dat zo ondervindt.’
‘De Amerikaan verlangt met al zijn tomeloze energie naar schoonheid als een
vorm van leven, van beweging, groei, als iets waarbij zijn hartstocht wakker wordt.’
‘De kunstzin in Amerika staat tot die in Europa als hartstochtelijke begeerte staat
tot liefde.’276
Bij oppervlakkig doorlezen van dit fragment - het best geschreven en het minst
slordig gedachte stukje van het hele boek - valt het op dat de schrijver van bijna al
zijn climaxen anticlimaxen maakt: de (kinderlijke?) drang tot heldenverering - wie
hierin zonder zonden is, werpe de eerste steen - heet bij Arntzenius: ‘onstuimig,
vitaal, ja hartstochtelijk’. Het schoonheidsverlangen dezer zelfde Ford-bouwende,
filmscheppende natie wordt ons voorgesteld als te zijn gericht op iets dat (ten slotte)
zijn hartstocht wakker maakt...
Als ik even over dit laatste nadenk, begrijp ik het niet meer. De kwalificatie van
kunst als: ‘middelaar tussen tijd en eeuwigheid, als oplossing, als resultaat’ (alweer
een anticlimax) is waarlijk niet zeer... Europees. En wat bewijst de vergelijking
‘Amerikaanse kunstzin staat tot Europese kunstzin is gelijk hartstochtelijke begeerte
staat tot liefde’? Voor de schrijver wellicht veel, voor ons bitter weinig. Omdat de
relatie tussen hartstochtelijke begeerte en liefde een dermate variabele grootheid is
dat eventuele discussies hierover wellicht zouden kunnen beginnen bij Adam en Eva,
maar geen einde zouden vinden, voor wij in de psychiatrisch-neurologische kliniek
of tenminste bij een theosofisch stelsel waren aangekomen. Gij kunt dit onderwerp
niet aanvatten zonder er de psychologie der menigte in te betrekken - en dan nog
komt men niet zeer diep.
Arntzenius' conclusie is vlot neergeschreven. Maar zo eenvoudig liggen de dingen
niet. Om met vrucht vergelijkingen van deze kracht te kunnen opstellen, moet men,
afgezien van alle psychologie, over een beter gefundeerd en helderder geordend besef
van het exquisiet Europese fenomeen Toonkunst beschikken. Arntzenius' temperament
(o, hij houdt van de sfyngische muziek, voor zover zij hem geen raadsels opgaf maar dat hield zij, naar Sfinxenaard, niet lang vol) gaat met zijn rede op de loop, op
de ongunstigste, de meest onverwachte ogenblikken. Op een orkestrepetitie, bij een
jazzband, onder het kijken naar een revue, in het atelier van Archipenko. Arntzenius
mist de alledaagse talenten, nodig om, met enige kansen op een redelijk resultaat, te
gaan vergelijken. Hij mist rust en bezinning.
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Arntzenius (1927), 184-185.
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Nu weet ik zeer wel dat er auteurs zijn geweest die ook op een nonchalante manier
(maar dan was de nonchalance schijnbaar!) over hun onderwerpen heen liepen.
Couperus' beste bladzijden behelzen ook maar wat losse observaties: Van en over
mijzelf en anderen.277 Maar die schijnbare nonchalance was de vrucht van een zeer
diep en een ten uiterste gedifferentieerd levensbesef. Persoonlijk verkies ik vele
geesteshoudingen boven Couperus' superieur dilettantisme. Maar hoe zullen wij een
dilettantisme noemen dat zich tevreden stelt met een halfhonderd momentfotografieën
van dirigenten, revuesterren en jazzbands, een dilettantisme dat ons verveelt met
mededelingen hoe hard het auditorium van de meisjeskostschool Mount Holyoke
College klapte na een Tsjaikovski-Weber-Berlioz-programma en dat culmineert in
de mededeling dat de ‘grondige en minutieuze behandeling van de kwesties: of de
Amerikaanse kunstcultuur door haar jeugd ook onbelangrijk is, en of in werkelijkheid
de pure kooplust en het verlangen naar het beste de enige factoren zijn die het
kunstleven van Amerika regeren, de omvang van een tweede boek (zou) eisen?’278
Daar was het nu juist om te doen geweest.
Arntzenius' Amerikaansche kunstindrukken zijn een symptoom. Een symptoom
van een geesteshouding waartegen men niet positief genoeg stelling kan nemen. Van
een hypocrisie namelijk waarvan de schrijver zelf zich wellicht in het geheel niet
bewust is. Arntzenius meent waarschijnlijk Santa Caecilia op zijn wijze getrouwelijk
te dienen door met haar een weinig te flirten en over haar enkele vertrouwelijke
mededelingen te doen in het journalistieke jargon dat eertijds tot de sportpagina's
beperkt bleef, doch dat thans ook de rubriek kunst van vele couranten tot een ordinair
en rumoerig verblijf heeft gemaakt. Wij zouden Arntzenius een artikel van prof. R.N.
Roland Holst willen voorleggen (indertijd verschenen in De Nieuwe Kroniek van
mei '21) waarin deze meesterlijke denker de mentaliteit der journalisten, de ‘holle
en bolle spiegels’ hekelt, die van de door hen bewonderde sujetten, of die nu
Mengelberg heten of Carpentier, slechts verwrongen beelden geven. Roland Holst
heeft het daarin over de dikke soepen en de meer dan levensgrote oesters die zijn
journalistieke bewonderaars Mengelberg zagen eten, en de extra lange sigaren die
zij hem in hun artikelen lieten roken.279
Dit behoeft Arntzenius zich niet aan te trekken. Hij gaat inzake oesters, sigaren
en dikke soepen vrijuit. Maar er zijn overtredingen van de ongeschreven wetten van
het artistieke bewustzijn die duizendmaal erger genoemd moeten worden. Roland
Holsts ‘holle-bolle spiegel’: de Amsterdams-Amerikaanse muziekcorrespondent der
NRC,280 bezorgde zijn lezers slechts het spotbeeld van een persoon; de muziekredac-
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Van en over mijzelf en anderen is de titel van de reisnotities van Couperus die verschenen
tussen 1910 en 1917. Pijper had grote bewondering voor Couperus' stijl en gebruikte soms
diens woorden; zie voetnoot 315 bij de recensie van 17 mei 1920.
Arntzenius (1927), 183-184.
R.N. Roland Holst, ‘Holle en bolle spiegels’. De Nieuwe Kroniek, jrg. 1, nr. 5, 7 mei 1921,
4-7. Met Carpentier wordt de Franse bokser Georges Carpentier (1894-1975) bedoeld die
van 1920 tot 1922 wereldkampioen halfzwaargewicht was.
De criticus S.A.M. Bottenheim. Voor de relatie tussen Mengelberg en Bottenheim zie Zwart
(1999), 312 e.v.
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teur van De Telegraaf maakt dwaze kristallisaties van een begrip, van de muziek.
Zo, naar aanleiding van Whitemans jazz: ‘In het kwartet der saxofoons ligt een
drieklank; trompetten en trombones verdubbelen. Zacht zet het in. En zwelt, zwelt,
aangezet door een fameuze roffel van de kleine trom, zwelt...! Ge ziet het akkoord
openbloeien. Het is of de klank alle kleuren van het spectrum doorloopt, steeds sterker
wordend van licht en glans: tot het akkoord geboren is in een verblindend wit, en
een flitsende slag op het grote bekken de apotheose aankondigt.’281
Over Mahler: ‘Men kan Mahlers oeuvre met een enorme geloofsbelijdenis
vergelijken: de eerste vier symfonieën staan daarin voor het kinderlijk vertrouwen
in de kinderhemel; de daaropvolgende vier symfonieën gelijken de strijd van Job,
en in de laatste werken wordt het Nieuwe Testament aanvaard, verstaan, beleefd.’
Over ‘de ware negerkunst’: ‘Dan staat een meisje overeind en zingt en danst. Het
orkest veert op: terwijl piano en slagwerk het ritme geven, is het of saxofoon, trompet
en trombone tegen het danseresje praten. Steeds zet de trompettist syncopisch in,
met een lange hoge noot: die daalt dan af in chromatische val, wordt zachter en op
het laatst onhoorbaar. Stil en warm, gedragen van lange melodische lijn smeekt de
saxofoon, vibrerend en smartelijk. En in de diepte kreunt de soepele trombone in
lange, glisserende vibrato's zijn liefde uit, roepend zijn vragen naar de zangeres, die
rondgaat en aan iedere tafel het refreintje van haar lied zingt.’282
Dit zijn uitingen van een sterk door de verwerpelijke journalistieke
nivelleringstendens aangetast bewustzijn. ‘In hun ijver’, schrijft Roland Holst over
de kunstreporters, ‘om toch ook de kunstenaar de grote populariteit die de sportheld
omzweeft, deelachtig te doen worden, een populariteit die de journalist boven alles
heerlijk en begeerlijk voorkomt, vergeten zij dat ieder waarachtig kunstenaar uiteraard
een gesluierd wezen is en een versluierd wezen begeert te blijven.’283
De muziek zelf is een nog veel gesluierder verschijnsel dan de musici versluierde
wezens zijn. De fidele enthousiasmen die Arntzenius ten beste geeft, afwisselend
over dirigenten en componisten, kleurlingen en operazangers, miljonairs en solisten
- doorspekt met opinies over Weberns Orchesterstücke en Gershwins Oh Kay, laten
van enig wezenlijk respect niets blijken. Dit is tenslotte het ernstigste bezwaar dat
ik tegen zijn boekje heb.
Want ik houd Arntzenius voor een figuur die in zekere zin representatief is voor
het muziekbesef van deze tijd en van dit land. Hij is de - in zijn gemiddelde volkomen
bevoegde - criticus van het meest gelezen dagblad en zijn artikelen hebben de waarde
van een klein orakeltje voor de talrijke lezers die het niet zelf beter weten. Ons verzet
richt zich, over Arntzenius' hoofd heen, tegen de amorfe mentaliteit van de huidige
muziekpraktijk, het actuele kritiekbedrijf. Het is nodig om sommige harde waarheden
onomwonden te zeggen: wanneer de Europese muziek in dit tijdsgewricht te gronde
moet gaan, dan zal zij sterven aan het, door Arntzenius niet begrepen, amerikanisme.
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Arntzenius (1927), 9.
Arntzenius (1927), 175-176.
Voor de context van dit citaat zie voetnoot 324 bij de recensie van 28 november 1921.
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Wij hadden gewenst in deze musicus een medestander te kunnen begroeten, één die
zich niet verhovaardigt op zijn gebrek aan inzicht in ettelijke fenomenen, die zich
van het verschijnsel Mahler niet afmaakt met een improvisatie op de Concordantie
van Trommius284 en die afstand weet te bewaren tussen zijn jazz- en
symfonie-enthousiasmen. Het is een kwestie van gemiddelden.
Het is niet bijzonderlijk moeilijk om, gewapend met wat orkestroutine en een paar
betrouwbare oren, een masker van autoriteit voor te binden, grapjes te maken over
alles en nog wat, componisten een zotskap op te zetten, reproducenten een
keizerskroon en het publiek een chloroformmasker met jazzdampen en
tromboneglissandi. Het is niet bijzonder moeilijk, maar ik noem het een averechtse
verdienste.
Wellicht slaagt Arntzenius erin zijn schrijfwoede te breidelen en zijn appreciaties
een weinig meer in overeenstemming te brengen met de feitelijke verschijningsvorm
van hetgeen wij Europese toonkunst noemen. (De ‘tragedie van Mahler’ is waarlijk
iets anders dan ‘de tragedie van de twintigste-eeuwse, christelijke Europeaan’...!)285
Tussen de hemel van het eeuwige zwijgen en de aarde, die vol gerucht van saxofoons,
grote trommen, struggle for life en quasi-heroïeke trompetten is, bevinden zich vele
geheimen van welker bestaan de schrijver van Amerikaansche kunstindrukken zich,
ten overstaan van onze muziek, nog geen rekenschap gaf.
Wij wachten op Arntzenius' volgende publicatie. Moge die meer het resultaat
blijken van een besef van de verantwoordelijkheid die hem - te zwaar, wellicht? door zijn kritische positie op de schouders wordt gelegd. Hij houde zich intussen
overtuigd van onze opmerkzame belangstelling en trachte, met zijn eigen oordeel
des onderscheids, de mentaliteit van de aan hem opgedragen dagbladkritiek op een
iets hoger peil te brengen.

Muziekbesprekingen
- Nieuwe Nederlandse muziek
juli 1927 (De Muziek)
Vrouwenkoren met pianobegeleiding
Uitgeverij Seyffardt, Amsterdam
Dit is een in alle opzichten goed verzorgde en uitstekend aan het doel beantwoordende
uitgave. Druk, formaat en inhoud stemmen tot tevredenheid. Het zijn natuurlijk
vogels van diverse pluimage en het zijn niet allemaal zangvogels. Het meest
ouderwetse is niet altijd het slechtste, in deze materie. De koortjes van Heinze en
Loots286 zijn uitstekend voor de stemmen geschreven (Loots' pianobegeleidingen zijn
niet altijd
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Zie voetnoot 82 bij het artikel ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’.
Arntzenius schrijft: ‘Onze wereld met haar vreugden, en vooral haar smarten, heeft Mahlers
muziek geschapen. Mahlers tragedie is de tragedie van de twintigste-eeuwse, christelijke
Europeaan’. Arntzenius (1927), 22.
Gustav Adolf Heinze (1820-1904), Ontwaak, Maandrozen en Sneeuw; Philip Loots
(1865-1916), Najaar en December
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even geslaagd). De werkjes van Röntgen287 zijn voor het doel wellicht nog geschikter.
Men vindt daar alles wat men in eenvoudige vrouwenkoortjes wenst aan te treffen:
gemakkelijk bereikbare goede effecten, een gezellig illustrerende pianopartij,
voortreffelijke declamatie van de (niet steeds bijzonder belangrijke) teksten, ja, wat
niet al. Het handwerk componeren heeft voor Röntgen geen geheimen: canons,
interessante imitaties, omkeringen vindt men overal. En altijd spelenderwijs. Wij
zullen naar nooit gehoorde accenten bij Röntgen tevergeefs zoeken, maar wij behoeven
ook nooit bang te zijn over een niet geslaagde opzet te struikelen.
Anton Averkamp schreef een notenrijke Humoreske voor vrouwenkoor met piano
en verzocht in een noot ‘de tekstwoorden niet op het programma te doen afdrukken’.
Dit getuigt van juist inzicht: er zijn niet veel aardigheden die het verdragen gedrukt
te worden.
Twee vrouwenkoren, op teksten van Margot Vos, door Isr. J. Olman,288 zien er
schrikbarend modern uit. ‘Modern’ is hier slechts in de zin van ongewoon bedoeld.
Olmans modernisme spaart velden vol kool en een hele kudde geiten: het lijkt erger
dan het is. Het is namelijk in wezen de projectie van een uitermate conventioneel
muziekbesef dat, niet helemaal gemotiveerd, raar doet: nuchtere kwadratische
periodetjes inkrimpt of uitrekt, schoolse stemvoeringen kruist met kwintenparallellen
en ‘gewone’ cadensen vervangt door minder goedklinkende quasi-geleerdheden.
Olmans muzikale mentaliteit is volstrekt niet actueler dan die van Julius Röntgen,
maar Röntgen komt eerlijker voor zijn classicistische dogma's uit. En dus projecteert
Röntgen zichzelf zuiverder, completer dan Olman. Mij persoonlijk is Röntgens geste
sympathieker. Ofschoon ik voor de niet tot daad geworden intenties van Olman ook
wel iets kan voelen: de overweging ‘het moet anders’ duidt op iets als beweging.
Maar om ‘anders’ kunstwerken te scheppen... dat is weer iets anders. Olman heeft,
naar deze koortjes te oordelen, nog geen juist inzicht in de (relatieve) waarde der
actuele problemen. En op buitenmuzikale wegen dwaalt hij nog vaker: hoe iemand
ertoe komt teksten als deze voze en quasi-literaire rijmelarijen - de infaamste parodie
op Gorter had niet anders behoeven uit te vallen! - te kiezen, is mij een raadsel.
Karel Mengelberg: Divertissement (1924), piano
Oxford University Press, London
Dit is een, van allure ietwat academisch, van melodiek eenvoudig en uitermate lyrisch,
goed voor het instrument geschreven werk. Er is een zekere onevenwichtigheid tussen
het primitieve karakter van het hoofdthema en de geleerde en barse contrapunteringen
die dit gegeven zich moet laten welgevallen. Maar het is een thema uit een sterk
geslacht: op bladzijde 16 staat het, triomferend en ongedeerd, even onbeschroomd
in D als in de eerste maat van de eerste bladzijde. Het middendeel, Dance, is wat
romantischer, Mahleresk getint. Het beste stukje van de drie.
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Julius Röntgen (1855-1932), De Werksters, Van den Meiboom en Zonnegod.
Israel J. Olman (1883-1968), Begeerte en Morgen.
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Karel Mengelberg: Seven pieces for children (1925), piano
Oxford University Press, London, 3 sh. 6 d.
De stugheid van het vorige pianowerk heeft hier plaatsgemaakt voor een vlotte en
boeiende melodiek, de ernstige contrapuntische verwikkelingen ruimden het veld
voor een pregnante, aforistische, directe wijze van zeggen. Mengelberg deed hiermee
een stap van betekenis. Het suitetje is didactisch bedoeld: vingerzetting en pedalisatie
zijn, evenals de metronoomtekens, zorgvuldig aangegeven. Het is te wensen dat de
pedagogen van deze kindermuziek het dankbare gebruik zullen maken dat zij
verschuldigd zijn aan de zeldzame manifestaties van de moderne geest in hun materie.
De Seven pieces zijn, hoewel gemakkelijker dan Voormolens Kinderboek, technisch
iets moeilijker dan Stravinsky's Les cinq doigts, maar de eisen die Mengelberg aan
de artisticiteit van de spelers stelt, zijn veel hoger. Artisticiteit wisselt evenwel niet
met de leerjaren! Muziekgevoelige jonge kinderen die juist een octaaf kunnen spannen,
zullen in staat blijken Mengelbergs tafereeltjes voortreffelijk te spelen. En zij zullen
daarbij een niet onbelangrijke dosis muziek verwerkt hebben. Een bijzonder aardig
en aantrekkelijk opusculum.
Cato Hespe-du Mée: Neuf inspirations pour piano
Uitg. Seyffardt, Amsterdam
Zelden was een titel tegelijkertijd juister en onvollediger. Alle negen de stukjes zijn
geïnspireerd, door de een of ander; en nergens is de inspirator erbij vermeld. Moeilijk
op te sporen blijken mevrouw Hespe-du Mées bronnen niet. Meestal is het Chopin,
soms Grieg, eenmaal Wagner, eenmaal Heller en eenmaal Czerny. Maar Czerny,
Heller, Grieg, Chopin en Wagners Klavierauszügler289 schreven beter voor de piano.
De noteringswijze van de Etude in f (nr. 4 van het serietje) is bijzonder onhandig en
ook de andere etudes wemelen van muzikale onverklaarbaarheden. De schrijfster
dezer inspiraties zou nog veel te leren hebben.
Johanna Bordewijk-Roepman: Herfst, Trois préludes pour piano
Uitg. Kruseman, Den Haag, f 1,75
Ook deze componiste vond haar inspiraties in het oeuvre van anderen. Zij hecht zich
evenwel aan jongere en frisser in het blad staande bomen. Sommige klimplanten
groeien heel goed tegen een hekje van latten op. (Want zouden wij Czerny een boom
mogen noemen? Een hekje, een houten hek-op-de-dam, is al mooi genoeg, dacht ik.)
Andere, fijner-geaarde en weelderiger bloeiende klimheesters hechten zich slechts
aan levend hout. Van Debussy heeft mevrouw Bordewijk-Roepman onnoemelijk
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De pianouittreksels van de opera's van Wagner werden gemaakt door Karl Tausig (Der Ring
des Nibelungen en Die Meistersinger von Nürnberg), Karl Klindworth (Der fliegende
Holländer en Tannhäuser) en Hans von Bülow (Tristan und Isolde) die ook verscheidene
werk voor piano à quatre mains inrichtte.
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veel geleerd. Geleerd, niet overgenomen. De niet met reële begrippen aan te duiden
ontroeringen die stukken als Debussy's Feuilles mortes uitstralen, kan men niet leren
oproepen. En de passages in Herfst (het begin van nr. 3) die zich zo gevaarlijk dicht
in de buurt van het voorbeeld begeven, mislukten hieraan. Deze componiste zou
weer veel Debussysmen moeten afwennen voor zij haar volgende werken aan de
goede zorgen van haar uitgever toevertrouwde. Er staan een halfhonderd te veel ‘hele
tonen’ in en de overmatige drieklank heerst, met het verminderde octaaf, despotisch.
Johanna Bordewijk-Roepman: Poolsche suite pour piano
Uitg. Kruseman, Den Haag, f 2,40
Deze programmamuziek is veel minder. Het is precies even lyrisch-gevoelig als haar
Herfst, maar het is psychisch in hoger mate ongedisciplineerd. Alle overgangen zijn
met halfversleten trucs gelast en de vlugge delen lijden ernstig aan parallellitis. Over
het specifiek Poolse element, dat zich natuurlijk niet uitsluitend in de moeilijk
uitspreekbare namen van de geografische indicaties dezer muziek kenbaar maakt,
wil ik hier niet oordelen: de invloed van Szymanowski is wellicht schijnbaar
ongevaarlijker dan die van Debussy. Maar eerlijk gezegd, het worden dan
Debussysmen uit de derde hand...
Johanna Bordewijk-Roepman: Trois chansons françaises
Uitg. Kruseman, Den Haag, f 1,50
Om met een schoolmeesterijtje te beginnen: de gewoonte om vocale ritmen anders
te noteren dan instrumentale is een goede gewoonte. Zij helpt de componisten
onthouden dat liederen componeren het volgen van een reeds bestaand kunstwerk,
van een gedicht, is. Ik acht het als symptoom niet zonder betekenis dat mevrouw
Bordewijk-Roepman zich van dit traditionalisme niets aantrekt. Zij componeerde
een lied van Verhaeren, een van Verlaine (natuurlijk La lune blanche) en een van
Baudelaire.290 Het spijt mij te moeten zeggen dat zij aldoor zo ver beneden het peil
van haar poëten is gebleven, dat wij geen spoor van kans op een vergelijking kunnen
vinden. Dit is zowel declamatorisch als melodisch absoluut onvoldoende: vormloze,
onexpressieve melopeeën, een ‘interessante’ harmonie in de begeleiding die ons bij
de betoverendste zinswendingen het alledaagse spreekwoord van de tang en het
varken te binnen brengt. Toch heeft deze componiste talent. Een ongevormd,
onuitgegroeid muziekbesef, met een volslagen gebrek aan zelfkritiek. Maar een talent.
Het is de vraag of zij ooit iets aan dat talent zal hebben. Zij gebruikt het voorlopig
nog ‘zomaar’. Elk vak eist echter studie en/of training. Op zijn gevoel kan niemand
in het donker een tekening maken.
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Emile Verhaeren (1855-1916), Abel et Caïn (Révolte); Paul Verlaine, La lune blanche luit
dans les bois; Charles Baudelaire, Les pauvres.
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M.E. Gerlings: Het leven, zang en piano
Uitg. Seyffardt, Amsterdam, f 0,60
Tekstdichter: Guido Gezelle. Mentaliteit: gymnasiasten-clubliederen. Inventie: nihil.
Melodievorming: gaat dwars tegen de draad van het gedicht in. Declamatie:
dilettantisch. Harmonisering: dito. Pianostijl van de begeleiding: dito. Realisatie voor
de stem: te hoog voor een alt (bariton), te laag voor een tenor (sopraan). De
uitgewerkte bassen van een eerstejaars conservatoriumleerling voldoen aan hogere
artistieke eisen.

Beethoven en de jazz
juli 1927 (i10 - De Quintencirkel)291
De Mexicaanse muziekonderwijzers hebben voorgesteld om ter ering van
de nagedachtenis van Beethoven een week lang alle jazzmuziek te verbieden
(courantenbericht).292
Dit was de note gaie van het Beethovenjaar. De zogenaamde beschaafde wereld heeft
Beethoven geëerd met uitvoeringen van zijn symfonieën, kwartetten, sonates en
minder algemeen bekende stukken. Muzikaal Europa is, getooid met schelphoed en
pelgrimsstaf, naar Wenen getrokken; de couranten brachten berichten over
Beethoven-feesten in Bonn, in Berlijn, in Engeland, Frankrijk, Amsterdam en de
Achterhoek. En in Mexico wilden zij een week lang de jazz doen zwijgen, ter ere
van Beethoven.
Deze zelfde jazz is echter een consequentie - volgens sommige melomanen zelfs:
de enig juiste consequentie - van Beethoven en honderd jaar Beethovenisme.
Want Beethoven was de componist die het element der persoonlijke mededeling
in de muziek bracht. Bij de Weense klassieken was de symfonische kunst ‘voorgoed’
verbonden geraakt aan de beheerste, de evenwichtige sonatevorm. Het schema van
de vier symfoniedelen, van de toonaardrelaties was in de plaats getreden van de
veelal ongebondener suite. Het principe van de becijferde bas, dat een volleerd
muzikantschap en een volmaakte artisticiteit van de speellieden eiste, was tot een
verfoeilijk dogma verstard. Na Mozarts dood dreigde het gebouw der Weense
symfonische kunst een gepleisterd graf te zullen worden.
Beethoven vernieuwde de principes door zijn eigen, levend geestesleven te enten
op het onvruchtbare hout. Vóór zijn tijd was het gebruikelijk dat een optredend
kunstenaar, een solist, zich tevens liet kennen als componist, tenminste voor zijn
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De fragmenten die door Pijper werden weggelaten bij het redigeren van De Quintencirkel
zijn tussen ‘en’ geplaatst.
In het RN van 22 maart 1927 luidde het bericht: ‘Naar gemeld wordt, hebben de
Mexicaanse musici besloten een week lang het maken van alle jazzmuziek te staken
in verband met de 100ste verjaardag van Beethovens sterven.’
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instrument. De generaalbasspelers hadden aan een paar cijfers genoeg om alle
tussenstemmen van een polyfone compositie te weten; de pianisten van Mozarts
generatie improviseerden bijna evenveel als zij lazen (Mozart heeft bij zijn ± dertig
pianoconcerten slechts een paar cadensen geschreven; Beethoven, voor vijf
pianoconcerten, een dozijn).293 De componisten der Middeleeuwen waren nog veel
principiëler: zij zetten niet eens kruisen of mollen, overwegende dat zelfs een zanger294
behoorde te weten waar de accidentalen aangebracht moesten worden...
De muziek was van oudsher het domein der persoonlijke mededeling: de oudste
componisten waren executanten. Men kan ook zeggen: de oudste vocalisten en
instrumentalisten waren componisten. Hierin kwam, in Beethovens tijd, verandering.
Naast de vinders kwamen de uitvoerders, musici zonder het vermogen hun eigen
geestesleven in zelf gevonden klanken te uiten. Het ritueel dat Beethoven begon te
bedrijven was een ‘pro omnibus’. Zijn gevoelskristallisaties moesten dienen voor
een gehele generatie (zij golden nu juist honderd jaar), en in plaats van ons te
verdiepen in een psyche-d'Albert of - mutatis mutandis - in een psyche-Mengelberg,
leerden wij onderscheid te maken tussen d'Albert-beethovenismen en
Mengelberg-beethovenismen, of Schumann-beethovenismen,
Brahms-schumannbeethovenismen, Regerbrahmsschumannbeethovenismen, et cetera.
De persoonlijkheden onzer solisten interesseerden ons niet wezenlijk meer. De
vraag die de critici opwierpen, was niet langer: hoe speelt Rubinstein piano? Maar:
hoe speelt Rubinstein Beethoven? Ja, men begon bedenkelijk onverschillig te worden
voor de persoonlijke kwaliteiten van zijn componisten. Mahler is daar een typisch
voorbeeld van: men meet Mahler, in enkele milieus althans, met Beethoven-maten.
Daarom lijkt hij voor sommigen ook zoveel groter dan hij is. Het is namelijk een
relatief geringe verdienste om de principes van 1800 in 1900 met zesmaal meer
lawaai en in zesmaal de beschikbare tijd te projecteren.
Ik zie, onder de microscoop althans, in de jazz een poging tot herwinning van de
autonomie der scheppend-uitvoerende kunstenaars. De kunststukjes van de drummer
zijn van geen andere orde dan de improvisaties van de oude continuospelers.
De jazz eist van zijn musicerende adepten eveneens: veelzijdigheid. De saxofonist
moet ook klarinet kunnen spelen, ook een zaag kunnen laten zingen, ook kunnen
omgaan met een swannee-whistle.295 De muzikanten van vorst Esterházy moesten
kunnen tafeldienen en de paarden inspannen. Parallellisme. Zouden er na Mahlers
symfonieën, waarbij in de partituur elke grimas van de dirigent staat aangetekend
(‘Ausholen zum Akkord’, ‘Ja nicht eilen!’) weer muzieken in de mode raken ‘zum
Singen oder zum Spielen’, gelijk dat in de voorklassieke periode gebruikelijk was?
Er bestaan reeds orkestwerken, van de moderne Weense componist Josef Matthias
Hauer, waarbij de keuze van de instrumenten aan de dirigent wordt overgelaten. Een
stap verder (of: verder terug) en wij hebben weer generale bassen. De experimenten
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In i10 en in de eerste druk van De Quintencirkel: ‘Mozart heeft bij zijn ± dertig pianoconcerten
slechts twee cadensen geschreven; Beethoven, voor vijf pianoconcerten, meer dan een half
dozijn.’
In i10: ‘dat een zanger behoorde te weten...’ Het woordje zelfs is in De Quintencirkel
toegevoegd.
Fluit, voorzien van een zuiger, waardoor een glijdende toon gemaakt kan worden.
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van Schönberg (‘Dirigierpartituren’) zijn in dat verband zeer instructief.296 En de
pianosonates van Poulenc, die eigenlijk voor klarinet en fagot, en voor hoorn, trompet
en trombone geschreven waren!297 En de suites van Stravinsky, georkestreerde
kinderquatre-mains!...
Ik persoonlijk noem de jazz niet: de enig mogelijke consequentie van honderd jaar
subjectivisme in de muziek. Maar een consequentie is hij wel. De gevolgen van een
sneeuwbui in april zijn modderige straten en verkouden mensen. De gevolgen van
Beethoven-afgoderij, zó laat in de tijd - honderd jaar lijkt soms lang, gemeten met
menselijke maten - zijn reumatische gedachtegangen298 en verstopte begrippen.
Speciaal bij de ongelukkige minnaars van het nieuwe,299 die aan hun jazz niet
voldoende beschutting voor de ijzige voorjaarsstormen der evolutie kunnen ontlenen.
‘Zie bijvoorbeeld Constant van Wessem, in De Groene van 5 maart 1927:
Het is thans bon ton bij zekere critici op de jazz te foeteren. Of men al
herhaaldelijk uitgelegd krijgt dat de muzikale voorstanders van de
jazzinvloeden de heilzaamheid alleen zien in de verleniging van het
ritmemechaniek bij een in de gewrichten wat stijf geworden muzikaal
geslacht en de jazzgeluiden slechts als leerschool voor instrumentale
effecten bestuderen, niet met de boze opzet ons de kunst van een
“gedegenereerd negerras” (een pathetisch woord!) te willen opdringen,
helpt niet veel. Men blijft zijn oordeel nu eenmaal regelen naar de
Amerikaanse Society-brouwsels en naar de parade-effecten van Paul
Whitemans virtuoos gedrild orkest, die beide geen maatstaf zijn, evenmin
als te wijzen op de nog geringe resultaten ener directe transpositie van
jazz in onze oude muziek, wat ook alweer het gewicht van de jazz zelf
boven haar invloeden verheft en deze evenmin betreft als het “lawaai”
waarin men vroeger de attractie van de jazz zag.’
Men vraagt zich af of de Mexicaanse muziekmeesters met hun ‘ter ere van Beethoven’
een diepere bedoeling hebben gehad. Was het soms een offerplenging? Bezaten de
muziek-onderwijzende Mexicanen misschien niets kostbaarders dan de jazz? Legden
zij wellicht hun vermogen tot persoonlijke, Zuid-Amerikaanse muziekuiting op het
altaar?
‘Wij zullen dit waarschijnlijk nimmer weten.’ Ik heb geen latere berichten over
muzikaal Mexico meer gevonden. Het voorstel heeft geen meerderheid gekregen,
naar het schijnt.
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Waarschijnlijk refereert Pijper hier aan de particelpartituur die Schönberg maakte van zijn
complexe Vier Lieder för Gesang und Orchester, op. 22 ten behoeve van dirigenten. Het
was echter beslist niet zo dat die ‘Dirigierpartitur’ de uitvoerenden een grotere vrijheid gaf.
Pijper lijkt de sonates voor blazers te beschouwen als gearrangeerde pianomuziek.
In i10: zijn onzindelijke gedachtegangen.
In i10: ‘Speciaal bij de ongelukkige, voorlijk schijnende neuswijze achterblijvers, die aan
hun jazz...’ De formulering ‘voorlijk schijnende neuswijze achterblijvers’ had Pijper in april
1926 al eens gebruikt, en wel in zijn bespreking van Lou Lichtveld, Les vacances du pantin.
Dat artikel werd onder de titel ‘Het neoclassicisme’ opgenomen in De Quintencirkel, net als
‘Beethoven en de jazz’. Om niet tweemaal hetzelfde grapje te gebruiken in dezelfde bundel,
wijzigde Pijper de formulering op één plaats.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Maar ik weet ook niet wat ontstellender is: het onverstand inzake Beethoven en
de Europese muziek van de op het stuk van jazz misschien niet volkomen onbekwame

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

291
Mexicanen, of het wanbegrip inzake jazz van de op het stuk van muziek niet zeer
bevoegde Europese scribenten. Het is misschien een waagstuk om naar aanleiding
van het volksvermaak jazz een onderzoek te willen instellen naar de metafysische
wortels van het subjectieve muziek maken. Het zou namelijk kunnen lijken of wij
efemere verschijnselen als Beethoven-herdenking, jazzband en Mexicaanse
heldenverering ‘en groene muziekkritiek’ van enig belang achtten voor de
ontwikkeling der toonkunst.
De enige vraag die de moeite waard is: zullen de musici na het verschijnsel jazz
de ontroeringsfaculteiten der muziek beter kennen, bewuster kunnen hanteren?
Dat is nog niet zo zeker. De muzikanten van Johann Strauss' generatie hadden niet
veel minder fantasievrijheid dan Whitemans sujetten. En was de invloed van de
Weense wals op ‘de’ muziek ooit zeer manifest?
Het enige onderscheid is dat bij Strauss de Stehgeiger boven de wet stond, bij
Whiteman de slagwerker. Een verschil in het punt van aanslag, in letterlijke zin. De
slaatjes van geluid die de zwarte jazzdrummer aanmaakt en ons serveert op de
knoppen van zijn trommelstokken ‘- het beeld is van een mijner smulgrage
muziekvrienden -’ zijn misschien wat pikanter dan de altijd wat kleverige bonbons
van klank waarop de tussen de soupertafeltjes ronddrentelende Hongaarse violist
ons placht te trakteren. Maar het is hors d'oeuvre.
De Mexicaanse muziekonderwijzers zullen het wel goed bedoeld hebben: ‘Wo man
jazzt dort lässt Euch ruhig nieder.’300 Maar het Mexicaanse klimaat lijkt toch te
tropisch voor maatregelen van deze kracht: het zou een averechtse hulde geworden
zijn.
Eén ding is zeker: in Mexico hebben de muziekonderwijzers de consequentie van
een gesyncopeerde Beethoven niet aangedurfd. En dus blijft alles bij het oude. Het
interesseert mij wat zij naderhand, bij de herdenking van Gershwins honderdste
sterfdag zullen voorstellen. Consequent ware alsdan een week lang alle kunstmuziek
te verbieden - vooropgesteld dat zij de consequenties van een bekeerde jazz wél
zouden aandurven.
Ik zal het niet horen...

Muziekfeest te Frankfurt (I)301
5 juli 1927 (RN)
Het muziekfeest der International Society for Contemporary Music wordt dit jaar te
Frankfurt gehouden. Voor Hollandse bezoekers beduidt dat, in vergelijking met
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De oorspronkelijke en volledige Duitse tekst is: ‘Wo man singt da lass dich ruhig nieder; /
bôse Menschen haben keine Lieder’ (naar J.G. Seume, Die Gesänge, eerste strofe).
Vanuit Frankfurt schreef Pijper zeven ‘muziekbrieven’, waarvan drie voor het Rotterdamsch
Nieuwsblad en vier voor het Algemeen Handelsblad. Daarnaast schreef hij een overzicht
voor De Groene Amsterdammer van 7 juli 1927. Voor het hoofdstuk ‘Vier jaren hedendaagse
muziek; Frankfurt am Main’ (De Stemvork, 115-128) maakte hij een collage van deze teksten.
Zie ‘Frankfurt am Main, juni 1927’ (HPG 2, 310-316).
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Zürich het vorig jaar, een vergemakkelijking - er zijn nogal wat landgenoten hier en afgezien daarvan bleek de stad Frankfurt te begrijpen wat men aan de muziek en
aan haar dienaren verplicht is. Een officiële ontvangst in het middeleeuwse raadhuis
na afloop der eerste operavoorstelling, bestaande uit een enorm souper voor ± 700
genodigden, waar men de grootste internationale beroemdheden vreedzaam had
weten te verenigen. Daar zit Bartók, ginds een groep Schönbergianen... En na afloop,
zo tegen één uur des nachts, bal, im Rathauskeller, besproeid met de edelste wijnen
van het land.
Stel u zoiets in Holland voor! Behoeft het verwondering te wekken dat alle
deelnemers a priori geneigd waren, met zo tevreden gestemde magen en gemoederen,
van de moderne muziek het beste te denken? Ook op het stuk van muziek gaat de
kortste weg niet via de oren, maar over de maag!
Maar zonder verdere vakantieachtige overwegingen: er wordt hier te Frankfurt
uitstekend gemusiceerd. De concerten worden in het Opernhaus gegeven en het is
eerst wel een beetje vreemd, op de plaats van de heldentenor een strijkkwartet te zien
zitten. Maar de bezwaren zijn vooral gelegen in onze onwennigheid: het klinkt overal
in het gebouw voortreffelijk en er gingen weinig pianissimi verloren; ook het
symfonieorkest klinkt er zeer goed.
Als entrée en matière had men een Festaufführung van Busoni's nagelaten opera
Doktor Faust voorbereid. Wij hebben deze voorstelling met gemengde gevoelens
bijgewoond.302
Die gevoelens waren samengesteld uit oude herinneringen, een snuifje ergernis
en een overvloedige mayonaise van verveling. Busoni schreef zijn tekst op gegevens
van de ‘Ur-Faust’, hetzelfde libretto dat ook Goethe geïnspireerd heeft tot het
scheppen van zijn bekendste werk. Men kent de geschiedenis wel: buiten en behalve
de gewone spokerij en de met bloed getekende akte van zielsoverdracht komt er een
episode met de hertogin van Parma in voor en een massa filosofie. Dus géén Gretchen
en derhalve geen gevangenisscène; géén Walpurgisnacht en dus geen ballet. Gounod
had het zich gemakkelijker gemaakt: een liefdesdrama is altijd een dankbaar gegeven
om te becomponeren en als daar nu nog de kostbare rekwisieten van een baarlijke
duivel, een vermoorde broeder, een hemelvaart-in-nuce bijkomen zijn alle gegevens
voor een ‘Welterfolg’ aanwezig. Gounod was ook een veel beter componist dan
Busoni... Bij Busoni's Faust missen wij alle vrijages in de maneschijn, missen wij
de note gaie van de op de duivel verliefde oude jongejuffrouw, missen wij de dierbare
eerste opkomst van Mefistofeles, voorafgegaan door een vlammetje en gevolgd door
een straal stoom. Wat wij er aan regiewonderen voor in de plaats kregen, was ten
eerste: een overkokende retort, waarin de steen der wijzen gedestilleerd heette te
worden (slot van de eerste scène); zes groene vlammetjes aan de muur: zes geesten;
een aantal levende beelden, een paar plastische standen van het vrouwelijke
schoonheidsideaal Helena, gehuld in haar kuisheid en de mantel van heur haren, en
de symboliek van een ‘nackter Jüngling der, ein blühender Zweig in der Rechten,
mit erhobenen Armen’ van het
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De voorstelling op 29 juni 1927 stond onder leiding van de dirigent Clemens Krauss. Regie:
Lothar Wallerstein; Bühnenbild: Ludwig Sievert.
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eerste plan rechts naar het achterdoek wandelde, een beetje zwikkend in zijn enkels,
door de ongewoonheid en omdat het zo langzaam moest. Dat is het slot van de opera
en als wij alle symbolismen dóór hebben waarop Busoni ons vier uur lang onthaalde,
dan blijft slechts de wetenschap over dat deze filosofie al hopeloos verouderd was,
voor Busoni nog geboren werd... Het is onbeschrijfelijk kinderachtig, hoe ernstig hij
het ook bedoeld heeft. En de enige motivering welke een opera ooit kan hebben - de
waarde der muziek - ontbreekt. Het is het werk van een zeer geïnspireerde reproductor,
van een kenner der wereldliteratuur, maar niet van een schepper. Het staat vol
muzikale ongemotiveerdheden en er is geen enkele melodische frase waarmee het
goed afloopt. Modern is het niet, ouderwets evenmin. Het is een interpretatie van
vorige-eeuwse en actuele gedachtegangen, een preek op teksten van vrijwel alle
auteurs van Bach tot Schönberg. Maar het heeft niets van een compositie.
Dat noemen zij hier een representatief meesterwerk en het werd ontvangen met
een enthousiasme dat iets treffends had.
Men vraagt hier niet in de eerste plaats naar de waarde van een opus, van een
persoonlijkheid, gelijk dat bij ons in Holland de (mijns inziens de betrekkelijk goede)
gewoonte is. Men gaat uit van de overweging dat de werken van de nationale auteurs
uitgevoerd moeten worden en men verheugt zich over een goed stuk handwerk,
zonder daarbij nog te eisen dat het volstrekt origineel is. Hieruit volgt dat men de
werkelijk oorspronkelijke scheppers als Beethoven, Bach of Wagner in de letterlijkste
zin verafgoden kan. Voor een muzikaal Duitser, dat is voor 90% van het hele volk,
is een componist an und für sich reeds een wezen van hogere orde; een representatief
componist, als Busoni of Brahms, is een halfgod; een genie van wereldreputatie
nadert men, in overdrachtelijke zin, slechts knielende.
Men zou niet mogen zeggen dat de Frankfurters zich chauvinistisch of geborneerd
tonen. Het werk van Busoni werd met enthousiasme ontvangen en men bereidde de
dirigent Clemens Krauss en de voornaamste solisten Adolf Permann en Hans Brandt
enorme ovaties. (De uitvoering was goed, ofschoon niet in alle opzichten
onberispelijk.) Maar de volgende avond juichte men even verheugd voor de
representanten van Rusland (Mossolov), Holland (Willem Pijper), Tsjechoslowakije
(Janáček) en Italië (Castelnuovo-Tedesco).
Van Mossolov speelde het voortreffelijke Kolisch-kwartet uit Wenen zijn Eerste
kwartet. Het is nog een jeugdwerk, met slappe en rauwe fragmenten naast en door
elkaar. Maar het blijkt de uiting van een buitengewoon voor de muziek gedisponeerd
bewustzijn; men zal goed doen zijn naam te onthouden.
Pijpers Fluitsonate werd zeer warm ontvangen. Men roemde in de Duitse pers
vooral ook de kwaliteiten van de fluitist Feltkamp. De persmeningen over het werk
zijn tamelijk verdeeld: wat A te modern acht, vindt B ouderwets en een gefundeerd
oordeel pretendeert geen der critici nog te geven. De Duitsers maken een duidelijke
scheiding tussen een Presse- en een Publikumserfolg. Het muziekdramatische werk
van Schreker,303 dat wij in Holland bijna niet kennen, is een echt Presse-erfolg. De
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Het oeuvre van Franz Schreker (1878-1934) omvatte op het moment dat Pijper dit schreef
Der ferne Klang (1912), Das Spielwerk (1913-1915), Die Gezeichneten (1918) en Der
Schatzgräber (1920).
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Publikumserfolge zijn gemeenlijk spontaner... maar iets bewijzen doen zij natuurlijk
geen van tweeën.
Het Concertino van de jeugdige grijsaard Leoš Janáček uit Praag (hij is
drieënzeventig jaar oud en ziet eruit als een menslievende en gemoedelijke Strindberg
- men zou hem zestig jaar geven en een weekend met hem willen gaan kamperen)
is wat onevenwichtig. Te kort ineengedrongen exposities, maar tautologieën in de
bewerking. Het is melodisch wat stug en men zou zijn wijze van concipiëren aan een
nader onderzoek willen onderwerpen. Het is overigens een werkje dat de (grote!)
moeite zeer waard is en dat wij in Holland nodig zullen moeten horen.
Mario Castelnuovo-Tedesco's pianostuk Le danze del re David was het succes van
de avond. Gespeeld door pianotitaan Walter Gieseking leek het ook inderdaad nogal
indrukwekkend. Gieseking is een pianist die over een onbeschrijflijk rijk genuanceerd
toucher beschikt en het is zeker dat het werkje van de jonge Italiaan uitstekend voor
het instrument ligt. Muzikaal is het echter een luchtledig en artistiek is het een blunder.
Het eerste orkestconcert bracht ook weer vier namen en vier nationaliteiten: Henry
Gilbert, de Amerikaan, Hauer uit Oostenrijk, de Hongaarse leider Bartók en de Deense
Beethoven: Carl Nielsen.
Het Frankfurtse orkest is zeer goed: slagvaardig en gecultiveerd. Technisch wel
minder dan het Concertgebouworkest, maar het koper is beter.
Het beste orkestwerk is zonder twijfel Bartóks Pianoconcert. Bartók, die zelf de
solo speelde, is een voortreffelijk pianist, maar hij bevredigde ons toch niet geheel
en al, ditmaal. Zijn forte houdt het niet tegen zijn strijkersmelopeeën uit en zijn
armtechniek is betrekkelijk primitief (hij heeft een absoluut vingerstaccato, waaraan
men, voor een concert met orkestbegeleiding, niet veel heeft).304 Hiermee is tevens
reeds op de tekortkomingen van de compositie gezinspeeld. De pianopartij is een
obligaat, maar te weinig concertant. Het tweede deel: piano met slagwerk en een
enkele klarinetpassage zijn het origineelst. Maar men zou niet mogen zeggen dat de
keuze van het geslagen geluid overal even gelukkig was: wat droog soms en te
metalliek over het algemeen.
Het was ook interessant kennis te maken met een werk van Josef Matthias Hauer,
de Wener, die er aanspraak op maakt de oprechte en onvervalste atonaliteit te
bedrijven, de grootste concurrent van Schönberg, theoreticus en filosoof. De muziek
klinkt nogal lelijk, geconstrueerd en hybridisch. Het cijfer vier heerst oppermachtig:
vier ‘koren’ (strijkers, hout, koper en batterij) en een permanente, werkelijke of
schijnbare, vierstemmigheid. Maar de ‘chorische’ behandeling van het slagwerk
heeft allerlei onbedoeld-humoristische effecten ten gevolge. Men kan ook te veel
willen abstraheren!
De Amerikaanse compositie is een gruwelijk bioscoperige platitude, stijl ‘De
Negerhut’, gecomponeerd in het gemiddelde van Tsjaikovski en een slechte jazzband.
Een vergissing van de jury.
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De andere vergissing was de symfonie van Carl Nielsen, een auteur die door zijn
landslieden voor een groot genie gehouden wordt, maar die een slecht geëquilibreerde,
rommelige partituur schrijft volgens de bekende Duitse recepten en van de ene
banaliteit in de andere raakt. Appreciatie van eigen productie is goed, maar een
mateloze overschatting als deze Nielsen-cultus is alleen maar belachelijk. Bernard
Zweers zou evenveel met de moderne muziek te maken hebben gehad als deze
componist. Men kan er waarlijk niet mee voor de dag komen.305

Muziekfeest te Frankfurt (II)
6 juli 1927 (RN)
De vocale muziek is zwak, op de internationale beurs van dit jaar. Orkestcomposities
willig, kamermuziek prijshoudend.
Het Magnificat voor koor, sopraansolo en orkest van Heinrich Kaminsky is een
zeer opgeruimde compositie. Maar eigenlijk nogal gewoontjes. Kaminsky interpreteert
de krullen en de draaien uit Bachs koorfragmenten op zijn eigen wijze: zonder veel
persoonlijk inzicht en met een massa pizzicatoakkoorden op de sterke maatdelen.
Het is buitengewoon kinderlijke muziek en men vraagt zich af hoe een zo primitief
stukje door een internationale jury aangenomen kon worden.
Dezelfde vraag rees na de uitvoering van de Joegoslavische bijdrage. Dit was een
oratorium van Božidar Širola en het behandelde het leven en sterven van de Slavische
heiligen Cyrillus en Methodius. Het werd geschreven voor twee tenor- en twee
bassolisten en gemengd koor a cappella en het duurt uren. Met coupures heeft men
er zondag laatstleden van half twaalf tot twee uur over gedaan - wat een respectabele
prestatie van het koor uit Zagreb genoemd moet worden. Maar wij mogen niet zeggen
dat die muziek, met Europese maten gemeten, al de inspanning waard was. Het is
een ‘moeilijk concoursnummer’, doorregen met een groot aantal langdurige
recitatieven en dat in de zoveelste macht. Deze extasen blijven ons volkomen vreemd
en als handwerk, als compositie, is het tweede klas.
De instrumentale muziek van zaterdag en zondag was beter. In de eerste plaats
behoort men de uitvoering van het Kammerkonzert van Alban Berg voor viool en
piano, begeleid door dertien blaasinstrumenten, te herdenken. Alban Berg behoort
tot de Schönberg-groep; hij en Anton Webern zijn eigenlijk de maarschalken van
deze Weense atonale brigade. Wij hebben reeds vaker opgemerkt dat Schönbergs
leerlingen hun meester op het stuk van muzikaliteit, van inventie plegen te overtreffen
en dat werd ook ditmaal weer bewaarheid. Berg maakt gebruik van de theoretische
principes van Schönberg, maar hij doet dat op zijn eigen wijze.
Het Kammerkonzert is een originele conceptie: in het eerste deel concerteert de
piano met de blazers, in het tweede deel de viool. In de finale beide, daar is het een
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Een van de hoogtepunten van dit muziekfeest was het optreden van de dirigent Wilhelm
Furtwängler met het Frankfurter Opernhausorchester op 1 juli 1927. Hij dirigeerde Bartóks
Eerste pianoconcert en Nielsens Vijfde symfonie. Vreemd genoeg schrijft Pijper met geen
woord over Furtwänglers optreden.
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Doppelkonzert. De menging van piano- en blazersklank is dikwijls heel gelukkig,
de relatie tussen de blazers en de soloviool laat daarentegen veel te wensen over. Dat
is de altijd weerkerende fout van de componisten van Duitse origine: zij onderschatten
de intensiteit van de blazersklank en bederven al hun coloristische invallen. Ze
moesten eigenlijk speelgoedklarinetjes en kindertrompetjes hebben. Ofwel: een viool
met een apocalyptisch geluid. Het is jammer.
Ook de algehele constructie van dit Kammerkonzert is niet overal geslaagd. Het
middendeel duurt bijna twintig minuten, het eerste en het derde ieder ongeveer zeven.
De dimensies worden daardoor erg verwrongen - men zou in dat Adagio een coupure
wensen.
Op de tweede kamermuziekavond speelde men voorts nog kwartetten van Wladimir
Vogel en Conrad Beck. Deze laatste bleek een zeer talentvol, jong Zwitser te zijn,
wiens invallen nog niet persoonlijk genoemd mogen worden, maar die op elke
bladzijde bewijst dat hij een uitstekende dispositie voor het vak componeren bezit.
Men zal nog van hem horen - vooropgesteld dat hij leren wil ook eens uit de band
te springen. Het is nu nog wat rechtzinnig en secuur. Maar hij is nog jong.
Wladimir Vogel is ook nog jong. Men zou, een bekend citaat van Richard Wagner
variërende, kunnen zeggen: ‘Ihm war der Schnabel schon zu lang gewachsen’.306 Ter
oriëntering deed hij in het programmaboekje een dithyrambe afdrukken die voor de
neutrale lezer niet onamusant was. Een soort divagatie over de bezigheid componeren,
weet gij. Maar het was een storm in een glas water. Zijn inventie is zwak en zijn
constructietalenten zijn nog niet vrij van de loophekjes der conservatorium
‘wetenschap’. Het is nog erg groen en ietwat wormstekig. Men durft niet te
verwachten dat het ooit een mooie appel worden zal.

Muziekfeest te Frankfurt (III)
11 juli 1927 (RN)
Bij het sluiten van de beurs kwam er een volkomen ongedachte hausse in de vocale
papieren. Engeland bracht tot ieders verrassing een buitengewoon gewichtig stuk
aan de markt.
Wij spreken hier van Psalm 139 van de koorcomponist en -dirigent W.G. Whittaker
uit Newcastle-on-Tyne. Dat werd een der gebeurtenissen van het muziekfeest 1927
der Society for Contemporary Music, maar ik wil er dadelijk bijvoegen dat dit door
de internationale perslieden niet zeer duidelijk is opgemerkt. De modernen voelden
zich niet erg thuis: een moderne Psalm - en dan nog wel van een Engelsman die de
vijftig reeds gepasseerd is? En de ‘gevoeligen’ schrijven liever lofliederen op de
verachtelijke sentimentaliteiten van de wereldverbeteraar op sandalen Heinrich
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Kaminsky, dan dat zij opmerken hoe geniaal de felle, droge Engelsman de
contrapuntische technieken van de oude Nederlanders - ons voorgeslacht! - heeft
weten toe te passen op het actuele harmonische en ritmische gemiddelde. Maar het
is gemakkelijker in katzwijm te vallen voor een Magnificat in hopsasatempo, dan te
horen met welk een tot het uiterste gespannen aandacht de laaiende, oudtestamentische
hymne tot een volkomen modern kunstwerk is omgetoverd. William Gillies Whittaker
heeft recht op de titel van meester en het ware te wensen dat één onzer grote
koorverenigingen dit werk eens in studie nam. Het is overigens moeilijk genoeg...
Er was nog een verrassing: een Sonate voor viool en piano van Alexander Jemnitz,
Hongaar en geniaal componist. Het werk is misschien wat overladen en het is bijna
onrealiseerbaar moeilijk.
Stefan Frenkel en Claudio Arrau hebben met de voordracht ervan een prestatie
verricht die in muzikaal opzicht ettelijke trappen hoger staat dan de virtuositeit die
Walter Gieseking tentoonspreidde ten behoeve van Mario Castelnuovo-Tedesco's
Danze del re David.
De rest van de beide laatste programma's komt er minder op aan. De beide Franse
orkestwerken L'offrande à Siva van Delvincourt en Raymond Petit Hymne du soleil
zijn doeltreffend en sjiek geïnstrumenteerde stukken, aangenaam om naar te luisteren,
gemakkelijk om te vergeten. Iets bijzonders drukken zij niet uit met hun
Roussel-coloriet en Debussijnse melodiewelvingen. Niet hinderlijk, maar evenmin
meeslepend.
Wij komen thans tot de tweede kans die de Denen hebben weten te verknoeien.
De eerste mislukking was de Vijfde symfonie van de zestigjarige Carl Nielsen; het
tweede fiasco mocht geboekt worden op rekening van de jonge Jørgen Bentzon,
wiens Trio voor fluit, klarinet en fagot door drie Kopenhaagse blazers abominabel
uitgevoerd werd.
Het stuk is precies even modern als een Brahms-met-kwinten en het is onbescheiden
lang en ergerlijk vervelend bovendien. Het vermakelijkst zijn de panegyrieken die
de Deense muziekscribenten op hun helden hebben afgestoken. Knud Jeppesen meent
van de grijze Nielsen: ‘Er hat die Gabe des Kindes, sich noch als Mann zu wundern
bewahrt...’307 en dat is niet eens een aardigheid. En Fritz Crome vertelt onder andere
dat Bentzon Tsjechisch en Japans spreekt. Von Bülow schijnt aan een ander, even
polyglot musicus eens een grote toekomst als hotelportier voorspeld te hebben.308
Ach - hoe missen wij in onze actuele internationale muziekpraktijk een kwaadaardig
ironicus als Bülow was... Tegenwoordig nemen we alles au sérieux, vooral onze
eigen bévues.
Er was nog een werk dat verdient boven de middelmaat gewaardeerd te worden.
Een Pianoconcert van de Oostenrijker Ernst Toch, door de Zürichse pianist Walter
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Frey magistraal en met een enorm succes gespeeld. Sommigen wilden in dit succes
een pan-Germaanse manifestatie zien: dezelfde avond had men, buitengewoon
onhoffelijk op een internationaal feest, gefloten na de Franse composities - en dus
kreeg het nationale succes van Toch een verdacht bijgeluid. Ons lijkt dit niet helemaal
zeker: het Concert van Toch is juist vlot, juist ordinair en juist Hindemiths309 genoeg
om in Frankfurt voor een meesterwerk te worden gehouden. En het is zeker dat het
primo prachtig gespeeld werd, secundo het werk is van een uitgesproken talent.
Wij keren thans terug tot het domein der mislukkelingen.
Emil Axman heeft een Symfonie geschreven die psychisch tot de familie der
vorige-eeuwse gekunsteldheden: Das Heimchen am Herd of Die verkaufte Braut
behoort.310 Technisch is het een slappe Mahler, gelijk Emile Enthoven die hier in
Holland serveert. Het is blijkbaar niet gunstig als componist deze voornaam te hebben.
Onze oud-landgenoot Bernard van Dieren liet een criant vervelend Beethoveniaans
Strijkkwartet uitvoeren, waarbij de cellopartij op een contrabas gespeeld moest
worden. Het stuk zou wellicht gewonnen hebben, als men de eerste-vioolpartij op
een piccolo had laten spelen, de tweede viool op een bugle en de alt op een
mondharmonica. Die contrabas was een der hinderlijkste snobismen van het hele
muziekfeest, maar de Frankfurtse bassist Möchel heeft zich met doodsverachting
van zijn belachelijke sisyphosarbeid gekweten.
Aaron Copland, een vlot en jeugdig Amerikaan, mocht de optocht sluiten. Bij de
intochten der Romeinse Caesaren liepen de potsenmakers geheel achteraan en in
zoverre ging het hier ook Romeins toe. Zelden zal men breedvoeriger en grijnzender
platitudes te registreren krijgen, dan Aaron hier in het bestek van een vijfdelige
Theatre music311 had opgesloten. Het was de beste anti-jazzmanifestatie die men zich
maar voorstellen kan; en het was bijna nog ‘grappiger’ dan de beruchte knok- en
smijtfilms, met dolgeworden Fordjes, op een motorfiets door een bliksemtrein
achtervolgd wordende bioscoophelden-zonder-vest en uit de dertigste verdieping
vallende negers, waarmee men ook hier sinds jaar en dag de publieke smaak (met
succes) poogt te vergiftigen. Het was erg.
Hiermee zijn wij aan het einde van onze beschouwingen gekomen.
Frankfurt heeft heel wat opgeleverd voor de moderne muziek: vier goede
concertstukken (van Bartók, Janáček, Berg en Toch), een uitstekend koorwerk
(Whittaker) en de Vioolsonate van Jemnitz. Percentsgewijze gerekend mogen wij
tevreden zijn.
De solisten zullen wij hier niet bij name gedenken: zij stelden zich in dienst van
de kunstwerken en zij hebben hun opgaven in de regel naar behoren, soms zelfs
magistraal verricht. Wij zien thans reeds weer met belangstelling uit naar het
muziekfeest 1928, dat in Siena gehouden zal worden. Allicht zullen er dan minder
deelnemers
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zijn: de reis is erg duur en Italië garandeert ons geen Frankfurts comfort. Maar wie
weet wat ons daar, op het stuk van meesterwerken, nog te wachten staat...

Het modern muziekfeest te Frankfurt312
3 juli 1927 (Algemeen Handelsblad)
Het jaarlijkse muziekfeest der International Society for Contemporary Music vindt
ditmaal voor de eerste keer in Duitsland plaats. Deze gebeurtenis was voor de
magistraat van de stad Frankfurt aanleiding om, tot opening der feestelijkheden, een
Empfang in het raadhuis te organiseren die alles wat wij op het punt van gastvrijheid,
muziekliefde en goede organisatie hebben meegemaakt, in de schaduw stelde. In de
enkele jaren van zijn bestaan heeft de International Society zijn plaats in het Europese
muziekleven definitief veroverd. De programma's winnen steeds aan belangrijkheid
en de plaatsen die voor het houden der feesten gekozen worden, voelen dit - terecht
- als een onderscheiding. Het is zeker dat aan de orkesten der gastvrije steden hoge
eisen gesteld worden. Maar het Frankfurter Opern-Orchester lijkt zeer slagvaardig
en is, voor zover wij dit, na pas één uitvoering gehoord te hebben, kunnen beoordelen,
uit de goede materie samengesteld.
Het feest begon met de (Frankfurtse) première van Doktor Faust, het nagelaten
werk van Ferruccio Busoni. De muzikale leiding berustte bij Clemens Krauss, die
de - niet gemakkelijke - partituur rustig, beheerst en van tijd tot tijd zeer overtuigend
tot klank wist te brengen. Overigens waren noch solisten, noch regie, noch het werk
zeer voortreffelijk. De beide hoofdrollen, Faust en Mefistofeles, waren in handen
van Adolf Permann en Hans Brandt, die hun partijen vertolkten zoals wij dat in
Duitsland gewoon zijn: goed, handig en muzikaal, doch nooit betoverend.
Ik kom, na dit verslag, tot het werk zelf. Busoni-vereerders, gelijk de Britse
voorzitter van de International Society, Edward Dent, rekenen deze schepping
welhaast bij de onaantastbare meesterwerken der wereldliteratuur. Dit schijnt, zacht
gezegd, ietwat overdreven. Busoni's Faust is een goed-ouderwetse opera, met veel
Freischütz-hocus-pocus op het toneel; veel piccolo en contrafagot in het orkest en
een behoorlijke dosis Duitse filosofie, ten behoeve waarvan drie en een half uur
muziek en een groot aantal decorwisselingen nodig geacht bleken te worden.
Busoni heeft zijn leven lang sterk met zijn heldenvereringen te kampen gehad; hij
heeft een Don Juan willen schrijven, maar liet dit na, omdat Mozart deze figuur reeds
zo voortreffelijk geprojecteerd had. Om dezelfde redenen heeft hij Goethes Faust
niet tot onderwerp van zijn stuk gemaakt (de tekstbewerking is van Busoni zelf),
maar hij koos het oudere poppenspel tot punt van uitgang. Wij kennen in Amsterdam
deze ‘Ur-Faust’ uit voorstellingen van de Münchense marionetten; Balthazar
Verhagen313 vertaalde dit libretto, dat een conglomeraat is van de oudste Engelse
lezingen - van
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Marlowe - en vorige-eeuwse Duitse uitgaven. Die Dokter Faust is een
‘Kasperl’-spelletje: de meeste wereldwijze opmerkingen komen uit de houten mond
van Kaspertje, Duitslands Jan Klaassen, die het populaire element vertegenwoordigt
en wiens avonturen zeker van evenveel belang blijken voor het stuk als de toverijen
van Mefistofeles, de faustismen van Faust en de hele geschiedenis van de hertogin
van Parma.
Busoni had andere ambities. Zijn Faust werd vooral een filosofeerstuk, zonder
tegenstellingen, erg bovenmenselijk en zeer Duits. Men mag mijnentwege Gounod
verwijten dat hij van een detailtje uit Goethes Faust een geheel nieuwe creatie heeft
gemaakt, dat hij daardoor van Faust een zonderling minnaar maakte en alle
verhoudingen bedierf. Maar als opera is het stuk van Gounod beter dan dat van
Busoni. Weinig dingen laten zich slechter combineren dan na-Schopenhaueriaanse
filosofie en na-Verdiaanse Italiaanse muziek. De filosofemen verliezen hun recht
van bestaan bij dit proces, de muziek verliest haar muzikale vermogens.
Ik zal u niet vermoeien met een analyse van het libretto, dat Mefistofeles
afwisselend in de gedaanten van monnik, spelleider, kapelaan, nachtwacht en
onmiskenbare duivel op het toneel brengt, dat met dode kindertjes en zichtbaar
gemaakte regeneraties werkt (in de slotscène komt een ‘nackter, halbwüchsiger
Jüngling’ voor, die ‘mit erhobenen Armen, einen blühenden Zweig in der Rechten,
davonschreitet’.
Om dit alles, en nog veel meer, kritisch te waarderen, zouden wij een paar
kolommen nodig hebben. En wij kunnen ons zeer wel tot de muziek beperken, ditmaal.
Busoni blijkt telkens opnieuw typisch geen componist te zijn geweest. De
constructie van zijn melodieën, zijn harmoniek, zijn hele schrijfwijze is het voorbeeld
van een secundair muziekbewustzijn. Ik spreek niet over de menigvuldige citaten Berlioz' Faust-muziek (een onevenwichtige conceptie, maar: een meesterwerk!) drijft
telkens boven. Busoni's eigen muziek is onkarakteristiek. Men kan niet zeggen dat
hij iemands epigoon is. Een epigoon kan een origineel muziekbewustzijn hebben dat
onder de ban van een of ander voorbeeld een bepaalde houding aannam. Zie Wagners
navolgers; alles in alles was iemand als Hugo Wolf, hoewel een volstrekt Wagneriaans
getimbreerd componist, toch een oorspronkelijk vinder van zijn eigen waarheden.
Dat was Busoni niet. Hij heeft misschien punten van overeenkomst met Liszt: dezelfde
breedsprakigheid, dezelfde betrekkelijke wezenloosheid van zijn motivische gegevens.
Dit verveelt onbeschrijfelijk spoedig. Het is nooit lang genoeg lyrisch om overtuigend
te werken, het is nimmer voldoende dramatisch om de gestopte hoorns, de
bekkenslagen en harpenglissandi te motiveren. Het blijft: recreatie. En om met succes
recreatief te werken zou het heel wat korter moeten zijn.
Wij spreken veel over het einde van de kunstvorm opera. Dat einde was hier al
lang bereikt. Kerkorgels, zingende duivels en behekste hertoginnen kunnen ons, in
deze doseringen, toch zeker geen halfuur meer vermaken.
Het eerste concert der Internationale Gesellschaft für neue Musik314 heeft bewezen
dat opera en nieuwe muziek niets met elkaar te maken hebben. Dat wisten wij al,
maar het is goed om het nogmaals vast te stellen.
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Muziekfeest te Frankfurt II315
5 juli 1927 (Algemeen Handelsblad)
Na de voorstelling van Busoni's Doktor Faust begon het feest met een
kamermuziekavond en een orkestconcert. De nationaliteiten waren, in volgorde van
uitvoering: Rusland (kwartet van Mossolov), Nederland (Fluitsonate van Pijper),
Tsjechoslowakije (Concertino van Janáček), Italië (een pianostuk van
Castelnuovo-Tedesco), Amerika (Dance in Place Congo van Gilbert), Oostenrijk
(suite van Hauer), Hongarije (het nieuwe pianoconcert van Bartók) en Denemarken
(Vijfde symfonie van Nielsen).
Over het Nederlandse werk kan ik kort zijn. De Fluitsonate werd goed ontvangen
en men was vol lof voor het spel van de fluitist Feltkamp. De algemene indruk was
dat Nederland zich te midden der actuele moderne muzieken zeer wel kon laten
gelden.
Het belangrijkste stuk der acht uitgevoerde composities was zonder twijfel het
pianoconcert van Béla Bartók, door het gehalte aan muziek en de kracht der
interventie. Het is misschien wat weinig concertant, en het muziekbesef waaruit het
ontstond, is voor ons gevoel wel zeer ascetisch. Het tweede deel: piano met slagwerk
alleen, is verreweg het beste, maar ik zou niet durven zeggen dat mij alle slagen en
tikjes geluid juist van kleur lijken. Stravinsky (L'histoire du soldat, Noces) doet ook
dergelijke dingen, maar dan is het altijd boeiender, minder schraal. Bartók heeft ook
een iets te groot deel van zijn ziel aan de duivel der kleine secunden verkocht. Ik
geloof niet dat er nog veel ontwikkelingsmogelijkheden liggen op de weg die Bartók
gaat; daarvoor lijkt hij ook te weinig avontuurlijk, te weinig inventief zou ik bijna
zeggen - als dit geen misverstanden kon veroorzaken. Het is overigens zeker dat
Bartóks componistschap boven alle technische en psychische bedenkingen verheven
is. Men kan er meer of minder voor voelen; men kan van mening verschillen over
zijn waarde als representatief componist voor een groep, voor een tijdsgewricht.
Maar dat zijn vragen van stijl, van hogere artisticiteit, om het zo eens uit te drukken,
die weinig ter zake dienende zijn.
Ten tweede acht ik de kennismaking met het Concertino voor piano, twee violen,
alt, klarinet, hoorn en fagot van de Tsjechische nestor Leoš Janáček van veel belang.
Janáček is drieënzeventig jaar oud en ‘moderner’ dan de Parijse jongelieden die aan
neoclassicisme, surréalisme en Satie-cultus doen! Hij is niet nieuwerwets uit een of
andere buitenmuzikale overweging; hij uit zich met de accenten van onze tijd, omdat
hij niet anders kan. En weinig dingen pleiten krachtiger voor de werkelijkheid van
onze actuele componeerprincipes dan de prestaties van een componist die door leeftijd
en ontwikkelingsgang er eer toe voorbestemd leek om de principes van Bruckner te
blijven huldigen dan die van Schönberg of Stravinsky te gaan belijden.
Hiermee wil ik niet zeggen dat Janáček een Schönbergiaan of Stravinskeling zou
zijn; integendeel, hij is, om met wijlen Schubert te spreken, ‘Selberaner’.316 Maar om
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zijn harmonieën te analyseren, zouden wij gebruik moeten maken van Schönbergs
jargon, en zijn constructies, zijn ostinati en contrapunteringswijzen zijn stellig
beïnvloed door de Stravinsky van het Octuor en L'histoire du soldat. Er zijn sommige
verschijnselen die mij nog bevreemden: zijn exposities zijn dikwijls te gedrongen
en de doorwerkingen vertonen overbodige herhalingen. Maar het is een opusculum
dat wij in Nederland zeker hoe eer hoe liever moeten horen.
Ten derde wil ik u berichten over de Siebente Suite, opus 48, van Josef Matthias
Hauer. Hauer is, in de branche der atonaliteit, de grote concurrent van het huis ‘Arnold
Schönberg Nachf.’. Hij polemiseert over deze imponderabilia bij elke mogelijke
gelegenheid; hij ligt met alles en iedereen overhoop en hij laat geen gelegenheid
voorbijgaan om zijn principes te propageren. Hij heeft onderhand een persoonlijk
jargon geschapen, waardoor onvoorbereide musici totaal verbijsterd plegen te raken;
hij spreekt van tropen, melisch en tektonische melodieën. Hij eindigt zijn inleiding
in het programmaboek met de laconieke mededeling: ‘Die gewollte Monotonie in
diesem Werk soll dem melischen Hören dienen.’
Maar het blijkt altijd gevaarlijk om duivels op te roepen als gij ze niet bezweren
kunt - zie Goethes Zauberlehrling. De waarheid die wij onder woorden kunnen
brengen met ‘tout genre est bon, sauf le genre ennuyeux’,317 werd hem noodlottig.
Het kan ons nu eenmaal in het geheel niet schelen of wij al dan niet ‘melisch’ horen:
het oor en het muziekbewustzijn reageert op deze vriendelijke imperatieven met een
volslagen doofheid. Wij volgen Hauers cerebrale constructies gedurende vijf minuten
met onverflauwende belangstelling, maar zonder een seconde ontroerd te raken. En
na vijf minuten is de aardigheid van het mechaniekje af en dan duurt het nog een
kwartier. Hauer is de zoveelste asceet onder de tegenwoordige componisten en hij
heeft ons evenmin iets te zeggen als de andere asceten. Voor één maat van Johann
Strauss kunt gij Hauers complete oeuvre cadeau krijgen. Ik noem dit geen ‘geleerde’
muziek en ik kan geen spoor van bewondering koesteren voor de ‘techniek’ van het
geval. Techniek is een middel om affecten te projecteren, niet: om affecten te
denatureren. Als ik van alle speculatieve metafysica bij deze componist afzie, blijft
er niets anders over dan een ontstellend wrang, onpersoonlijk levensbesef. Hij
onderscheidt zich door zijn gewilde isolatie, dat is alles. Maar een componist behoort
zich te onderscheiden door de muzikale waarde zijner scheppingen. Hauer maakt
een ‘Trugschluss’...
En na een ‘bedrieglijk slot’ behoren wij altijd verder te gaan, is mij geleerd. Nu,
verder komt er ditmaal niet erg veel meer. Muzikaal belangrijk was nog het kwartet
van de zevenentwintigjarige Rus Alexander Mossolov, voortreffelijk gespeeld door
het Weense Kolisch-kwartet. Het werk is nog onevenwichtig, maar er zit een prachtige
vaart in, hij weet zijn climaxen op te bouwen en hij voelt precies hoe en waar hij
eindigen moet.
Het pianowerk Danse del re David van Castelnuovo-Tedesco werd fenomenaal
gespeeld door de Hannoverse virtuoos Walter Gieseking, maar het is buitengewoon
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onbelangrijk, grof en ‘draufgängerisch’. Castelnuovo-Tedesco heeft zich na zijn
oudste liederen: Stelle cadenti en Coplas318 niet meer ontwikkeld - integendeel.
De symfonie van Nielsen is een ouderwets-romantisch werk, zonder een spoor
van geest ontworpen en voltooid met een maximum aan trucs en een minimum aan
artisticiteit. De Denen denken er anders, plezieriger over. Als men de panegyrieken
op hun Nielsen leest, zou men denken dat ze het over Beethoven hadden.
Het symphonic poem Dance in Place Congo is een stuitende platitude. De in zijn
programma-inleiding uiterst joviale auteur schrijft: ‘Gewisse musikalische
Illustrationen (kreolische Gesänge, Tanzphrasen und Bruchstücke südlicher Melodien)
haben mich inspiriert. Ich habe sie in der Art von Grieg und Tschaikowsky
verwendet’... Wat deze Grieg-Tsjaikovskiaanse parafrase op negerliederen en
plantersrefreinen op een muziekfeest der International Society for Contemporary
Music moest doen, is een raadsel. Het is alsof gij Beecher-Stowes De negerhut tot
de moderne Nederlandse literatuur zou gaan rekenen.

Muziekfeest te Frankfurt III319
6 juli 1927 (Algemeen Handelsblad)
De analysen, of hoe wilt ge de programmabijschriften noemen die de auteurs in het
officiële Sonderheft van het tijdschrift Melos lieten afdrukken, zijn een bron van
studie en vermaak. Daar was de heer Knud Jeppesen uit Kopenhagen, die het over
het ‘firnenhaft heruntergleitende Hauptthema’ uit het tweede deel van Nielsens Vijfde
symfonie had.320 Wij zouden zeggen: een Grieg-melopee met Brahms-cadensen. Maar
dit was nog summiere redelijkheid vergeleken met de egocentrische dithyramben
die de componist Wladimir Vogel noteerde naar aanleiding van zijn strijkkwartet.
Ik kan dit hier niet in zijn geheel afschrijven, maar sommige details mag ik u niet
besparen. ‘Das Glissando wird als Klangelement gegen ein trockenes Spiccato
durchgeführt und spielt sich allmählig in eine hüpfende Gezupftheit im Pizzicato
hinein.’ Slot: ‘Die Pizzicato-Schlussakkorde sind eine discrete Abschlussgeste.’
Alweer: wij zouden zeggen: ‘Het stuk eindigt met V-I, pizzicato en pp.’
Deze citaten lijken mij even representatief voor de bewuste componisten als hun
muziek bij mogelijkheid zijn kan. Wladimir Vogel heeft in het geheel geen geringe
dunk van zijn werk (wat ook niemand van hem eisen zou) - maar hij insisteert op
bijzakelijkheden en ontpopt zich als een componist van een zeer zwakke potentie.
Zijn strijkkwartet was het bleekste specimen van het genre kamermuziek dat wij nog
gehoord hebben. Het is vooral: zouteloos en week.
Van veel meer betekenis was het Derde kwartet van de jonge Zwitser Conrad
Beck. Dit is wat droog en academisch: de fuga uit het eerste deel bleek te rommelig
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(dankzij het niet zeer goed geëquilibreerde gegeven). Maar in het Adagio komen
uitstekende passages voor. Het is minder origineel dan het kwartet van Mossolov,
dat op de eerste kamermuziekavond gespeeld werd, maar het is als constructie veel
meer beheerst. Ik weet niet of Beck het echte componistenbloed heeft: hij overweegt
te veel en waagt te weinig. Maar hij is jong en kan zich, als scheppend kunstenaar,
nog aanzienlijk ontwikkelen. Het is zeker dat ik zelden een zo goed en up-to-date
Zwitsers werk te horen kreeg.
Het belangrijkste moment van dit feest was, na het pianoconcert van Bartók, het
Kammerkonzert van de Schönbergiaan Alban Berg, de componist van Wozzeck. Berg
is de andere famulus van Schönberg (de eerste is Anton von Webern) en zijn analyse
werd volkomen in Schönbergs jargon geschreven. Zijn Kammerkonzert is origineler,
minder afhankelijk van het voor jong-Oostenrijk onoverwinnelijke voorbeeld. De
invloed van Schönberg is niet gering, maar ik heb een helder vermoeden dat die
invloed vooral indirect van betekenis zal blijken voor de ontwikkelingsgang der
toonkunst... Schönbergs artistieke idealen lijken mij tamelijk ongezond, maar de
geschiedenis heeft bewezen dat men ook van aanvechtbare premissen uit goede
kunstwerken kan schrijven. Zie Richard Wagner. Het Kammerkonzert van Berg is
een beter kunstwerk dan het Blazerskwintet van Schönberg. Bewijst dit nu de juistheid
of onjuistheid van Schönbergs principes? Mijns inziens niet. Het bewijst ten hoogste
dat Berg een beter componist is dan zijn leermeester en dat is al evenmin iets
verwonderlijks. De analyse van Berg laat zich aangenaam lezen, maar bereidt ons
niet wezenlijk op de auditie van zijn werk voor. Hij spreekt uitvoerig over de
constructieve eigenschappen van het concert, maar verzuimt ons duidelijk te maken
hoe hij ertoe kwam zich dermate te misrekenen in de lengteverhouding tussen de
beide vlugge hoekdelen en het veel te lange Adagio. Hij vergiste zich ook met het
evenwicht tussen gestreken en geblazen geluid - de grote steen des aanstoots van
alle Schönbergianen: de blazers dekken de vioollijnen bij herhaling! Andere
speculaties lijken mij evenzeer mislukt: de drie hoofdthema's zijn samengesteld uit
de namen (in notenschrift) van Schönberg, Webern en Berg. Namelijk: A D S C H
B E G en A E B E en A B A B E G. Dit levert een opvallend om de grondtoon D
heendraaiende thematiek op, die zich kwalijk verzoenen wil met de atonale principes
van de school. Men zou bijna kunnen zeggen dat Berg, dwars tegen de voorschriften
van de meester in, een bijzonder kunstwerk geschapen heeft.
Want dit Kammerkonzert is iets buitengewoons. Afgezien van de respectabele
technische kunsten: canons en thematische figuraties, weet hij ons telkens te boeien
door zijn invallen en spanningwekkende opeenvolgingen. Het werd betrekkelijk koel
ontvangen, maar ik kan de uitvoering, met Steuermann als pianosolist, Kolisch als
violist, zonder voorbehoud prijzen.
Het succes van de avond was voor Heinrich Kaminsky, wiens Magnificat voor
sopraan, koor en orkest onder leiding van Scherchen alle tonalisten tevreden stelde.
Het is in een soort herziene Händel-stijl geschreven, met erg optimistische
driekwartsmaten, en dankbaar, buitengewoon dankbaar. Het hoorde waarschijnlijk
niet op dit feest thuis - maar dat zou van meer uitgevoerde werken gezegd kunnen
worden.
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Clara Wirz deed er zich in kennen als een sopraan met een groot volume en een
goede zangtechniek.
Het andere koorwerk was een oratorium voor vier mannelijke solisten met
acappellakoor. Het heette Leven en werken van de heilige Cyrillus en Methodius en
duurde zondagochtend met coupures van half twaalf tot twee uur.321 Het werk is
buiten elke proportie uitvoerig en het wisselt noch muzikaal, noch psychisch een
ogenblik van plan. Wij missen het vermogen om onze aandacht zo langdurig op een
zo klein bestek gespannen te houden: het werd na het eerste uur een gestadige exodus,
zodat het uitstekend gedisciplineerde koor Kolo uit Zagreb ten laatste voor een
handjevol getrouwen stond te zingen. De dirigent Srečko Kumar heeft de
internationaal bekende koorleidersgebaren, maar hij houdt zijn ensemble goed vast.322
Op het slot van het eerste deel zakte men wat.
Van de compositie laat zich niet veel meedelen. Het is een onbehoorlijk in de
lengte uitgezet ‘koornummer’, in alle betekenissen van het woord. Tamelijk
homofoon, hier en daar harmonisch interessant, doch zelden geheel doorgewerkt.
Een enkele falso-bordone, een paar gregoriaanse citaten geven het bedoelde coloriet.
Maar aan West-Europese eisen - van constructie, van contrast, van logica - voldoet
het niet.
Men is niet zeer fortuinlijk met zijn koorwerken, dit jaar. Te Zürich hoorden wij
in 1926 drie importante koorcomposities: Le roi David van Honegger, Petyreks
Litanei en de Psalmus hungaricus van Kodály. De oogst is thans schraler. Maar ter
compensatie bleek de instrumentale muziek van 1927 die van het vorige jaar te
overtreffen.

Muziekfeest te Frankfurt IV323
7 juli 1927 (Algemeen Handelsblad)
Voor de eerste maal in deze muzikale zes dagen trad een antithese aan het licht,
waarvan wij het bestaan bijna vergeten hadden: de antithese tussen Latijnse en
Germaanse kunst. Dit geschiedde door de uitvoeringen van een orkestwerk van
Delvincourt324 en van een hymne van Raymond Petit.325 Bijna alle niet-Duitse werken
tot en met zaterdag hadden Germaanse zelfkanten en inslagen: het kwartet van
Mossolov zo goed als het Concertino van Janáček, als de Negerhut-parafrase van
Gilbert en als het pianostuk van Castelnuovo, die niet alleen maar in naam ‘Tedesco’
is.
Het Franse werk werd van geheel andere premissen uit ontworpen. Het is altijd
helder, altijd reëel. Een Fransman die het metier kent, zal zich nooit verrekenen in
de verhouding tussen gestreken, geblazen en geslagen geluid. Hij zal ook nooit een
thema dat absolute melodische waarde heeft, op zijn kop zetten of het wegwerken
321
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onder secundaire lijnen. Hij zal ook nooit meer stemmen gebruiken dan hij op een
moment strikt nodig heeft en hij is zuinig, in de regel, met zijn tutti's. Dit zijn
verdiensten van het tweede plan, dat is duidelijk. De werkelijke waarde van een
kunstwerk wordt er niet door bepaald. Maar een meesterstuk, hetzij modern, hetzij
klassiek, voldeed altijd óók aan deze eisen! Mozart werkte niet anders, Bach ook
niet, Debussy en Couperin, Scarlatti en Haydn evenmin. Ik wil maar zeggen dat de
composities van Fransen huize de mogelijkheden meebrachten om chefs d'oeuvre te
kunnen worden.
Wij zullen ze echter niet zo noemen. Het werk van Delvincourt, L'offrande à Siva,
is meesterlijk geïnstrumenteerd, doch het is geen concertstuk. Het is begeleidende
muziek voor een choreografie en het verliest in de concertzaal bijna alle betekenis.
Het is ook wat démodé, met zijn Roussel-Florent Schmitt-akkoorden en wij zouden
niet durven volhouden dat het representatief zou zijn voor de actuele Franse muziek.326
Hetzelfde geldt voor Raymond Petits Cantique du soleil. Het is uitstekend van
klank, maar zwak van verhoudingen. Het slot hangt er anatomisch erg vreemd bij het is meer een opgeschreven improvisatie dan een klankconstructie.
Maar het werd tijd dat wij weer eens hoorden hoe voortreffelijk een orkest kan
klinken, als de partituur ten behoeve van de klank en niet ter wille van een min of
meer wijsgerig idee ontworpen wordt...
Het succes van de avond, ja, van het hele muziekfeest, was voor het Pianoconcert
van Ernst Toch. Deze componist, een nu juist veertigjarige Duits-Oostenrijker, schreef
reeds vele werken, die altijd geïnspireerd, maar nooit goed uitgebalanceerd bleken.
Ook dit pianoconcert is hybridisch van structuur. Maar het is uitmuntend voor de
instrumenten geschreven, het heeft vaart en het beweegt zich vrij en lenig. Ik zou
wel willen dat wij het in het Concertgebouw eens te horen kregen. Walter Frey, de
Zürichse pianist, speelde het magistraal - dit was pianistisch de beste prestatie die ik
nog hoorde! - en ik stel mij voor dat bij ons in Amsterdam de partituur van Toch nog
heel wat boeiender en geraffineerder zou klinken dan nu in Frankfurt. Ik vrees echter
dat het laatste deel, vooral het slot met die katerachtige glissando's, een tweede keer
zal tegenvallen. Het hoofdthema van dit rondo is bovendien bepaald triviaal.
Het voorlaatste concert eindigde met de Tweede symfonie van de Tsjech Emil
Axman. Wij zullen hierover zwijgen: een revenant van Goldmark, in het melodische
en harmonische gemiddelde van 1880.
En het laatste concert bracht twee verrassingen. Ten eerste een volkomen
onverwachte prestatie van Engeland, namelijk een koorwerk van Whittaker; ten
tweede een buitengewoon interessante vioolsonate van de Hongaar Alexander Jemnitz.
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Whittakers Psalm 139, voor a-cappellakoor, is vrijwel het moeilijkste wat zich voor
dit apparaat laat denken. Het werd bewonderenswaardig gezongen door zijn
Bach-Choir uit Newcastle (een paar detonaties, die handig werden hersteld, moeten
wij niet laten gelden) en het bleek een soort werk te zijn waarmee wij Nederlanders
ons zeer vertrouwd voelen. Er staan prachtige imitaties in en hoogst interessante
polyritmische complicaties.
De sonate van Jemnitz, uitstekend gespeeld door Stefan Frenkel en Claudio Arrau,
is wat mateloos. Maar de inventie is rijk. Ik heb geen werk gehoord op dit muziekfeest
met zo een overvloed van voortreffelijke (schoon nog wat ongeordende) invallen.
Het is boeiender dan het werk van de beroemdere Hongaren Bartók en Kodály,
vuriger, vehementer - en het is bijna even goed gerealiseerd. Een gebeurtenis.
De rest deed er weinig toe: een goed Trio van Joaquin Turina,327 wat
algemeen-Spaans in ritme en melodiek, fraai van klank en heel dankbaar. Niet actueel,
maar ook (nog) niet verouderd. Een stuitend ordinaire Theatre music van de
Amerikaan Aaron Copland:328 mentaliteit Metro-Goldwyn-Pictures. Slechte
bioscoopmuziek met pretenties. Een onbeschrijfelijk vervelende Sonatine (die
plusminus een kwartier duurde...) van de jonge Deen Jørgen Bentzon, voor fluit,
klarinet en fagot. De grapjes die erin verteld worden, waren nieuw in Haydns dagen
en de menigvuldige sentimentaliteiten waren ten tijde van Schumann al verouderd.
Maar Bentzon legt alles: aardigheden en gedweep, er extra dik op en is na twee
minuten onuitstaanbaar. Hij zou nog veel te leren hebben...
Rest nog te noemen: het Vierde strijkkwartet van de in Nederland geboren
Engelsman Bernard van Dieren, slechts opmerkelijk door het feit dat hij de cellopartij
op een contrabas laat spelen. De Frankfurtse bassist Kurt Möchel heeft zich van die
halsbrekende toeren respectabel gekweten. De muziek is, zoals we die in onze eerste
conservatoriumjaren plegen te schrijven: een beetje Beethoveniaans, met veel
cadensen en interessante modulaties. Eigenlijk nogal dilettantisch.
De oogst aan nieuwe geluiden was dit jaar rijker dan in 1926. Ik noem: de Vioolsonate
van Jemnitz, de Psalm van Whittaker, de concerten van Bartók en Toch, het
Concertino van Janáček, de kwartetten van Mossolov en Beck en het Doppelkonzert
van Alban Berg.
Van de uitvoerenden herdenk ik in de eerste plaats het Frankfurtse
Opernhaus-Orchester, dat onder de meest verschillende leiders goed werk te horen
gaf. Van de Duitse dirigenten noem ik Clemens Krauss, die de operavoorstelling
leidde. De zangeressen van dit feest waren Clara Wirz, in het Magnificat van
Kaminsky, en Joy MacArden,329 die met Petits Cantique du soleil een goede indruk
maakte. De voornaamste pianisten: Arrau, Bartók, Frey en Gieseking noemde ik
reeds.
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De wapenschouw van dit jaar is hiermee afgelopen. Wij hervatten het werk, tevreden
zowel over kwantiteit als over de kwaliteit van de beste specimina der Nieuwe Muziek
die wij gehoord hebben. De krachten raken beter verdeeld, langzamerhand. Voor
vijf jaren onderscheidde men niet meer dan twee nieuwe muzieken: de Franse en de
Duitse. Dit wijzigt zich langzaam maar zeker. Ook de kleine muzieklanden beginnen
mee te doen en het laat zich aanzien dat wij bijvoorbeeld uit Engeland, Bohemen en
Hongarije zeer belangrijke manifestaties te wachten hebben, binnen niet al te lange
tijd.

Het muziekfeest der I.S.C.M.330
9 juli 1927 (De Groene Amsterdammer)
De International Society for Contemporary Music werd in 1922 opgericht en vierde
dus dit jaar haar eerste lustrum. Een twintigtal landen is lid van deze muzikale
Volkenbond; wij hebben onze mandatencommissies en onze moeilijkheden met
Rusland en de Balkanstaten. Maar er is nog geen muzikaal Genève gevonden en de
Society lijdt, internationaler dan haar grote zuster, een zwervend leven.
De muziekfeesten vonden tot dusverre plaats in Salzburg, Praag, Venetië, Zürich
en Frankfurt. Dit laatste overtrof alle vroegere concertreeksen. Want de organisatie
was onverbeterlijk en de oogst aan belangrijke noviteiten viel mee. Ik noem de
organisatie in de eerste plaats. Want de reeks noviteiten is altijd een tombola met
veel nieten. Telkenjare passeert een kudde pastorale muziekjes de internationale jury,
en telkens blijkt het dat men een of meer belangrijke noviteiten nog juist niet ontdekt
had. Men mag dit de jury (die trouwens ieder jaar gewijzigd wordt) niet al te zwaar
aanrekenen. Een Duitser zal allicht een Duits werk warmer aanbevelen dan een
Fransman een Turks. En men moet nu eenmaal met een middenstof van niet helemaal
volmaakte, doch respectabele composities rekening houden. Vijfentwintig
meesterwerken in zes dagen zou niemand ongestraft kunnen aanhoren...
De belangrijkste werken waren, in volgorde van uitvoering: het Concertino voor
piano, met begeleiding van drie strijk- en drie blaasinstrumenten, van de Tsjechische
meester Leoš Janáček. Deze auteur is drieënzeventig jaar oud, en hij heeft het uiterlijk
van een opgewekte, musische en evenwichtige Strindberg. Het heeft verwondering
gewekt dat de radicaalste manifestaties van dit feest niet van de kant der jongelingen
kwamen, doch uit het kamp der veertigjarigen en grijsaards. Mij lijkt dit een gunstig
teken voor de nieuwe muziek. Iemand als Janáček experimenteert niet meer, die
verstaat het metier en kan componeren. Jongelieden als Bentzon, de Deen, Beck, uit
Zwitserland, Castelnuovo-Tedesco, uit Italië, kennen hun lessen nog niet. Maar als
zij talent genoeg hebben, zullen zij ze leren; bovendien: les jeunes ont toujours
quarante ans. Wonderkinderen hebben de muziek zelden vooruitgebracht. Mozart
bleef een
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efemere verschijning (Beethoven en zijn opvolgers sloten aan bij Mozarts voorganger
Haydn), en het wereldwonder Korngold, dat op zijn zevende jaar sonates schreef, is
reeds volkomen van het podium verdwenen. Jeugdige genieën hebben alleen waarde
voor de rubriek Gemengd Nieuws.
Het pianoconcert van Bartók is waarschijnlijk de belangrijkste manifestatie van
de actuele muziek die wij in Frankfurt gehoord hebben. Men stond tegenover een
meesterwerk en dan blijven, de eerste keer althans, alle vragen naar geesteshouding
en nationale stijl achterwege. Ik heb enkele bezwaren tegen Bartóks muzikale
mentaliteit, en dus ook tegen dit pianoconcert. Wij Hollanders hebben meer contact
met typisch West-europese muzieken dan met Magyaarse, Oostenrijkse of
Joegoslavische uitingen. Bartók speelde de pianopartij in zijn concert zelf, maar dat
was niet bijzonder indrukwekkend. De pianist Bartók werd door zijn componerende
alter ego voor opgaven gesteld die hem buitengewoon slecht lagen. Hij heeft een
grote vingervirtuositeit en zijn pianoconcert eist een pols- en armtechniek.
De pianist Walter Frey, die het concert van Ernst Toch speelde, heeft een enorm
ontwikkelde pols. Ik had hem vroeger in kamermuziek gehoord en niet met
tevredenheid. Nu werd het een gebeurtenis. Het succes dat Tochs concert had, is
voor een zeer groot deel aan het spel van Frey te danken. Het stuk zelf heeft zonder
twijfel grote verdiensten, maar bij de herinnering wint het niet. Het is een compositie
die onmiddellijk aanspreekt, maar er komen opvallend alledaagse thema's in voor
die, naarmate wij er verder van af komen te staan, niet in een serieus orkestwerk
blijken thuis te horen. Juist als bij de symfonieën van Mahler. Maar Mahler had,
niettegenstaande alle zwakheden, meer te zeggen dan Ernst Toch.
Uit de school van Schönberg kwam het Doppelkonzert van Alban Berg. Streng,
beheerst werk; ietwat te ascetisch, te uitvoerig en buitengewoon vermoeiend om te
volgen. Maar in de hoogste mate belangwekkend, en in technisch opzicht een
meesterwerk.
Twee werken vragen nog onze aandacht. Een vioolsonate van de Hongaar Alexander
Jemnitz: een en al hartstocht en flonkerende kleur. En een psalm voor a-cappellakoor
van de - alweer: meer dan vijftigjarige - Engelsman W.G. Whittaker. De techniek
van dit extreem moeilijke koorwerk is bijna die der oude Nederlanders; het coloriet
is zo radicaal als ik in een vocaalwerk nog niet hoorde. Dit werk heeft sterke indruk
gemaakt. Geen muzikale filosofie, gelijk bij de Duitsers; geen ethiek als bij Busoni,
Kaminsky of Širola. Maar klankconstructie, dat is muziek, die haar wetten van
ontwikkeling in zichzelf draagt. Wij behoren dit ten spoedigste hier in Holland te
horen. Zes werken vielen dus op.
Over de rest kan ik kort zijn. Het heeft geen zin hier alles te noemen. Alleen de
ergste misgrepen mogen nog gesignaleerd worden. Dat waren dan: een salonachtig
pianostuk van Mario Castelnuovo-Tedesco, een symfonie van de Deen Nielsen, stijl
1870, een dito van den Tsjech Axman, stijl Aan mijn vaderland van Zweers.
Vervolgens een bepaald kinderlijk-optimistisch Magnificat van Heinrich Kaminsky
en een symfonisch gedicht van de Amerikaan Henry Gilbert dat Dance in Place
Congo
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heette, en wellicht kon dienen om een film naar Beecher Stowes Uncle Tom's Cabin
te illustreren - brr. De andere Amerikaan, Aaron Copland, importeerde een gedoopt
en als lidmaat der Orde van de Symfonische Muziek bevestigd mopje Jazzmuziek,
culminerende in klarinetgejank en een gesyncopeerde Åses Tod naar Grieg.
De conclusie waartoe wij kwamen, na dit Frankfurtse muziekfeest, was deze: er
gebeurt zeer veel in muzikaal Europa dat bloei belooft. Er worden werken geschreven
die in het gamma van deze tijden reeds meesterwerken genoemd mogen worden.
Men bekeert zich allerwegen van de naoorlogse dwalingen neoclassicisme,
Satie-cultus, jazz en neue Sachlichkeit. Het laat zich aanzien dat de landen die onder
deze infecties het minst geleden hebben: Holland, Engeland, Bohemen, Hongarije,
in de eerstvolgende jaren prachtige ontwikkelingsmogelijkheden voor zich hebben.

Frankfurt am Main, juni 1927
De Stemvork, pag. 115-128331
Het vijfde internationale muziekfeest begon met de Frankfurtse première van Doktor
Faust, het nagelaten werk van Ferruccio Busoni. Busoni-vereerders, gelijk de Britse
voorzitter van de International Society for Contemporary Music, Edward Dent,
rekenen deze schepping welhaast bij de onaantastbare meesterwerken der
wereldliteratuur.
Dit schijnt, zacht gezegd, ietwat overdreven. Busoni's Faust is een goed-ouderwetse
opera, met veel Freischütz-hocus-pocus op het toneel, veel piccolo en contrafagot
in het orkest en een behoorlijke dosis Duitse filosofie in het libretto, ten behoeve
waarvan drie en een half uur muziek en een groot aantal decorverwisselingen nodig
geacht bleken te zijn.
Busoni heeft zijn leven lang sterk met zijn heldenvereringen te kampen gehad. Hij
heeft een Don Juan willen schrijven, maar liet dit na, omdat Mozart deze figuur reeds
zo voortreffelijk had geprojecteerd. Om dezelfde reden heeft hij Goethes Faust niet
tot onderwerp van zijn stuk gekozen (de tekstbewerking is van Busoni zelf), doch
hij koos het veel oudere poppenspel tot punt van uitgang.
Men kent de geschiedenis wel: buiten en behalve de gewone spokerij en de met
bloed getekende akte van zielsoverdracht komt er een episode met de hertogin van
Parma in voor en een massa symboliek. Mefistofeles verschijnt afwisselend ten tonele
in de gedaante van monnik, spelleider, kapelaan, nachtwacht en onmiskenbare duivel.
Maar geen Gretchen, en derhalve geen gevangenisscène; geen Walpurgisnacht en
dus geen ballet. Iemand als Gounod had het zich indertijd gemakkelijker gemaakt:
een liefdesdrama is altijd een verleidelijk gegeven om te componeren - en als daar
nu nog de kostbare rekwisieten van een baarlijke duivel, een vermoorde broeder, een
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hemelvaart-in-nuce bijkomen, zijn alle gegevens voor een wereldsucces aanwezig.
Als operacomponist overtrof Gounod Busoni dan ook op alle punten. Bij Busoni's
Faust missen wij alle vrijages in de maneschijn, missen wij de note gaie van de op
de duivel verliefde oude jongejuffrouw, missen wij de dierbare eerste opkomst van
Mefistofeles, voorafgegaan door een vlammetje en gevolgd door een straal stoom.
Wat wij er aan regiewonderen voor in de plaats kregen, waren: een overkokende
retort, waarin de Steen der Wijzen gedestilleerd heette te worden (slot van de eerste
akte); zes groene vlammetjes aan de muur, zes geesten; een aantal levende beelden;
een paar plastische standen van het vrouwelijk schoonheidsideaal Helena, gehuld in
haar kuisheid en de mantel van heur haren; en de symboliek van een ‘nackter Jüngling,
der, ein blühender Zweig in der Rechten, mit erhobenen Armen’ van het eerste plan
rechts naar het achterdoek wandelde. Dat is het slot van de opera en als wij eindelijk
alle symbolismen dóór hebben waarop Busoni ons onthaalde, dan blijft slechts het
inzicht over dat deze filosofie al hopeloos verouderd was, voor Busoni nog geboren
werd. En de enige motivering welke een opera ooit kan hebben: de waarde der muziek
- ontbreekt. Doktor Faust is het werk van een zeer geïnspireerd reproductor, van een
kenner der wereldliteratuur, maar niet van een schepper. Het staat vol muzikale
ongemotiveerdheden en er komt geen enkele melodische frase in voor waarmee het
goed afloopt. Modern is het niet, ouderwets evenmin. Het is een interpretatie van
vorige-eeuwse en actuele gedachtegangen, een preek op teksten van vrijwel alle
auteurs, van Bach tot en met Schönberg. Maar van een compositie heeft het niets.
Er waren twee orkestconcerten, dit jaar. Het belangrijkste stuk van het eerste
programma was zonder twijfel het pianoconcert van Béla Bartók, door het gehalte
aan muziek en de kracht der inventie. Het is misschien wat weinig concertant en het
muziekbesef waaruit het stuk ontstond, is voor ons gevoel wel zeer ascetisch. Het
tweede deel, piano met solistisch slagwerk en enkele passages voor de
blaasinstrumenten, is verreweg het beste; maar ik zou niet durven zeggen dat alle
slagen en tikjes geluid juist van dosering zouden zijn: wat droog soms en te metalliek,
over het algemeen. Stravinsky (L'histoire du soldat, Noces) doet ook dergelijke
dingen, maar dan is het in de regel minder schraal. Bartók heeft ook een iets te groot
deel van zijn ziel aan de duivel der kleine secunden verkocht. De auteur is een
voortreffelijk pianist, maar zijn eigen concert ‘ligt’ hem niet bijzonder goed. Zijn
armtechniek is betrekkelijk primitief en hij heeft een absoluut vingerstaccato - waaraan
men, voor een concert met orkestbegeleiding, weinig heeft. Hiermee zijn ook enige
tekortkomingen van de compositie aangeduid. Ik geloof niet dat er nog veel
ontwikkelingsmogelijkheden liggen op de weg die Bartók gaat; daarvoor lijkt hij mij
ook te weinig avontuurlijk, te weinig inventief, zou men bijna zeggen - als dit geen
misverstanden kon veroorzaken. Het is overigens zeker dat Bartóks componistschap
boven alle technische en psychische bedenkingen verheven is. Men kan er meer of
minder van houden, men kan van mening verschillen over Bartóks waarde als
representatief componist voor een groep, voor een tijdsgewricht. Maar dat zijn vragen
van stijl, van ‘hogere artisticiteit’, om het zo eens uit te drukken, die hier weinig ter
zake dienende zijn.
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Het Concertino voor piano met twee violen, alt, klarinet, hoorn en fagot, van de
jeugdige grijsaard Leoš Janáček uit Praag (hij is drieënzeventig jaar oud en ziet eruit
als een menslievende en gemoedelijke Strindberg) is als geheel wat onevenwichtig.
Te kort ineengedrongen exposities, maar tautologieën in de bewerking. Het is
melodisch zeer stug en men zou zijn wijze van concipiëren wel eens aan een nader
onderzoek willen onderwerpen. Het is overigens een werkje dat de (grote!) moeite
meer dan waard is en dat wij in Holland ten spoedigste behoren te leren kennen.
Janáček is niet ‘nieuwerwets’ uit een of andere buitenmuzikale overweging. Hij
uit zich met de accenten van onze tijd, omdat hij niet anders kan. En weinig dingen
pleiten mijns inziens welsprekender voor de organische noodwendigheid van onze
tegenwoordige componeerprincipes dan de prestaties van een componist die door
leeftijd en ontwikkelingsgang eer ertoe voorbestemd leek om de principes van
Bruckner te blijven huldigen dan die van Schönberg of van Stravinsky te gaan
belijden.
Het was ook interessant om kennis te maken met de Siebente Suite, opus 48, van
Josef Matthias Hauer. Hauer is in de branche der oprechte en onversneden atonaliteit
de grote concurrent van het huis Arnold Schönberg Nachf. Hij polemiseert over deze
bijzakelijkheden bij elke mogelijke gelegenheid; hij ligt met alles en iedereen
overhoop; en onderhand heeft hij een persoonlijk jargon geschapen, waarmee hij
onvoorbereide musici totaal van de wijs pleegt te brengen: hij spreekt van tropen,
melisch en tektonische melodieën. Hij eindigt zijn inleiding in het programmaboek
met de laconieke mededeling: ‘Die gewollte Monotonie in diesem Werk soll dem
melischen Hören dienen.’
Maar het blijft altijd gevaarlijk duivels op te roepen, als gij ze niet bezweren kunt
- zie Goethes Zauberlehrling. De waarheid van de spreekwijze ‘tout genre est bon,
sauf le genre ennuyeux’ werd hem noodlottig. Onze oren en ons muziekbewustzijn
reageren op de vriendelijke imperatieven, wel ‘melisch’ te willen gaan horen, met
een volslagen doofheid. Wij volgen Hauers cerebrale constructies gedurende enkele
minuten met gespannen belangstelling, doch zonder een seconde ontroerd te raken.
En na vijf minuten is de aardigheid van het mechaniekje af en dan duurt het nog een
kwartier.
Hauer is de zoveelste asceet onder de tegenwoordige componisten en hij heeft ons
evenmin iets te zeggen als de andere asceten. Ik noem dit geen ‘geleerde’ muziek en
ik kan ook tot nader order geen spoor van bewondering koesteren voor de ‘techniek’
van het geval. Techniek is een middel om affecten te projecteren, niet om affecten
te denatureren. Afgezien van alle speculatieve metafysica waarmee deze componist
zijn werkwijze tracht te motiveren, blijft er niets over dan een ontstellend wrang,
onpersoonlijk levensbesef. Hij onderscheidt zich door zijn gewilde isolatie. Maar
een componist behoort zich, meen ik, te onderscheiden door de muzikale waarde
zijner scheppingen.
De Vijfde symfonie, opus 50, van Carl Nielsen, is een ouderwets werk, ontworpen
zonder een spoor van geest en voltooid met een maximum aan trucs en een minimum
aan artisticiteit. De Denen denken er anders, aangenamer, over. Als men
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de panegyrieken op hun Nielsen leest, zou men denken dat ze het over Beethoven
hadden.
De Amerikaanse noviteit, het symphonic poem The dance in Place Congo,332 is
een stuitende platitude. De auteur schrijft in zijn uiterst joviale programma-inleiding:
‘Gewisse musikalische Illustrationen, (kreolische Gesänge, Tanzphrasen und
Bruchstücke südlicher Melodien) haben mich inspiriert. Ich habe sie in der Art von
Grieg und Tsjaikovski verwendet.’ Wat deze Grieg-Tsjaikovskiaanse parafrase op
negerliederen en plantersrefreinen op een muziekfeest der International Society for
Contemporary Music moest doen, is een raadsel. Het is alsof gij Beecher Stowes De
negerhut tot de moderne wereldliteratuur zou gaan rekenen.
Het belangrijkste orkestwerk van dit feest was, na het pianoconcert van Bartók,
het Kammerkonzert voor viool, piano en dertien blaasinstrumenten van Alban Berg,
de componist van Wozzeck. Bergs analyse werd volkomen in Schönbergs jargon
geschreven, maar de muziek van zijn Kammerkonzert is origineler, minder afhankelijk
van het voor de moderne Oostenrijkers blijkbaar onoverwinnelijke voorbeeld.
Schönbergs invloed is niet gering. Maar ik heb een helder vermoeden dat deze invloed
vooral indirect van betekenis zal blijken voor de ontwikkelingsgang der toonkunst.
Schönbergs artistieke idealen lijken niet zeer gezond, maar de historie heeft bewezen
dat men ook van aanvechtbare premissen uit onaantastbare kunstwerken kan schrijven.
Zie Berlioz' Fantastique, zie het oeuvre van Richard Wagner.
Het Kammerkonzert van Berg is een beter kunstwerk dan, bijvoorbeeld, het
Blazerskwintet van Schönberg. Zou dit nu de juistheid of onjuistheid van Schönbergs
principes bewijzen? Mijns inziens noch het een, noch het ander. Ten hoogste bewijst
het dat Berg een beter componist is dan zijn leermeester en voor de principiële zijde
der kwestie doet dit weinig ter zake.
De analyse van Berg laat zich aangenaam lezen, maar bereidt ons niet wezenlijk
op de auditie van zijn werk voor. Hij spreekt uitvoerig over de constructieve
eigenschappen van zijn concert, maar hij verzuimt ons duidelijk te maken hoe hij
ertoe kwam zich dermate te misrekenen in de lengteverhouding tussen de beide
vlugge hoekdelen en het veel te lange Adagio. Hij vergiste zich ook met het evenwicht
tussen gestreken en geblazen geluid. Sommige andere speculaties lijken mij evenzeer
niet geslaagd: de drie hoofdthema's zijn samengesteld uit de namen, in notenschrift,
van Schönberg, Webern en Berg, namelijk: A D S C H B E G , A E B E en A B A B E G .
Dit levert een opvallend om de grondtoon D heendraaiende thematiek op, die zich
kwalijk verzoenen wil met de atonale principes van de school. Men zou bijna kunnen
zeggen dat Berg, dwars tegen de voorschriften van de meester in, een bijzonder
kunstwerk geschapen heeft.
Want dit Kammerkonzert is een zeer buitengewone compositie. Afgezien van de
respectabele technische kunsten: canons en thematische figuraties, weet hij ons
telkens te boeien door zijn invallen en spanningwekkende successies.
De vocale muziek is zwak, op de beurs van dit jaar. Het Magnificat voor koor,
sopraansolo en orkest van Heinrich Kaminsky is een zeer opgeruimde compositie.
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Het is in een soort herziene Händel-stijl geschreven, met erg optimistische
driekwartsmaten en dankbaar, buitengewoon dankbaar. Het werd gecomponeerd
zonder veel persoonlijk inzicht en met een massa pizzicatoakkoorden op de sterke
maatdelen. Het is wel buitengewoon kinderachtig en men vraagt zich af hoe een zo
primitief stukje ooit door een internationale jury aangenomen kon worden.
Dezelfde vraag rees na de uitvoering van de Joegoslavische bijdrage. Dit was een
oratorium van Božidar Širola en het behandelde het leven en werken van de Slavische
Heiligen Cyrillus en Methodius. Dit werd geschreven voor twee tenor- en twee
bassolisten, gemengd koor a cappella en het duurt uren. Met coupures heeft men er
van half twaalf tot twee uur over gedaan. Het stuk wisselt noch muzikaal noch
psychisch een ogenblik van plan. Het is een onbehoorlijk in de lengte uitgezet
‘koorwerk’ in alle betekenissen van het woord, vrij homofoon, hier en daar harmonisch
interessant, doch nergens voldoende doorwerkt. Een enkele falso-bordone, een paar
Gregoriaanse citaten geven het bedoelde coloriet, maar aan Europese eisen van
constructie, van contrast, van logica voldoet het niet.
Halfweg het muziekfeest trad, voor de eerste maal in deze muzikale dagen, een
antithese aan het licht, waarvan wij het bestaan bijna vergaten: de antithese tussen
Latijnse en Germaanse kunst. Dit geschiedde door de uitvoeringen van een ballet
van Delvincourt en van een hymne van Raymond Petit. Bijna alle niet-Duitse werken
die hier uitgevoerd werden, hadden Germaanse zelfkanten en inslagen: het eerste
kwartet van Mossolow, zo goed als het Concertino van Janáček, als de
Negerhut-parafrase van Gilbert, als het pianowerkje van Castelnuovo, die niet alleen
maar in naam ‘Tedesco’ is.
Het Franse werk werd van geheel andere premissen uit ontworpen. Het is altijd
helder, altijd reëel. Een Fransman die het metier kent, zal zich nooit verrekenen in
de verhouding tussen gestreken, geblazen en geslagen klank. Hij zal ook nooit een
thema dat ‘absolute’ melodische waarde heeft, op zijn kop zetten of het wegwerken
onder secundaire lijnen. Hij zal ook nooit meer stemmen gebruiken dan hij op het
moment strikt nodig heeft en hij is zuinig, in de regel, met zijn tutti's. Dit zijn
verdiensten van het tweede plan, dat is duidelijk. De wezenlijke waarde van een
kunstwerk wordt er niet door bepaald. Maar een meesterstuk, hetzij modern, hetzij
klassiek, voldeed altijd ook aan deze eisen. Mozart werkte niet anders, Bach ook
niet, Debussy en Couperin, Scarlatti en Haydn evenmin. Ik wil maar zeggen dat de
composities van de Fransen de mogelijkheid meebrachten om chefs d'oeuvre te
worden.
Het succes van het hele muziekfeest was voor het Pianoconcert opus 38 van Ernst
Toch. Deze componist, een ruim veertigjarige Duits-Oostenrijker, schreef reeds vele
werken, die altijd gang houdend, maar nooit goed uitgebalanceerd bleken. Ook dit
Pianoconcert is hybridisch van structuur. Maar het is uitstekend voor de instrumenten
geschreven, het heeft vaart en het beweegt zich vrij en lenig. Ik vrees echter dat bij
een hernieuwde auditie het laatste deel, vooral het slot met die katerachtige glissandi,
zal tegenvallen. Het hoofdthema van dit Rondo is bovendien bepaald triviaal.
Hetzelfde geldt voor Raymond Petit Cantique du soleil. Dit is uitstekend van klank,
maar zwak van verhoudingen. Het slot hangt er anatomisch erg vreemd bij; dat is
meer een opgeschreven improvisatie dan een klankconstructie.
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Maar het werd tijd dat wij weer eens hoorden hoe voortreffelijk een orkest kan klinken
als de partituur ten behoeve van de klank en niet ter wille van een min of meer
wijsgerig idee ontworpen wordt...
Het succes van het hele muziekfeest was voor het Pianoconcert opus 38 van Ernst
Toch. Deze componist, een ruim veertigjarige Duits-Oostenrijker, schreef reeds vele
werken, die altijd gang houdend, maar nooit goed uitgebalanceerd bleken. Ook dit
Pianoconcert is hybridisch van structuur. Maar het is uitstekend voor de instrumenten
geschreven, het heeft vaart en het beweegt zich vrij en lenig. Ik vrees echter dat bij
een hernieuwde auditie het laatste deel, vooral het slot met die katerachtige glissandi,
zal tegenvallen. Het hoofdthema van dit Rondo is bovendien bepaald triviaal.
De orkestconcerten eindigden met de Tweede symfonie van de Tsjech Emil Axman.
Dit werk behoort mentaal tot de familie der vorige-eeuwse zoetelijke gekunsteldheden,
Das Heimchen am Herd of Norwegischer Künstlerkarnaval333. Technisch is het
ongeveer analoog aan de verdunde Mahler-muziek die Emile Enthoven hier in
Nederland onder zijn eigen naam in omloop tracht te brengen. Wij zullen er verder
over zwijgen.
Bij het sluiten van de beurs kwam er een volkomen ongedachte hausse in de vocale
papieren. Engeland bracht, tot ieders verrassing, een buitengewoon gewichtig stuk
aan de markt.
Wij spreken hier over Psalm 139 van de koorcomponist en -dirigent W.G. Whittaker
uit Newcastle-on-Tyne. Dit werd een der gebeurtenissen van het muziekfeest. Maar
ik moet er dadelijk bijvoegen dat deze gebeurtenis door de internationale perslieden
niet voldoende op waarde geschat is. De ‘modernen’ voelden zich niet erg thuis: een
moderne psalm - en dan wel van een Engelsman die de vijftig reeds ruim gepasseerd
is? En de ‘gevoeligen’ schreven liever lofliederen op stukken als de verachtelijke
sentimentaliteiten van de wereldverbeteraar Heinrich Kaminsky, dan dat zij opmerkten
hoe geniaal deze felle, droge Engelsman de contrapuntische technieken van de oude
Nederlanders (ons voorgeslacht!) heeft weten toe te passen op het actuele harmonische
en ritmische gemiddelde. Maar het is nu eenmaal gemakkelijker in katzwijm te vallen
voor een Magnificat in hopsasatempo dan te horen met welk een tot het uiterste
gespannen aandacht de laaiende, oudtestamentische hymne tot een volkomen modern
kunstwerk is omgetoverd. William Gillies Whittaker heeft recht op de titel meester
en het ware te wensen dat een onzer grote koorverenigingen dit werk eens in studie
nam. Het is er moeilijk genoeg voor...
De Sonate voor viool en piano van Alexander Jemnitz, de Hongaar, is wat mateloos.
Maar de inventie is rijk. Ik heb geen werk gehoord op dit muziekfeest met zo een
overvloed van voortreffelijke, schoon nog ongeordende invallen.334 Het is boeiender
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Orkestwerk van Johan Svendsen (1840-1911). In het RN van 11 juli 1927 stond Die verkaufte
Braut, in plaats van het Norwegischer Künstlerkarnaval.
In De Stemvork staat abusievelijk intervallen. Er is een exemplaar van De Stemvork
overgeleverd met kanttekeningen van Pijper. In dat exemplaar staat in de kantlijn het veel
logischer invallen, het woord dat ook gebruikt werd in het Handelsblad van 7 juli 1927.
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dan het werk van de beroemdere Hongaren Bartók en Kodály, vuriger, vehementer
en het is bijna even goed gerealiseerd. Een gebeurtenis.
Wij komen thans tot de tweede kans die de Denen hebben weten te verknoeien.
Dit tweede fiasco mag geboekt worden op rekening van de jonge Jørgen Bentzon
(Trio voor fluit, klarinet en fagot). Het stuk is precies even modern als een
Brahms-met-kwinten en het is onbescheiden lang en ergerlijk vervelend bovendien.
Het enige vermakelijke waren de lofzangen die de Deense muziekscribenten op hun
helden hadden aangeheven. Knud Jeppesen meende van de grijze Nielsen: ‘Er hat
die Gabe des Kindes sich noch als Mann zu wundern bewahrt’..., en dat was niet
eens een aardigheid. En Fritz Crome vertelde in het programma onder andere dat de
heer Bentzon Tsjechisch en Japans spreekt. De muziek was deze mededelingen
ternauwernood waard. Enkele grapjes die erin verteld worden, waren nieuw in Haydns
dagen en de menigvuldige sentimentaliteiten waren ten tijde van Schumann al
verouderd. Maar Bentzon legt alles, aardigheden en gedweep, er nog eens extra dik
op en is na twee minuten onuitstaanbaar. Hij zou nog veel te leren hebben.
Rest nog te noemen: het Vierde strijkkwartet van de in Nederland geboren
Engelsman Bernard van Dieren, opmerkelijk door het feit dat de cellopartij op een
contrabas gespeeld moet worden. De Frankfurtse contrabassist heeft zich met
doodsverachting van zijn malle sisyphosarbeid gekweten. De muziek is nog juist zo
als sommigen van ons die in hun eerste conservatoriumjaren plachten te schrijven:
een beetje Beethoveniaans, met veel uitgebreide cadensen en ‘interessante modulaties’.
Eigenlijk nogal dilettantisch.
Aaron Copland, een vlot en jeugdig Amerikaan, mocht de optocht van dit jaar
sluiten. Bij de intochten van de Romeinse Caesaren plachten de potsenmakers
achteraan te lopen en in zoverre ging het in Frankfurt Romeins toe. Zelden zal men
breedvoeriger en grijnzender platitudes te registreren krijgen dan deze auteur in het
bestek van zijn vijfdelige Theatre music had opgesloten. Mentaliteit:
Metro-Goldwyn-pictures, slechte bioscoopmuziek met pretenties.
De conclusie waartoe wij kwamen na dit Frankfurtse muziekfeest, was deze: er
gebeurt zeer veel in muzikaal Europa dat bloei belooft. Er worden werken geschreven
die in het gamma van deze tijden reeds meesterwerken genoemd mogen worden.
Men begint zich allerwegen te bekeren van de na-oorlogse dwalingen, neoclassicisme,
Satie-cultus, jazz en neue Sachlichkeit. Het laat zich aanzien dat de landen die onder
deze infecties het minst geleden hebben: Holland, Engeland, Bohemen, Hongarije,
in de eerstvolgende jaren prachtige ontwikkelingsmogelijkheden voor zich hebben.

Schmuller dirigent
9 juli 1927 (RN)
Alexander Schmuller, die het jongste zomervolksconcert in het Concertgebouw
dirigeerde, is typisch geen orkestleider. Zijn gebaar is een violistengeste, hij overziet
de bladzijden van een partituur niet zeer vlot. En toch beduidde dit optreden de
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belangrijkste avond, tot dusverre, van de cyclus ‘Symfonische muziek na Beethoven’.
Want hij had een zeer onalledaags programma gekozen en hij slaagt er, met zijn
onkapelmeesterlijke gebaren, wonderwel in een orkest te laten reageren op zijn
intenties. En die intenties, tenslotte, zijn altijd zuiver, nooit op goedkope effectjes
berekend: zij staan de uitgevoerde muziek niet voor de voeten.
Zijn nationale concessie na de pauze (de Vierde symfonie van Tsjaikovski) geeft
geen aanleiding tot speciale opmerkingen. Het programmadeel vóór de pauze vraagt
onze gehele belangstelling: een onbekend werk van Reger en twee noviteiten. Regers
Konzert im alten Stil is hier tot dusverre pas een enkele maal, onder leiding van Karl
Muck, uitgevoerd. Schmuller nam de tempi nogal breed, wat het geheel niet ten
goede kwam. Het stuk is toch al lang, en toch al eenkleurig door de orkestbezetting
(drie fluiten, drie hobo's, twee fagotten, drie hoorns, drie trompetten, pauken en
strijkers). Door het ontbreken van klarinetten en bazuinen krijgt de klank iets
ouderwets rechtzinnigs, wat kwalijk passen wil bij Regers drukke chromatiek en zijn
kortademige motiefjes. Het publiek apprecieerde deze gerestaureerde antiquiteit
matig.
De nouveautés van de avond waren: de Dansen uit Hindemiths ballet Nusch-Nuschi
en drie fragmenten uit de opera van Prokofjev L'amour des trois oranges. Het werk
van Hindemith is iets minder druk dan zijn concerten en zijn sonates, maar altijd nog
geaffaireerd335 genoeg. Het is, after all, balletmuziek en het mag dus in de concertzaal
gerust een beetje rommelig en grof klinken.
De fragmenten uit Prokofjevs opera klinken beter, beschaafder - maar zij betekenen
minder, in muzikaal opzicht. Het eerste deeltje, Le prince et la princesse, pavaneert
op de wijze van Stravinsky's Koninklijke Hoogheden uit L'oiseau de feu. Het tweede,
Scherzo, is persoonlijker, hoewel wat mat van kleur; en het slotstukje, Mars, is zeer
triviaal. Schmuller liet dit bisseren: het is wel een stukje waarmee een niet al te
pretentieus concertpubliek zich enkele momenten amuseren kan. Dit was ook een
der reële voordelen van Schmullers programmakeuze: de hele groep noviteiten duurde
niet meer dan een minuut of twaalf.

Programmaraadsels
12 juli 1927 (RN)
Op welke gronden men mejuffrouw Dina Italie uitgenodigd had om voor de bezoekers
der zomervolksconcerten in het Concertgebouw de Variations symphoniques voor
piano en orkest van César Franck te komen spelen, blijft een duister geheim. Want
mejuffrouw Dina Italie speelt zeer, zeer onvoldoende piano en deze hele uitvoering
was een paskwil. Het leek naar niets.
Op welke gronden men Zweers' concertstuk Saskia een plaats waardig keurt in de
cyclus ‘Symfonische muziek na Beethoven’, lijkt evenzeer onverklaarbaar. Want
deze compositie van Zweers heeft wellicht eens enige betekenis gehad als gelegen-

335

Van het Franse affairé: druk.
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heidsstuk, maar die dagen liggen reeds in een zeer duister verleden. Het lijkt op alles
en iedereen, behalve op symfonische, of Nederlandse, of zelfs maar goede muziek.
Op welke gronden men de muzikaal psychologische crossword-puzzle van de
componerende koordirigent Nico van der Linden,336 genaamd Ego sum qui sum op
de programma's van het Concertgebouworkest heeft durven plaatsen, wordt het derde
en moeilijkste raadsel dat men ons voorzette. De duisternis ligt in dit geval nog meer
in de conceptie van de auteur dan in de muziek of Doppers interpretatie ervan. Nico
van der Linden nam een tekst, uit het Tweede boek van Mozes, genaamd Exodus,
het derde hoofdstuk en daarvan het veertiende vers. Wij lezen daarin het antwoord
dat God gaf aan Mozes, toen deze Hem gevraagd had (vers 13): ‘Zie, wanneer ik
kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden
gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is zijn naam?, wat zal ik tot hen zeggen? (vers 14)
En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn, die ik zijn zal! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot
de kinderen Israëls zeggen: Ik zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden!’
Duidelijkheidshalve nam Nico van der Linden een Latijnse interpretatie van deze
duistere tekst en hield hierover een preek in de vorm van een ietwat gemutileerde
sonateconstructie. Wat hij erover te vertellen had, kan met vijf letters gezegd worden:
niets. Het duurde echter nog een minuut of tien en het had, zonder metafysica, ook
anders kunnen heten: Potpourri sur quatre notes de la IIIme symphonie de M. Bruckner,
of: Avond aan de Vierwaldstättersee, of: De echoput. Alles was beter, want: minder
blasfemisch geweest, dan deze - tot dusverre in Holland nog zeldzame - manifestatie
van een hybris die alle perken van het burgerlijke fatsoen zijner conservatorium
‘wetenschap’ te buiten gaat. Het is treurig, en men geeft, door dergelijke
notencompilaties uit te voeren, de muziek een slag in het gelaat. Maar dat schijnt
hier tegenwoordig zo te moeten gaan. En dan jammert ‘men’ er nog over dat men
op de internationale muziektentoonstelling in Frankfurt niet voldoende reclame
gemaakt heeft voor het Nederlandse Concertwezen, waar men soms goed muziek
maakt en bovendien op de bovengeschetste wijze de Nederlandse muziek ‘dient’.337
Afgezien nog van het feit dat mopjes als Nico van der Lindens Ego-ïstische
overpeinzingen of Zweers Rembrandtiade338 - en voeg daar nog een halfhonderd
courante vaderlandse scheppingen bij die reçu zijn in de officiële centra onzer
muziekbeoefening - precies even typisch Hollands zijn als Das Lied von der Erde
Chinees. Het is namelijk volop na-Wagneriaans Duits. Duitser dan Hába, dan Křenek,
dan Toch, Hindemith of zelfs Röntgen....
Over de rest van het programma kan men kort zijn. Les préludes van Liszt en La
mer van Debussy.
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Nico van der Linden (1883-1979), leerling van Cornelis Dopper, zou in de jaren vijftig
dirigent worden van het Amsterdams Philharmonisch Orkest en ook als recensent optreden.
‘Men’ is in dit geval meer bepaald de recensent Arntzenius, die een week tevoren, op 3 juli
1927, in De Telegraaf Pijper bekritiseerd had vanwege zijn negatieve beschrijving van de
Nederlandse concertpraktijk. Zie voetnoot 79 bij het artikel ‘De antimuzikaliteit van de
Hollander’.
Zweers componeerde de concertouverture Saskia voor de feestelijkheden bij de herdenking
van Rembrandts 300ste geboortedag in 1906, evenals de cantate Rembrandt.
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Doppers Amsterdamse symfonie
21 juli 1927 (RN)
Het laatste volksconcert van dit langgerekte concertseizoen bracht eindelijk een
tenminste respectabel stuk van vaderlandse makelij: de Amsterdamse symfonie van
Cornelis Dopper.
Dopper dirigeert zijn eigen werk opvallend veel beter dan stukken die hij niet zelf
geschreven heeft, en zo werd dit een verdiend succes voor auteur, leider en orkest.
Maar, in trouwe: de Nederlandse muziek is er weer eens slecht afgekomen, in dit
cyclusje ‘Symfonische muziek na Beethoven’. Een concertouverture Saskia van
Zweers, een stuk dat al démodé was, vóór het in het brein van de nestor opkwam,
hinderlijke manifestatie van ‘Hollandse’, opgeruimde zemelknoperij, gelardeerd met
nationalistische gemeenplaatsen en internationale sentimentaliteit.
Ten tweede was er dat stuk van Nico van der Linden, dat Ego sum qui sum heette,339
mystificerende titel, die door de grapjassen uit het orkest vertaald werd met ‘Variaties
op Ich weiss nicht was soll es bedeuten’.
Bij zó povere concurrentie maakte Dopper een uitstekend figuur, natuurlijk. Want
Dopper verstaat het vak componeren. Dopper zal nooit zó orkestreren, dat men niet
al het nuttig effect van de verschillende instrumenten heeft; Dopper zal er altijd in
slagen de stemmen op de voorgrond te krijgen die het meeste gehoord moeten worden.
Hij kent ook de codices der Duitse compositieleer zeer voldoende: een symfonie van
Dopper hangt soms beter in het lood dan een werk van Mahler en harmonisch is hij
niets minder interessant dan Reger.
Dat alles is reeds veel en het zou nog veel meer zijn, als men Dopper niet ten
onrechte altijd weer trachtte te heffen op voetstukken waarop hij kwalijk past. Men
noemt Dopper bijvoorbeeld strijk en zet: door en door Hollands. Dat is onjuist. Hij
is veel meer Vlaams, alles welbeschouwd. Lieden van andere dan Nederlandse
afkomst, Duitsers bijvoorbeeld, kunnen dat natuurlijk niet zo precies onderscheiden.
In het Concertgebouw zal men altijd moeite hebben met die fijnere onderscheidingen.
Maar daarom behoeven wij nog niet klakkeloos anderer vergissingen verder te
colporteren.
In geen land ter wereld gaapt er een dieper kloof tussen de mentaliteit der massa
en die van de enkeling dan juist in Holland. Een Hollander is, individueel, een
gesloten, ietwat stug, maar om de drommel niet triviaal heer. Die geslotenheid is
soms een voordeel: ons nationale bewustzijn zal niet spoedig tot chaotische of
avontuurlijke concepties geraken. Behalve in Engeland leeft nergens in Europa nog
het juiste besef van de waarde der traditie dan alleen nog hier. Hieruit volgt dat het
beste deel van ons verleden nog levend is: wij hebben nog geestelijk contact met
Vondel, met Rembrandt, Vermeer, of Jan Pieterszoon Sweelinck.
Aan de andere kant is onze geslotenheid een ernstig nadeel. Wij hebben,
binnenskamers of in groepjes van twee of drie, gemeenschap met de grootste geesten
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Zie de recensie van 12 juli 1927.
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van elke periode: met Dante of Debussy, met Beethoven of Sophokles. Maar in ‘het
dagelijkse leven’ houden we alles potdicht en de mentaliteit die aan de dag treedt als
er vijfentwintig Hollanders bij elkaar zijn, is een treurige mentaliteit. Omdat wij er
doodsbenauwd voor zijn iets van onszelf bloot te geven, ons te tonen zoals wij
werkelijk zijn (dat wil zeggen: zo goed als wij inderdaad zijn!). De mentaliteit van
een groep Hollanders kan niet beter gekarakteriseerd worden dan dat in verslagen
van theologische vergaderingen (de sprekende slang!),340 van volksfeesten en
dergelijke gebeurt. Dat is: eindeloos geharrewar over belachelijke onbenulligheden,
of: hossen.
De buitenlanders zien die hosliefde en muggenzeefwoede voor typisch Hollandse
kenmerken aan (hoe zouden ze beter weten?). En daarom houdt men Doppers
ingetogenheden en zijn grapjes voor nationale specialiteiten. Het zijn echter hoogstens
(verwerpelijke) kenmerken van een feestvierende groep Jordaners of van een in
vergadering bijeenzijnde massa ouderlingen.
Was Rembrandt soms zo een collectivist, of Hooft, of Bredero? Was Diepenbrock
dat? Dopper geeft portretten waarin de Hollander een stukje van zichzelf herkent:
dat deel waarmee hij op 31 augustus over Kattenburg dwaalt, waarmee hij met zijn
medereizigers in een tweedeklas coupé redekavelt over politiek of ‘artistieke’
onderwerpen. En daarom laat Doppers muziek ons dieper-in volkomen ongeroerd.
Er is geen enkele persoonlijke bekentenis, niet één waarlijk menselijk accent. Over
twintig jaar is het zo verouderd als thans de crinoline of de vadermoorders.

Uit Amsterdam.
De volksconcerten van het zomerseizoen
augustus 1927 (De Muziek)
De tien volksconcerten van dit seizoen brachten, onder de algemene titel ‘de
symfonische muziek na Beethoven’, slechts weinig opmerkenswaards aan werken
of aan solisten. Dopper heeft het merendeel dezer concerten gedirigeerd en als meest
geslaagde prestatie willen wij de uitvoering van zijn - Doppers - Amsterdamse
symfonie releveren. Dit was bovendien het beste Nederlandse werk dat op deze
programma's een plaats had gevonden. Zweers' concertstuk Saskia is dermate
ingeschoten, in zo luttel jaren, dat het ternauwernood nog onderscheidbaar is. Maar
Saskia lijkt een meesterwerk naast Nico van der Lindens toonstuk Ego sum qui sum,
de enige nationale première van dit cyclusje. Nico van der Linden is een jong auteur,
die nog niet zeer persoonlijk of zelfs maar doeltreffend instrumenteert, doch die
daarentegen een ontstellend manco aan gedachten tracht te camoufleren in de
duisternissen zijner conceptie. De componist ‘verklankte’ met behulp van deze
uitgebreide sonatevorm een tekst uit het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus,
het derde kapittel en daarvan het veertiende vers. Wij lezen daar Jehova's antwoord
op Mozes' vraag: ‘Wat zal ik (tot de kinderen Israëls) zeggen, wanneer zij mij zeggen:
“Hoe is Zijn
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Zie voetnoot 87 bij het artikel ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’.
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Naam?” En God zeide tot Mozes: “Ik zal zijn die ik zijn zal.”’
Duidelijkheidshalve nam de auteur een Latijnse interpretatie van deze niet zeer
heldere plaats. Maar noch het een, noch het ander kwam de muziek ten goede, die
wij trouwens reeds lang, en in betere gedaanten, uit befaamde en minder vaak
gehoorde meesterwerken kenden. Het muziekstuk van Nico van der Linden verandert
de situaties in componerend Nederland niet in het minst...341
Behalve Dopper dirigeerden nog: Fritz Busch, die een goede uitvoering van Regers
Mozart-variaties gaf en die dermate uit het hoofd dirigeert, dat niet alleen de partituur,
maar zelfs de leiderslessenaar spoorloos verdwenen bleek - wat sommigen een ietwat
onaf schouwspel achtten. Ik weet niet of men op deze wijze ooit tot het orkest zonder
dirigent, waarmee men in Moskou de kunst tracht te dienen, komen kan - wellicht
is het een begin.342 Busch evenwel maakt zo vele en zo vermoeiende gebaren, dat wij
een concert onder zijn leiding nog geen ongestoord genot durven te noemen.
Gastdirigent Willem van Hoogstraten heeft min of meer verschlagen und vertan.
Het ziet er krampachtig en onrustig uit en het klinkt uitermate onvast. Hij dirigeerde
een heel programma Brahms (de Akademische Festouvertüre zwierf tussen ettelijke
tempomodificaties heen en weer) en een avond Schubert-Moesorgski-Stravinsky
(L'oiseau de feu).343
Ignaz Neumark344 dirigeerde een gemengd (Strauss-Dvořák-)programma. Dit
orkestleiden ziet er veel beter uit, doch het klinkende resultaat laat eveneens het een
en ander te wensen over. Exactheid, bijvoorbeeld, en een rustige tempowijziging.
Ook bereikt hij nooit een pp.
Voor de gebeurtenis had Alexander Schmuller gezorgd. Hij had twee noviteiten
meegebracht: een paar dansen uit Nusch-Nuschi, het ballet van Hindemith - amusante,
loslopende gebruiksmuziek - en drie fragmenten uit L'amour des trois oranges van
Prokofjev. Lichtelijk vroeg-Stravinskyaans, een beetje ordinair (de Mars). Maar toch
zeer de moeite waard om te horen. Schmuller dirigeerde zijn kleine nouveautés ook
met veel entrain en een ontwapenend plezier in het - niet bijzonder gewichtige gevalletje.345
De solisten. Schmuller, met het concert van Mendelssohn; Elly Ney (Brahms nr.
2), Meta Hagedorn, die zeer gelukkig met het Concert van Schumann debuteerde
(eerste deel rijkelijk langzaam) en Margarete Wit, die het obligaat uit Strauss' Burleske
muzikaal en artistiek speelde. Rudelsheim trad op met het Concert van Bruch; Dina
Italie speelde - muzikaal, technisch en psychisch zeer onvoldoende - de Variations
symphoniques van Franck.
Dit was het voornaamste.
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Zie ook de recensie in het RN van 11 juli 1927.
Verwijzing naar het Persimfans (Pervij Simfonitsjeski Ansambl bez dirizjora), het ‘eerste
dirigentloze symfonieorkest’, zoals dat in Moskou van 1922 tot 1932 als een socialistisch
experiment actief was.
Zie ook de recensies in het RN van 21 en 25 juni 1927.
De Pools-Nederlandse dirigent Ignaz Neumark was van 1922 tot 1954 een vaste dirigent van
de Kurhaus-concerten in Scheveningen.
Zie ook de recensie in het RN van 9 juli 1927.
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Men heeft de opmerking gemaakt dat de bijschriften in de programma's aan het doel:
oriëntatie te verschaffen aan de niet deskundige bezoekers van de volksconcerten,
niet zeer goed beantwoorden wilden. Over het epineuze probleem der
programmabijschriften zou nog veel te schrijven zijn. Maar het is wel zeker dat
opstellen als dat over Wagner, met de op zichzelf geenszins onjuiste kwalificatie van
hapax legomenon, voor een eenvoudig, niet snobistisch publiek minder geschikt
lijken. Zo is er meer. Ik vraag mij af of het mogelijk zou kunnen zijn op den duur
programma-inleidingen te schrijven zonder technische instructies, alleen maar
esthetisch, of uitsluitend lyrisch. Ik geloof dit niet. Tenslotte wil men toch niet
principieel om de zaken heen schrijven - maar als het eenmaal zover gekomen is,
heeft men in abstracto reeds een publiek van geïnitieerden.
Of van snobs...

Muziekbesprekingen
augustus 1927 (De Muziek)
E.J. Moeran: Trio (vl, vcl, pf)
Oxford University Press, London, 10 sh. 6 d.
Een buitengewoon goed uitgegeven, langdurig (60 pagina's!) en wel klinkend
kamermuziekwerk. Moeran, van Ierse afkomst, is thans drieëndertig jaar oud, maar
hij had zijn persoonlijkheid als componist ten tijde van dit Trio nog niet ontwikkeld.
Zijn werk wijst folkloristische invloeden aan (de talrijke plagale sluitingen) maar
ook directe, Ravel bijvoorbeeld (het langzame deel van Ravels Trio en het Lento van
Moeran). Het is alles wat te lang, te weinig concies nog, en er staan een paar dozijn
overbodige traditionalismen in. Maar het is het werk van een talent waarvan wij
wellicht nog veel mogen verwachten.

Is ons muziekleven gezond?346
6 augustus 1927 (Het Volk)
Naar aanleiding van de zeer ingewikkelde toestand van ons muziekleven, ontstaan
of in de hand gewerkt door de organisatie van het publiek in kunstkringen en
dergelijke,347 waarbij de kleine-zaalconcerten zo goed als geen publiek meer trekken,
met het noodlottige gevolg dat jonge of niet voldoende bekende kunstenaars geen

346

347

In Het Volk van 4, 6, 9, 10 en 11 augustus 1927 werd de vraag ‘Is ons muziekleven gezond?’
voorgelegd aan de volgende personen: Dirk Schäfer en Louis van Tulder (4 augustus), Willem
Pijper (6 augustus), Berthe Seroen en Willem Andriessen (9 augustus), Jacoba Repelaer van
Driel (10 augustus) en Maarten Dijk en Caroline Lankhout (11 augustus). De inleiding en
de vraagstelling op 4 augustus was van Paul F. Sanders, muziekredacteur van Het Volk, die
ongetwijfeld ook het initiatief heeft genomen tot de enquête.
Paul F. Sanders, muziekmedewerker van Het Volk en initiatiefnemer van dit interview, was
zelf nauw betrokken bij de organisatie van concerten door De Amsterdamsche Kunstkring
‘Voor Allen’.
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gelegenheid meer vinden om zich te doen horen, tenzij zij een optreden voor eigen
rekening kunnen wagen, hebben wij het oordeel gevraagd van enige persoonlijkheden
en musici die dit probleem onder de ogen kunnen zien en wier gezamenlijk oordeel
wellicht een uitweg uit deze impasse kan wijzen.
Onze vragen luidden als volgt:
a. Wat acht u de oorzaak van de boven aangeduide toestand van ons muziekleven?
b. Welke weg moeten jonge kunstenaars, die nog niet de gelegenheid hebben gehad
van hun talenten blijk te geven en die de middelen tot het geven van een eigen
concert ontberen, bewandelen?
c. Welk middel ziet u om publiek en uitvoerende kunstenaar tot elkander te
brengen, in dier voege dat verenigingen of ondernemingen die concerten
organiseren, ter wille van het publiek niet gedwongen zijn uitsluitend kunstenaars
van naam te engageren?
d. Welk middel ziet u om aan de andere kant te ontkomen aan het gevaar dat de
toenemende invloed van organisaties van het publiek een monopolie vormt,
waardoor het optreden van de kunstenaar die om de een of andere reden niet in
het monopolie is of wordt opgenomen (het kan niettemin een groot, zelfs erkend
kunstenaar zijn), bemoeilijkt wordt? (Paul F. Sanders)

Willem Pijper schreef ons:
Een viertal vragen betreffende de organisatie [van het] concertwezen is mijns inziens
onbeantwoordbaar, in de gestelde vorm.
Het lijkt mij uitgesloten dat het oordeel van een aantal ‘persoonlijkheden en musici’
enige richting zou kunnen geven aan het - wellicht betreurenswaardige cultuurverschijnsel dat deze maatschappij, in al haar geledingen, een totaal anders
georiënteerde muziek ‘behoefte’ blijkt te hebben dan velen mijner gildebroeders
aangenaam kan zijn (uw ‘noodlottige gevolg’). Na deze korte inleiding:
De oorzaak van het verschijnsel dat het concertleven gecentraliseerd raakte, dat
onbekende artiesten, populair gesproken, ‘geen kans’ hebben, kan ik niet met
zekerheid aantonen. Maar men hoede zich voor schijnbaar al te zeer voor de hand
liggende conclusies! Het verschijnsel, boven geschetst, is een tijdsverschijnsel,
niemand is er verantwoordelijk voor en iedereen. Want: wie gaat muziek horen?
Waarom gaat gij muziek horen, op welke wijze gaat gij muziek horen, lezer van deze
rondvraag? Gaat gij muziek horen ter afwisseling van bioscoopbezoek, of dringt het
u, zonder dat ge weet waarom, naar de concertzalen? Wat verwacht gij van de muziek?
Verstrooiing, vermaak, vergetelheid, vervoering, extase? Staat voor de meesten onzer
de waarheid niet onder de paar eerstgenoemde mogelijkheden? Kunt gij niet zeer
wel buiten muziek, concertmuziek bedoel ik, leven? Wij hebben nu eenmaal het
besef dat bij optochten, bij volksverzamelingen, begrafenissen, feestelijkheden en
dergelijke ‘muziek’ behoort, maar dit is een kunstmatig in het leven gehouden begrip.
Ook de bioscoop kan muziek niet ontberen (het waarom van deze vraag na te speuren
zou
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ons hier te ver voeren, dat is een psychologisch buitengemeen interessante kwestie).
Maar al deze toonkunstige verrichtingen hebben met de kunstmuziek, met het
concertwezen, en dus met deze rondvraag, niets te maken.
Wij hebben het feit te aanvaarden dat het concertbezoek aan de ene, de ‘vrije’ kant
praktisch tot nul gereduceerd is; en dat het gecentraliseerde concertbezoek, de
coöperatie die in kunstkringen en dergelijke tot uiting komt, nog in zeer pril stadium
van ontwikkeling verkeert. Wat ten gevolge heeft dat allerlei misstanden kunnen
insluipen - wellicht reeds ingeslopen zijn, ik weet dat niet - en dat de muziekbehoeften
van een ganse stad vanuit centra geregeerd kunnen worden waaraan men wellicht
geen artistieke bevoegdheid mag toekennen.
Een oplossing zie ik, onder de huidige rangschikking van vraag en aanbod, niet.
Anders ware het in een maatschappij waar de muziek officieel erkend was, in een
maatschappij die behoefte aan muziek had. Maar dat is hier te lande niet het geval
en dat zal binnen afzienbare tijd nog niet veranderen, vrees ik.
De algehele muzikale opvoeding van het Nederlandse volk zou op energieke wijze
ter hand genomen moeten worden. Niet slechts de jeugd, ook de volwassenen; niet
slechts de arbeidersklasse, ook de intellectuelen. En - wie zou men voldoend
verstrekkende bevoegdheden mogen verlenen?
Het instituut der jeugdconcerten werkt op een mijns inziens totaal onjuiste wijze;348
de programma's van de orkestvolksconcerten zijn een aanfluiting van de meest
elementaire pedagogische eisen. Het publiek wordt grootgebracht en zoet gehouden
met een zeer klein, speciaal deel van de schatten der muziek (dat heet dan: het
repertoire). En de toonkunstenaars die in dit repertoire de weg weten, misbruiken
veelal hun kennis door werken te kiezen die een succesje waarborgen. En kent gij
iets bespottelijkers dan het ‘succes’ dat een optredend of scheppend kunstenaar in
ons vak kan oogsten? Eén, twee of tien minuten geraas van klappende handen en
stampende voeten, mensen die van hun stoel opstaan, als het erg is; een lauwerkrans,
gelijk en gelijkvormig aan wielrennerstrofeeën of begrafenisrekwisieten. Maar bemint
het publiek de scheppingen van zijn kunstenaars, eert men de in tonen uitgedrukte
menselijkheid van een geniale schepper, van een bewonderenswaardig reproducerend
kunstenaar? Immers neen.
Zolang dit zo blijft, lijkt het mij noch voor het publiek, noch voor de kunstenaars
wenselijk nader tot elkander te worden gebracht. Aan beide zijden wachten slechts
teleurstellingen. Men zou kunnen beginnen met kleine kringen van muziekvragenden
te vormen, onder volmaakt bevoegde leiding. Deze kringen zouden kunstenaars,
bekende en onbekende, maar vooral naar de geest jonge, kunnen engageren voor
bepaalde, liefst zeer talrijke (ten minste twee à drie per week, gedurende acht maanden
van het jaar) uitvoeringen. Een aantal van deze kringen zou tezamen ook een aantal
orkestconcerten kunnen arrangeren. De algehele verantwoordelijkheid zou bij de
leiders moeten berusten, die de programma's moesten samenstellen, de uitvoeringen
inleiden (in godsnaam niet ‘populair’ en nog minder ‘artistiek’, maar zakelijk en

348

Zie Paul F. Sanders, ‘Jeugdkonserten’. De Muziek, februari 1927, 205.
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klaar), hun ‘kringen’ aldus, ongemerkt, opvoedende tot ter zake kundige hoorders.
Maar de grote moeilijkheid zou zijn: leiders te vinden. Hier in Amsterdam kan ik ze
aan een paar vingers van een hand aftellen...
Men meent misschien dat ik de eisen (zó véél concerten en een zó doorgezet
muziekhoren) te hoog stel. Toch niet. Zij die wezenlijk muziekgevoelig zijn, willen
ook wel iedere avond muziek horen. En die zich niet waarlijk naar de muziek
gedrongen voelen, voor wie deze kunst is (superieur) amusement, zullen nimmer
deel uitmaken van het ideale publiek, dat alleen bij machte zijn zal de misstanden
van nu te verbeteren. Niet wij, ‘persoonlijkheden en musici’, kunnen de toestand
wijzigen; dat moet gij, publiek, zelf doen.
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Paul F. Sanders, mederedacteur van De Muziek.

Titelpagina van het eerste nummer van De Muziek.
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Willem Pijper ca. 1926.

Willem Pijper en Pierre Monteux.
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Music in Holland (1900-1925)
by Willem Pijper and Paul Sanders2
september/november 1927 (The Chesterian)1
I
At the beginning of this century, Holland had behind her an unfruitful period of
exactly three hundred years. Jan Pieterszoon Sweelinck, who died in 1622, was our
last great composer. The classical (Bach to Beethoven) and romantic (Schubert to
Wagner) periods did not play any part in Holland. For centuries we produced only
painters and architects: literature attained international importance relatively late,
and music came later still.
The XIXth century was surprisingly lacking in good musicians, and still more in
composers. People like Verhulst - Mendelssohn's friend -, Nicolai, composer of
children's songs, and Daniel de Lange are yet scarcely important in the musical history
of our country, geographically small. However, towards 1900, three composers
appeared whose influence was most stimulating on our musical life, which is steadily
improving. They were Alphons Diepenbrock (1862-1921), Johan Wagenaar, born
in 1862, at present Director of La Haye Conservatoire, and Bernard Zweers,
1854-1924.
Zweers was above all a teacher and a classic. He had an enormous number of
pupils, among whom can be named, for instance, Sem Dresden who, by his work
attained a very important part in Dutch musical life. Wagenaar is a remarkable
technician with an individual sense of colour. Diepenbrock was the first composer
whose fame spread abroad, and his collected works are the first monument of
contemporary Dutch music.
After him, the musical taste improved as regards composition. We have now
numerous composers who display more radical tendencies than Stravinsky or Milhaud
themselves. Schönberg is already considered out of date by many of our young artists,
and we are now in a position to create original, yet European music. But if we can
now maintain ourselves on a level with other countries, we owe it to the three
precursors, primarily to Diepenbrock, the pioneer about twenty years ago.
Bernard Zweers did not reveal his ability at first. He had a leaning towards the
classics in all their forms, especially Wagner as regards harmony and instrumentation.
Indeed, Zweers combines two personalities: Zweers, the musician of nature who
wrote symphonies and music for the theatre, and Zweers, the ‘Kapellmeister’,
2

1

In 1926 (dus een jaar voor de Engelse versie!) verscheen een sterk ingekorte Poolse vertaling
van dit artikel in Muzyka, en in 1928 een Duitse versie in Melos (VII, 430-436). Uit de Poolse
en Duitse versie blijkt dat Pijper de eerste aflevering van het artikel schreef en Paul Sanders
de tweede.
The Chesterian, vol. IX, nr. 65 & 66. The Chesterian begon te verschijnen in november 1915,
aanvankelijk als een mededelingenblad van de muziekuitgeverij J. & W. Chester Ltd. Vanaf
het moment dat Georges Jean-Aubry in 1919 hoofdredacteur werd, verschenen er meer en
meer achtergrondartikelen over het internationale muziekleven. Dat men Pijper vroeg een
bijdrage over Nederlandse muziek te schrijven, lag voor de hand: een deel van zijn composities
werd bij Chester uitgegeven.
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who wrote a fine set of songs and choral works, at present entirely out of fashion.
His musical conception and the poetical idea which formed the basis of his works,
were sometimes puerile, or, one could almost say, too ‘homely’. His most important
work is undoubtedly his last symphony, the third one, Aan mijn vaderland (To my
Fatherland). That was his greatest and most successful work. The Third symphony
was written in 1890 and both the conception and the realisation were, considering
the time it appeared and the country from which it emanated, something hitherto
unheard of. The production lasts almost an hour: it is brilliantly scored in the style
of Wagner's full orchestra (with tuba and six horns), and combines effectively
folk-song inspiration and artistic workmanship. He devoted himself to music teaching,
lost touch with the new ideas and did not feel at ease in the fields of polytonality.
He died in 1924, universally admired, for during his life he set an example which
his pupils (and they were numerous) were never to forget.
Dr. Johan Wagenaar is a more complex personality. Like Zweers, he has also a
strong inclination towards the pleasant and humorous in music. But Zweers was often
comical and nothing more. Wagenaar criticises and mocks almost everything. He
wrote two operas in the form of parodies: De Doge van Venetië (The Doge of Venice),
and De Cid (The Cid). The older work, the Doge, written about 1890, is truly
characteristic of his talent. Wagenaar laughs at all traditions and excesses of opera,
Italian fioritures and leitmotive mania. His music is so original and virile that it has
not yet gone out of fashion. Among his other humorous works, can be named De
schipbreuk (The Shipwreck), a cantata for mixed chorus, three solo voices, piano
and drums, Dadelspracht (an untranslatable name), Ode aan de vriendschap (To
Friendship), for mixed chorus with piano accompaniment, a very attractive
composition which ends with a Viennese waltz, in which the basses obstinately repeat
as an accompaniment the word
Vriend
I

-

Schap
V

-

Schap
V

as in a small Viennese orchestra. This is a kind of farcical work, which never fails
to be effective.
Wagenaar also wrote serious compositions: overtures for orchestra to Cyrano de
Bergerac (Rostand), and to The Taming of the Shrew (Shakespeare), a symphonietta,
a funeral march, choral works, songs, symphonic poems3 and shorter works. Several
influences can be detected in his works, that of Berlioz, Richard Strauss and finally
Mahler. But the work of Wagenaar, in a way, is always personal, and evinces a certain
grandeur and a wise restraint in the use of material. Wagenaar was not a renovator
as Diepenbrock; he was, in some ways, a traditionalist, but differently to Zweers.
His critical turn of mind was not enough to give new life to the decaying romanticism:
he was more likely jesting, knowing that one can only jest about things once loved.

3

In de werkenlijst van Wagenaar wordt louter Saul en David (1906) aangemerkt als een
symfonisch gedicht: ‘Toongedicht voor orkest naar aanleiding van Rembrandt's schilderij’.
Maar ook het ‘concertstuk’ Frithjof's Meerfahrt, op. 5 (1886) is tot dit genre te rekenen.
Wagenaar & Van Benthem (2004), 179-180.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

333
Alphons Diepenbrock was the least dilettante of the three musicians. Diepenbrock
was a philologist and a great writer on musical, philological and theological subjects.
He wrote about eighty morceaux, mostly songs. From the outset, his melody and
harmony seemed to be under Wagner's influence, and from 1880 to 1890, he did a
great deal towards spreading Wagner's music in Holland; later, he came under the
spell of other influences. Diepenbrock was one of the first to understand the
importance of Mahler in the musical life of the first years of the XXth century. He
was attracted towards Mahler, whom he knew personally, but he was also aware of
Mahler's limitations. Diepenbrock understood before many others and better than
Mahler the decadence of the old division between major and minor modes, and to
the day of his death, he was greatly interested in all innovations of the modern and
ultra-modern composers. He realised the importance of Schönberg, and knew almost
by heart Debussy's Pelléas et Mélisande. Diepenbrock's personality was very
beneficial to all the musicians of our country; he would not compose small
pseudo-romantic songs. In his opinion, the poetical idea was sacred and he set to
music only important poems or dramas, such as for instance, hymns for voice with
orchestral accompaniments, to poems by Hölderlin, Novalis, Nietzsche, Alberdingk
Thijm,4 Sophokles' Elektra, Aristophanes' Birds et cetera... He wrote songs on words
by Verlaine, Baudelaire, Goethe, Heine, Verhagen, Van Lerberghe...
Diepenbrock's music borrows something of its ecstatic mood from the music of
the Catholic church. It is like a moving sea of symphonic colours. Irony and humour
were alike foreign to him. His music flows broadly and reaches its climax slowly,
according to Wagner's ideals. Later, he partially abandoned his ecstatic mood, but
remained the calm prophet of his creed. He was neither pessimist, optimist, nor stoic,
but he confessed his beliefs with an ardour similar to that which animated Bruckner
in his gigantic symphonic pictures. He displayed towards his works the loving care
and attention of a mediaeval monk. And his work, which in his lifetime was practically
unknown - as was often the case in Holland during the sterile and selfish period
preceding the war - now appears in a beautiful edition published by the Diepenbrock
Fund, especially founded for that purpose, and consists of choral works, songs, scores
and piano pieces.5 It is to be hoped that Europe will now learn what a great master
we lost in Diepenbrock. It is only after his death that the appreciation he failed to
obtain during his lifetime will come to him.
[Willem Pijper]

II
The Dutchman is an individualist by nature. Musical societies, from time
to time, organise musical festivals, and make demands upon their members,
4

5

De tekst van Diepenbrocks symfonische lied Vondel's vaart naar Agrippine (1902-03) voor
bariton en orkest is van de hand van J.A. Alberdingk Thijm (1820-1899). Bij de eerder
genoemde dichters betreft het resp. Die Nacht, Gehoben ist der Stein, Muss immer der Morgen
wiederkommen en Im grossen Schweigen.
Diepenbrock schreef slechts één werk voor piano: Avondschemer (1915).
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Another very noticeable peculiarity when studying Dutch music, is the
fact that, taken as a whole, it does not give any definite ‘Dutch’ impression.
Until recently, we had no national music whatever to compare with the
brilliant period of bygone days, and this is all the more surprising when
one recalls our architecture and painting. The cause of this is to be found
in the fact that the best known of our old masters of music received their
professional training abroad, particularly in Germany.
We still possess many serious composers, men who write well-constructed
music, but without any individuality. It is music in which one continually
detects the influences of Brahms, Wagner, Strauss or Franck, and at times
also of Mahler or Debussy. I need not enumerate composers of this type
whose professional value as regards technique should not be
under-estimated, but who are known perhaps, only locally. We can rejoice
that the long barren period which created such a void in the musical life
of our country - between Sweelinck and Zweers - is ended.
The following names deserve special mention: Julius Röntgen (1855), a
prolific composer who produced many works and to whom no branch of
literature and music is unknown. His arrangements and revisions of old
songs and Dutch dances are well worth studying. G.H.G. von Brucken
Fock (1859), is also the composer of many works, especially for the piano.
Anton Averkamp (1861) and C. Oberstadt (1871) are, like the two previous
mentioned representatives of the older school, and follow in the steps of
the German masters. Jan Brandts Buys (1868) spent his youth in Vienna
and has composed rich and pleasing chamber music, orchestral works and
operas. Kor Kuiler (1877) and P. van Anrooy (1879) were two very
promising composers, but have since devoted their energies to conducting,
the former being at la Haye with the Residence Orchestra, and the latter
at Groningen. C. Dopper (1870) is a fertile composer, with a lively spirit.
In his latest works, he has tried to liberate himself from German tradition,
using pre-classical forms and modes. His music is remarkable, chiefly for
its brilliant orchestration. Hubert Cuypers (1873) wrote oratorios, operas
and an operetta, masses and choral works. W. Landré (1874) tried to fill
the gap between the pseudo-classical style of the last century and the
aspirations of the present generation.
The three composers Dirk Schäfer (1873), Jan Ingenhoven (1876), and
Jan van Gilse (1881), are more important. Schäfer is a pianist of
international fame, whose value as such I cannot describe as fully as I
would like. He has written many sonatas and works for piano of great
charm, elegance and effectiveness but not entirely devoid of foreign
influences. As a creative artist, he has reached the summit of his present
attainment in his piano quintet and string quartet, the latter being frequently
played by the Czech Quartet.6 He has also written two violin sonatas, a
cello sonata, a piano concerto, a number of songs and two very effective
orchestral pieces: Suite pastorale and Rhapsodie javanaise.

6

In Nederland bekend als het Boheemsch Strijkkwartet (‘de Bohemers’).
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Ingenhoven revealed himself more as a master of subtle refinement of
chamber music - string quartets,7 sextets for wind instruments8 and choral
works - Four songs for instance9 - than of

7
8

9

Drei Sätze für Streichquartett (1907-08), Streichquartett in einem Satz (1911) en
Drittes Streichquartett (1912).
Ingenhoven heeft geen sextet voor blaasinstrumenten geschreven. Uit 1911 stamt zijn
Blaaskwintet voor fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. In alle latere werken combineert
hij blazers met andere instrumenten, zoals in de Vier stukken voor fluit, hobo, klarinet,
fagot, 2 hoorns, pauken en strijkinstrumenten (1924).
Bedoeld zijn de vier korte a cappella koorwerken die Ingenhoven componeerde in de
jaren 1903-1909: O bone Jesu, Ave verum corpus, Nous n'irons plus au bois, en Rondel,
uitgegeven onder de verzameltitel Quatre quatuors à voix mixtes sans accompagnement.
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orchestral works or of songs with orchestra.10
Van Gilse composed a few symphonies, A mass of life for orchestra, solo
voices and chorus, and songs with orchestra.11 It is to be regretted that,
despite his talent he was not able to throw off the yoke of foreign
influences.
Henri Zagwijn (1878) is the most modern of this generation. His music is
rather melancholy, but is also very unpretentious. He wrote orchestral
works and a string quartet, a nocturne for wind instruments, harp and
celesta, and a piano trio as well as many songs and a cappella choral works.
There are many women composers in Holland. Among them, Hendrika
van Tussenbroek (1854) and Cath. van Rennes are important as being
composers of children's songs and choruses. Anna Lambrechts-Vos (1876)
wrote brilliant chamber music, Cornelie van Oosterzee (1863) and Elisabeth
Kuyper (1877) light orchestral works. Anny Mesritz van Velthuysen (1887)
and Jeanne Beyerman-Walraven (1878) have more modern tendencies.12
Among the three chief founders of Dutch music (Zweers, Wagenaar and
Diepenbrock), perhaps the last has the greatest influence on young people,
although he actually had no real pupils. On the other hand, the two others
included amongst their pupils, the best composers of the day.
Unquestionably, Zweers' best pupil was Sem Dresden (1881) who, in
addition to his creative activity and high rank among our musicians as
Director of Amsterdam Conservatoire, is a musical writer. In 1923 he
wrote an important work: Musical Life in Holland since 1880, and is
musical critic and director of the Madrigaalvereeniging. He has composed
principally chamber music: violin, cello, flute and harp sonatas, a trio for
two oboes and cor anglais, a string quartet, three sextets for wind
instruments, several piano pieces, a duet for two pianos, many songs and
choruses a cappella, among which are arrangements of old Dutch songs variations for orchestra, etc. He also arranged some of Rameau's works
as a suite for a sextet of wind instruments. His chamber works, especially
the most recent (the string quartet and the sonata for flute and harp) are
lucid and intense, replete with bold harmonies, powerful and effective. He
did not publish many works, but he composed fluently, and each of his
works shows a self-mastery. Precision, however, did not become with him,
10

11

12

Liederen met orkest heeft Ingenhoven niet geschreven; zijn werken voor groot of klein
orkest zijn: Symphonisches Tonstück nr. 1 Lyrisch (1905); Symphonische Fantasie
über ‘Zarathustra's Nachtlied’ (1906); Symphonisches Tonstück nr. 2 Dramatisch
(1907), Symphonisches Tonstück nr. 3 Romantisch (1908), symfonische fantasie
Brabant en Holland (1910-11) en Symphonisch concert voor viool, cello, piano en
kamerorkest (1912-13).
Respectievelijk de cantate Eine Lebensmesse (1903-04) op tekst van Richard Dehmel,
en de Drei Gesänge aus Rabindranath Tagores ‘Gitanjali’ (1915) en Drei Gesänge
aus Rabindranath Tagores ‘Der Gärtner’ (1923), alle voor sopraan en orkest.
In The Chesterian staat abusievelijk: Anna Messitz van Velthuysen en Jeanne
Beverman-Walraven. Het is overigens opmerkelijk dat in deze alinea Henriëtte Bosmans
niet wordt genoemd.
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as with many Dutchmen, stiff or heavy. On the contrary, his compositions
often reveal an ‘esprit gaulois’. His vocal works, in pure polyphonic style,
are of great melodic beauty, and among these the most moving is the
Wachterlied (The Night Watchman's Song).
The best-known pupil of Wagenaar was Willem Pijper (1894), whose
compositions are already very numerous, and whose progress has been
very rapid. He is by far the most radical of our composers of today, and
he possesses an absolutely individual mode of expression untrammelled
by the influence of progressive foreign composers, such as Schönberg,
Milhaud or
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Stravinsky. His first symphonic works can be compared with the rather
ornate architecture of the last years of the XIXth century. Little by little,
a tendency towards concentration appeared in his compositions. His recent
works since 1920 (Sonatines Nos. 2 and 3 for the piano, Sonata Nr. 2 for
cello and piano, Sonata for flute and piano, the Second and Third
symphonies, the Second concerto for piano), reveal real power of
expression. His poly-melodic and poly-rhythmic method of composition
is astonishing and absolutely logical. From the point of view of harmony,
he unites the polytonal and atonal tendencies of our time. His symphonic
language is clear, although not easily understood by the ear used to
traditional music. Each of his works is complete, a finished and
well-constructed picture. Although Pijper is in the first rank of the most
modern musicians, and might be called a cosmopolitan in the best sense
of the word, his nationalism can be detected in his numerous arrangements
of the old Dutch folk melodies, and also in his choral songs a cappella,
based on mediaeval Dutch texts: Heer Halewijn and Heer Danielken,
which can be ranked among the best specimens of the polyphonic style.
His chamber music includes three string quartets, two piano trios, two
sonatas for violin, a sextet for wind instruments with piano, a septet for
wind instruments, double bass and piano. There is also great originality
in the music he has composed for the classical tragedies of Sophokles and
Euripides: Antigone, Les bacchantes and Le cyclope. In these works, the
text is recited in the exact tone indicated and in a carefully thought-out
rhythm, as a result of which every word obtains the purest possible
expression. In a perfect rendering, no restraint is noticeable. Pijper writes
on music and is a teacher of composition at the Amsterdam Conservatoire.
The first of Dresden's works were published in Holland, but the latest by
Senart, Paris. Pijper's works have been published partly by Chester and
partly by the Oxford University Press, both in London.
Beside these two composers, the most interesting amongst the younger
ones are the following:
Matthijs Vermeulen (1888) who, as a musical critic has had a great and
beneficial influence on the development of our music. Since 1921, he has
lived in Paris and devoted himself entirely to composition. He is an
autodidact, and his works evince a deep antipathy towards scholastic
wisdom. His works - four symphonies,13 a sonata for cello and piano, and
one for violin and piano, a piano trio14 and songs - are complicated and
make great demands upon the interpreter both from the musical and
technical point of view.
B. van Dieren (1884) has England as his second fatherland. He has attained
a prominent place among the most modern composers by his chamber
music, sketches for piano, an overture for chamber orchestra, songs and
an opera-bouffe: The Tailor, et cetera.
13
14

Pijper vergist zich: Vermeulen had toentertijd drie symfonieën voltooid; aan zijn Vierde
zou hij pas in juli 1940 beginnen.
Ook hierin is Pijper niet nauwkeurig: Vermeulen schreef geen pianotrio maar een
Strijktrio (1923).
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D. Ruyneman (1886), with his songs, his piano pieces, sonatas for piano
solo and violin solo shows vivid imagination, but at times uncontrolled.
Among his best works should be mentioned a choral song, a cappella for
four voices, L'appel (De roep) and Hiéroglyphes for two flutes, two
mandolines, guitar, piano, harp, celesta and cup-bells, a chamber orchestra
extraordinary in its composition, but which is very effective.
H. Franco Mendes (1890) and J. van Domselaer (1890) both wrote
especially good piano works.
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B. van den Sigtenhorst Meyer (1888) and Alex Voormolen (1895) evince
a leaning towards the French school. The latter is certainly the more
talented; his music comprises numerous pieces for piano, songs, an overture
for orchestra, Baron Hop, a symphonietta, ballet music, et cetera, and is
sonorous and gaily coloured.
Hendrik Andriessen's (1892) religious works, bear the mark of
Diepenbrock's influence.
H.D. van Goudoever (1898) has already completed several works for
orchestra of graceful elegance, well written, but perhaps a trifle too ‘à la
mode’.
We realise we have given here only a superficial picture of our modern
music. There are still several very young talented musicians who perhaps
work for and have in their hands the future of our music, but it is difficult
yet to say much about them. However, one can say without being mistaken
that Dutch music is on the eve of a new and great epoch. Everywhere,
everyone works with talent and zeal: let us hope that music, in general,
will reap the fruits.
[Paul F. Sanders]

Namaak
oktober 1927 (De Muziek)
I. Swan Hennessy: ‘à la manière de...’
In eerste instantie had deze korte beschouwing ‘Parodieën’ moeten heten, of
‘Pasticcio’. Maar er zijn grenzen.
Een groot deel van onze levensfuncties berust op een bewust of onbewust imiteren
van een gesteld of toevallig voorbeeld. Het kind dat een knoop in een touwtje leert
maken zonder dat het hem is voorgedaan, behoort zonder twijfel tot de zeldzame
groep der genialen. In de muziek is het niet anders. De jonge auteur die zijn
melodiestrengen op een andere manier in de knoop trekt en weer ontbindt dan de
meesters die men hem tot voorbeeld stelde dat plachten te doen, is gewis een geniale
knaap en bovendien een weinig volgzame natuur. Sommige originaliteiten vertonen
zich vroeg: Mozart, Berlioz, Ravel, Milhaud. Vele auteurs komen tussen hun
twintigste en dertigste jaar tot werkelijk persoonlijke accenten: Debussy, Richard
Strauss, Wagner. Anderen weer ontplooien zich pas na hun dertigste: Beethoven,
Mahler, Brahms. Enkelen zijn nog later: Franck, Bruckner. Maar bijna allen leerden
zij aan een leiband het lopen. Hun - relatieve - originaliteit bestond in de verhouding
van hun volgroeid muziekbewustzijn tot de eens gevolgde voorbeelden.
Ik geloof wel dat een groot deel van onze jonge auteurs bang is om zich te branden
aan koud water. Het heeft Beethoven niet belemmerd dat hij melodisch, formeel en
harmonisch in Haydns schaduw heeft gestaan. Massenet heeft Debussy niet blijvend
gedomineerd, Fauré Ravel niet. Het komt erop aan die invloeden bewust te ondergaan.
Leer alle stijleigenaardigheden kennen en gij zult ze ook bij uw ‘eigen invallen’
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herkennen. Iemand die zich geen heldere voorstelling kan maken van de persoonlijke
kenmerken van Debussy's of Brahms' oeuvre, loopt steeds de kans per
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ongeluk Debussyaanse elementen in modo tedesco voor inspiraties aan te zien. En,
als het Noodlot een speelse bui heeft, die zelfs nog te laten drukken.
Van dit soort bewustzijnsvernauwing bestaan zoveel voorbeelden dat ik met het
citeren van namen zelfs niet durf beginnen...
Het is nuttig om de scheppende geest te leren zich, als spel, ook uit te drukken
met de elementen van anderen. Wij eisen van onze leerlingen dat zij een
niemendalletje aan de piano kunnen fantaseren in het gemiddelde - harmonisch,
ritmisch, melodisch - van Mozart, van Debussy, van Brahms, Stravinsky, Reger of
César Franck. Dat kan iedereen met goede oren en goede hersenen leren. Wat zouden
zij zonder gehoor en intelligentie trouwens in de muziek moeten doen?
Twee eminente vaklieden: Alfredo Casella en Maurice Ravel hebben - in 1911 twee bundels met deze grapjes gepubliceerd, bij Mathot, Parijs. À la manière de...
is nog steeds Casella's origineelste werk. En afgezien van alle waardebepalingen
voor het gehele genre is het zeker dat de karakteristieken van de geparodieerde
meesters geestig en onmiskenbaar waren. À la manière de R. Wagner werd een
aardige Tristan-parafrase; de Romance sans paroles naar Gabriel Fauré is eigenlijk
helemaal Fauré (als parodie minder geslaagd dus). Superieur zijn de karikaturen van
Brahms (Intermezzo; ook in formeel opzicht absoluut gelijkend) en R. Strauss
(Symphonia molestica!). Slap en onbegrepen waren de grappen op Debussy (Entr'acte
pour un drame en préparation), op Ravel en op d'Indy (met de ietwat grove aardigheid
Prélude à l'après-midi d'un ascète). Dit alles waren stukjes van Casella. Ravel maakte
slechts twee portretten: een van Chabrier, als deze een parafrase op een melodie uit
Gounods Faust zou maken - het is ingewikkeld! - en een van Borodin. Volkomen
Ravel, dit laatste, zonder een atoom Borodin. En dus als farce evenzeer mislukt.
Wij hebben deze publicatie indertijd met gemengde gevoelens beschouwd. Het
waren zonder twijfel talentvolle aardigheden, maar was het niet jammer van het
papier? Was het eigenlijk niet wat ál te kinderachtig? Was het wel verantwoord om
zo een minimum van persoonlijkheid, geprojecteerd in de vorm van
conservatoriumgrappen, te laten drukken en uitgeven?
Zo dachten en schreven wij in 1914.15 Nu is het 1927; en in 1927 publiceert de
uitgever Max Eschig, op goed papier en in alle opzichten welverzorgd, drie cahiers
À la manière de..., 18 pastiches pour piano par Swan Hennessy. En naar aanleiding
van deze extreem zouteloze, stuitend vulgaire nonsens zou het wellicht zijn nut
kunnen hebben om het verschijnsel der muzikale woekerplanten tot onderwerp van
een korte beschouwing te nemen. De parasiet leeft op en ten koste van de
voedsterplant. De stukjes van Swan Hennessy - een auteur die pas zijn opus 70 het
licht deed zien: een trio voor viool, fluit en fagot (wat een gedurfde combinatie mag
heten...) - ‘parodiëren’ zeventien auteurs, wier kenmerken voor hem een gesloten
boek bleven. In de regel doet hij maar wat: een paar tertsen en sexten, en dan heet
het Brahms; wat hele tonen en grote tertsen: Debussy (!); een foute modulatie stelt
d'Indy voor;

15

Een geschreven reactie van Pijper uit 1914 is niet overgeleverd.
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een Albertijnse bas: Clementi; een driekwartsmaat: Turina; een vlug alla-breve met
toonrepetities: Rossini. Twee krabbels lijken nog enigermate: Grieg en Dvořák. Maar
dat noemen wij geen pastiches meer, doch citaten.
Pastiche nr. 16 bestaat niet uit noten, doch uit een regel druks: ‘Jeune génie de
l'avant-garde: Mettez beaucoup de notes, n'importe lesquelles, sauf celles qu'il faut.’
Het is van geest precies een rijmpje van de Oude Muziekmeester uit Caecilia en
Het Muziekcollege, dat ik met voorliefde onthouden heb en dat ongeveer luidde (ik
citeer uit het hoofd):
Het uitvoeren van de moderne muziek
Geeft iedereen veel plezier.
Want, worden er verkeerde noten gespeeld
Zo hindert dat geen zier.16

II. Bernard van Dieren: Netherlands melodies
De componist Van Dieren bleef hier, in zijn geboorteland, gehuld in een waas van
geheimenis. Men wist dat hij in London leeft, Engelsman van voelen en denken
geworden is. Men wist ook dat zijn composities geacht werden te behoren tot de
meest radicale uitingen van onze dagen; kortom, men rekende Van Dieren
gemakshalve, terecht of ten onrechte, tot de avant-garde.
Na het Frankfurtse muziekfeest van deze zomer weet iedereen beter. Behalve
wellicht enkele Engelsen die hem voor de twintigste-eeuwse Händel blijven houden:
immigrant, als Händel, koel, dogmatisch, gesloten, als Händel. Maar Händels kunst
was echt.
Van Dierens strijkkwartet, met contrabas, dat men te Frankfurt uitgevoerd heeft,
is een ongeslaagde en meelijwekkende notencomplicatie. Het is het werk van een
anemische, geknakte nakomeling van een ras dat na Beethoven de muzikale wereld
bevolkt heeft: kleine beethoventjes, sjorrend en zeulend aan de problemen van Welt
und Ich, mieren, bezig om een kathedraal of een piramide van zijn plaats te halen.
Maar het was alles hoogst ernstig bedoeld en het was bijna tragisch van onvermogen.
Thans echter vraagt deze oud-landgenoot onze belangstelling voor andere
verrichtingen. Van Dieren is zich, ten behoeve van een - als steeds voortreffelijk
uitgegeven - publicatie van de Oxford University Press, weer Hollander gaan voelen:
hij las twaalf aren samen en bundelde die tot het deeltje Netherlands Melodies for
Piano.
Ik heb bewerkingen onder de ogen gehad - bijvoorbeeld uit Coers' Liederboek
voor Groot-Nederland - die iemand koud deden worden van afschuw; ik heb
Hollandse wijzen horen verhutselen in serieus bedoelde orkestwerken op een manier
die ons deed blozen van schaamte; ik hoorde Nederlandse volkskunst op dansavon-

16

Pijper citeerde dit versje van Johan Hendrik Garms (1867-1933) ook op 13 november 1921.
Zie de voetnoot aldaar.
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den, bij afternoon-tea's en op nationale feestdagen en het was altijd erg. Maar het
allerergste wat ik in dit verband ooit hoorde of zag, verdient nog niet in een zin
genoemd te worden met deze manifestaties van een laat patriottisme. Het merendeel
van deze Nederlandse wijzen is namelijk in het brein van onze ex-landgenoot vergaan,
vervloeid tot een amalgama, een emulsie, die kwalijk is om te aanschouwen. Minder
algemeen gezegd: bijna de helft van die melodietjes werd reeds volkomen
onherkenbaar. Het beste geheugen herkent hier en daar een frase die wij in Wilt heden
nu treden, Daer was laetst een meisje loos, Zie ginds komt de stoomboot of Merck
toch hoe sterck gewend waren aan te treffen. Maar het geheugen van Bernard van
Dieren was minder sterk. Het is trouwens niet erg om zijn wiegeliedjes vergeten te
zijn; maar lastig wordt het wel wanneer een speels toeval ons dwingt ze plotseling
weer te reconstrueren...
De Sinterklaasvariaties17 van Jan van Gilse zijn mij altijd te Duits van geest geweest
- maar Van Gilses variaties getuigen van tienmaal meer talent, van tienmaal zuiverder
Nederlanderschap.
De manier waarop Alex Voormolen in zijn Drie tafereelen van de Lage Landen
het wijsje Daer was laetst een meisje loos verwerkt, leek mij altijd wat te
Frans-impressionistisch: voor mijn op sterker kruiderijen gesteld verhemelte wat
zoet. Maar de componist Voormolen is toch waarlijk een honderdmaal wezenlijker
Hollander dan de schrijver van Netherlands melodies. En: Voormolen is een
componist, iemand die de waarde van een melopee kent, die weet te rangschikken,
die, om het nu maar meteen te zeggen: kan componeren.
Ik denk ook aan het strijkkwartet van Sem Dresden, met zijn twee sleutelthema's
Het daghet in den oosten en Daer was een sneeuwwit vogeltje. Hier weten wij ons
thuis; dat is het oude, roemrijke land van ons voorgeslacht, van de middeleeuwse
contrapuntisten, die hun missen maakten op de cantus firmus van een volkslied, wier
thema's volksliederen konden zijn.
Bernard van Dieren maakt kwade grappen met een aantal te hooi en te gras
samengeharkte wijzen, in waarde schommelend tussen het (van oorsprong Engelse
- o, speling van een boosaardig toeval!) Bergen op Zoom en Als de zwaluw ons
verlaat.18 Hij kent die wijzen niet meer - het zij zo. Hij kan er niet mee werken - het
zij zo. Hij verstaat van het vak componeren geen jota (dat noemen onze Engelse
vrienden: ‘His art is [...] firmly based upon the best traditions of the past’ - welk
verleden??).19 Het zij zo. Wij hebben tenslotte vrede met alles. Maar ik heb bezwaar
tegen zijn titel. Primo is het niet Nederlands, secundo zijn het geen wijzen meer.

17
18

19

Eigenlijke titel: Variaties op een St.-Nicolaasliedje.
Het beleg op Bergen op Zoom (= Merck toch hoe sterck) heeft inderdaad een Engelse
oorsprong, namelijk een luitlied uit de regeerperiode van Queen Elisabeth I. Zie Robert A.
Skeris, ‘Berg-op-Zoom, halt dich fromm. Re-interpretations of an Elisabethan lute song’.
Von der Vielfalt musikalischer Kultur (Salzburg, 1992). Volgens huidige inzichten is het lied
Als de zwaluw ons verlaat (tekst naar een gedicht uit 1830 van Carl Herloßsohn Wenn die
Schwalben heimwährts ziehn) geschreven op een melodie van Franz Abt uit 1842.
Cecil Gray wijdde een hoofdstuk aan Bernard van Dieren in A Survey of Contemporary
Music. Hij schrijft op p. 238: ‘His art is essentially a continuation of the great traditions of
the past.’
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Muziekbesprekingen
oktober 1927 (De Muziek)
Franz Schubert, door mr. G. Keller
Uitg. Kruseman, Den Haag. f 3,75
De auteur van deze beknopte biografie meent (bladzijde 82): ‘Op wie een levensschets
van Joh. Seb. Bach schrijft, rust mijns inziens de plicht, te trachten de kunst des grote
meesters nader tot de niet muzikaal onderlegde hoorder te brengen. [...] Bij Schubert
is zulks niet het geval: wie zijn kunst wil genieten, behoeft enkel ontvankelijk te zijn
voor muzikale schoonheid; zelfs de eenvoudigste notenkennis is overbodig om
ontroerd te worden door zijn Erlkönig, zijn Erlkönig, zijn Onvoltooide symfonie of
zijn Forellenkwintet.’
Beter dan welke analytische bespreking ook geeft dit stukje proza ons een inzicht
in de premissen en de werkwijzen van deze Nederlandse Schubert-biograaf. Het is
altijd wat slordig gedacht, maar erg geestdriftig. Nimmer zakelijk, nooit technisch:
dilettantenlectuur. Onbewust schijnt mr. Keller toch beïnvloed te zijn door Bauernfelds
mening: dat het leven van Schubert zó weinig opmerkenswaards had opgeleverd ‘dat
het zich eigenlijk slechts leende tot een soort van dichterlijke schildering’.20 Dichterlijk
werd mr. Kellers boek niet, en dat is bepaald een voordeel. Een nadeel is het dat de
schrijver over zo weinig psychologisch talent beschikt: heldere, schijnbaar kinderlijke
naturen als Schubert zijn, juist door hun ongecompliceerdheid, niet zo gemakkelijk
te benaderen. Alles wat mr. Keller mededeelt over Schuberts liefdeleven, over zijn
filosofemen is wel zeer populair. Schubert sprak zijn bewondering eens uit over
keizer Nero, ‘der so stark war bei Saitenspiel und Gesang ekles Volk zu verderben’
en mr. Keller meent deze psychologisch interessante mededeling te moeten
verhelderen door daarbij aan te tekenen dat het twee uur in de nacht was toen ‘die
uitroep te boek gesteld’ werd. Mr. Keller acht ook Vogls mening dat Schubert in een
toestand van clairvoyance, van trance componeerde, ‘een miskenning van Schuberts
genie’.21 Waarom? Clairvoyance is toch niet uitsluitend het particuliere domein van
waarzegsters of kermistelepaten?
Soortgelijke oppervlakkigheden treft men in het boek te veel aan. Ook stilistisch
zouden er talrijke aanmerkingen te maken zijn. De gitaar heet bijvoorbeeld ‘het
huishoudelijk instrument bij uitnemendheid’. Voor ons is de stofzuiger dat. Over
Schuberts vriendenkring: ‘Schubert en zijn vrienden waren natuurlijk ook wel eens
verliefd, maar die liefde was, laat ik zeggen, een bijkomstigheid, welke, als zij tot
een huwelijk leidde, de vriendenband wel niet geheel doorsneed, doch hem toch wel
belangrijk losser maakte...’

20
21

Eduard von Bauernfeld (1802-1890), die Schubert persoonlijk had leren kennen in 1825,
heeft met de hier geciteerde mening grote invloed gehad op de beeldvorming over Schubert.
De bariton Johann Michael Vogl (1768-1840) was bevriend met Schubert en was een van
de eerste vertolkers van diens liederen.
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Het boekje is versierd met een groot aantal uitstekende reproducties, onder andere
een voortreffelijk jeugdportret naar Kupelwieser.22 Als men geen eisen stelt aan
psychologisch inzicht, literaire eigenschappen en muzikaal-technisch
voorlichtingsvermogen, is het zelfs een heel goed boekje. Het is vlot, romantisch en
populair. In ieder geval - in hetzelfde gemiddelde - een beter specimen van Beroemde
Musici-literatuur dan de Bach-, Haydn-, Mozart- en Beethoven-biografieën van
Jacques Hartog.23

Frédéric Chopin, door Wouter Hutschenruyter
Uitg. Kruseman, Den Haag. f 3,75
Deze biografie is een vrije bewerking van het boek van Hugo Leichtentritt en men
vindt zowel de verdiensten als de tekortkomingen van het origineel erin terug. De
verdiensten liggen voornamelijk op het gebied van het anekdotische; de kleine
analyses zijn in de regel vrij onbruikbaar. Hutschenruyter heeft dit zelf ook wel zo
gevoeld; op pagina 124 merkt hij in een noot op dat Leichtentritt ‘zijn boek vóór
1905 geschreven heeft’. Inderdaad! Vergeleken met Duitsland zijn wij erg achter op
het stuk van populaire biografieën.
Hutschenruyter heeft gezorgd voor een zeer goed Nederlands; hij heeft bovendien
met het juiste inzicht dat ervaring geven kan, fragmenten uit andere
Chopin-biografieën ingelast en het resultaat werd een boek dat tot een veel beter
gemiddelde behoort dan het werkje over Schubert dat wij hierboven bespraken. Ook
hier zijn de illustraties niet het minst belangrijke deel van het geheel: met zorg gekozen
en voortreffelijk afgedrukt.

Gustav Mahler, door Wouter Hutschenruyter
Uitg. Kruseman, Den Haag. f 3,75
Deze Nederlandse Mahler-biografie lijkt mij een der beste schrifturen van de
oud-dirigent Hutschenruyter. Komt het doordat de componist Mahler in zijn
composities zowel als in zijn leven zoveel... dirigenteneigenschappen vertoonde?
Hoe dit zij: er is een uitstekend evenwicht tussen de biografische en de
muziekanalytische fragmenten. Veel uit blinde en dove verering gegroeide
misverstanden worden uit de weg geruimd, veel samenhangen duidelijk gemaakt.
Het is het beste oorspronkelijke boek over een componist van een afgesloten periode
dat in onze taal het licht zag en het werd bovendien de beste (want: meest
overzichtelijke) Mahler-biografie die ik nog las. In vele opzichten stel ik haar zelfs
boven de indrukwekkende boekdelen van Bekker, Specht of Stefan.24 Men zou alleen
22

23
24

Het gaat hier om het portret dat ook in de Schubert-biografie van Hans J. Fröhlich is afgedrukt
tegenover p. 160 (Open Domein, 1978), waarvan we inmiddels weten dat het geen portret
van Schubert is.
Een reeks biografieën van beroemde componisten, verschenen bij J. Philip Kruseman in Den
Haag.
Bekker (1921), Specht (1913) en Stefan (1910).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

iets meer licht op Mahlers persoonlijke antecedenten, op zijn joodse afkomst,
geworpen willen zien: het zou ons inzicht in de evolutionele betekenis bijvoorbeeld
van de Vierde symfonie nog aanzienlijk verhelderd hebben.
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Claude Debussy, door Rient van Santen
Uitg. Kruseman, Den Haag. f 3,75
Het is zonder de minste twijfel betreurenswaard dat het oeuvre van Claude Debussy
hier in Nederland nog steeds niet op de juiste - dat is: zeer hoge - waarde geschat
wordt. Hieraan is iedereen en niemand schuldig. De Hollander ontbreekt in de regel
de typisch Latijnse dispositie voor orde, zin voor nuance en begrip van de fijnste
tegenstellingen, die men bij het leren kennen en herscheppen van Debussy's
meesterwerken niet ontberen kan. De schaarse publicaties over deze meester en zijn
werk, in onze taal, werden geschreven in een stuitend gamma van oververhit
enthousiasme dat uitsluitend geschikt bleek om ons van Debussy's grootheid te
vervreemden. Ik wijs in dit verband op het monografietje van Anton Zelling (1918),
eerlijk bedoeld zonder twijfel, maar een zonderlinge manifestatie van blind
amateurschap.25
Het boek van Rient van Santen werkt onbedoeld nog veel humoristischer. Wat te
zeggen van indicaties als de volgende: ‘De grot (Promenoir des deux amants) brengt
ons dadelijk Debussy's “golfmotief”, zou ik het willen noemen: “Tá-táaa”’? Zij
moesten het eens in hun hoofd halen een ‘analyse’ van Beethovens Vijfde te beginnen
met het notenvoorbeeld ‘ta-ta-ta-boem’... Debussy's geest kan men echter, aan de
hand des geïnspireerde heer Van Santen rustig naderen, naar het schijnt, met de
toverspreuk ‘tá-táaa’. Welzeker.
De schrijver heeft het ook over Debussy's ‘vernieuwingen in harmonisch opzicht’.
Hij noteert dan, door middel van een paar zo goed als onleesbare clichés, een
harmonische successie uit La cathédrale engloutie naast dezelfde ‘melodie’, met
behulp van tonale functies ‘geharmoniseerd’ als een opgave uit Jadassohn
(hoofdtrappen met een wisseldominant). Dat heet dan misschien nog technisch, of
‘knap’, of zelfs doeltreffend. Het is evenwel een verbijsterend dilettantisme, en men
kan het slechts betreuren dat juist het werk van een zo subtiel meester weer ten offer
moest vallen aan het onverstand en de geborneerdheid van onbevoegden. Kostelijk
zijn ook de quasi-psychologische divagaties over Debussy's vrouwenfiguren:
Mélisande (bladzijde 66) en La poupée, uit La boîte à joujoux (bladzijde 75). Het is
meer dan erg.
En het ergste is dat de lyrische heer Van Santen in merg en nieren doordrongen
is van Debussy's genialiteit. Geen van Chopins damesleerlingen heeft gloeiender
dithyramben gewijd aan haar meester (denk aan Jane Stirling die altijd ‘IL’ schreef
als ze het over Chopin had),26 dan de heer Van Santen in dit boek over Debussy meent
te mogen laten afdrukken. Elk middel is goed genoeg: divagaties over Javaanse
muziek; een paar pagina's wel-gesausde (maar zeer zouteloze) chronique scandaleuse;
boosaardige en ietwat al te duidelijke zinspelingen op de kleur van het hoofd van de
25

26

Zellings Debussy, verschenen bij Van Eck in Den Haag, beslaat 64 pagina's. Het is opmerkelijk
dat Pijper het boekje Claude Debussy van Constant van Wessem niet expliciet noemt, hoewel
het ‘stuitend gamma van oververhit enthousiasme’ vermoedelijk ook slaat op Van Wessems
bijdrage tot de Debussy-literatuur. Het verscheen als deel II, 4 in de serie Mannen en vrouwen
van beteekenis (Hollandia-drukkerij, Baarn 1920).
Jane Stirling (1804-1859) was sinds 1843 een leerlinge van Chopin, die zijn twee Nocturnes,
op. 55 aan haar opdroeg. Zij vereerde Chopin mateloos, steunde hem financieel en
organiseerde deels zijn Engelse tournee in 1848. Bastet (1997), 597 e.v.
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beroemdste Nederlandse tenorzanger als deze Das Lied von der Erde zingt,27 en dit
alles ten behoeve van een algemener en nog wat onbevoegder bewondering van Van
Santens idool.
Het is betreurenswaard. Men kan niet positief genoeg stelling nemen tegen deze
vorm van afgoderij, ook al betreft het een der zeer groten. De Beethoven-verering
van verleden jaar heeft reeds ontstemming gewekt in de kringen der muzikaal
weldenkenden. En Beethovens diviniteit kan wel enige stoten verdragen. Maar
Debussy? Nog altijd slaat men hier meer acht op hoeveelheid dan op hoedanigheid
en het aantal van Debussy's kunstwerken is gering. Met moeite en overleg trachten
wij de muziekhoorders eenvoudiger en doeltreffender schoonheidsformules bij te
brengen dan het lyrische gesnater waarmee elke compositie, elk oeuvre ‘toegelicht’
pleegt te worden in lezingen, krantenverslagen en ‘inleidingen tot...’ Maar de auteur
van dit quasi-biografische prospectus schroomt zelfs niet ons, op bladzijde 8 al,
kennis te geven van zijn zoö-anthropische ‘hobby’ (?) - die er in dit geval op neerkomt
dat ‘de zware kop van Debussy’ hem zo erg aan een bizon doet denken.
Voor de ter zake kundige lezer is dit nu wel voldoende.

Francis Poulenc: Napoli, suite pour le piano
Rouart-Lerolle, Paris. 6 frs. suisses
Een onbelangrijk, modepopperig gezichtje, coiffé à l'imbécile, gelijk de mode dat
voorschrijft. Conversatie: over het weer en de autorennen. Muzikaal: een revenant
van Paladilhe.28 En even goed voor de piano geschreven als die vroegere salonmuziek.

Het Amsterdamse concertseizoen begonnen
17 oktober 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (6 oktober 1927)
Brahms: Eerste symfonie
Beethoven: Vioolconcert (solist: Jacques Thibaud)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (13 oktober 1927)
Händel: Concerto grosso in D, op. 6.5
Haydn: Symfonie nr. 85 in Bes (La reine)
Schelling: Suite fantastique voor piano en orkest (solist: de componist)
Schelling: A Victory Ball (o.l.v. de componist)

27
28

Bedoeld is Jacques Urlus.
De Franse componist Émile Paladilhe (1844-1926) was een wonderkind dat al op 9-jarige
leeftijd orgel, piano en compositie ging studeren aan het conservatorium te Parijs. In 1860
kreeg hij de Prix de Rome, als jongste in de historie van deze prijs. Na terugkeer vierde hij
triomfen met zijn opera's. Naast missen en een oratorium schreef hij liederen en pianostukken,
die tot het genre van de salonmuziek behoren. In het RN van 3 maart 1926 spreekt Pijper
ironisch van ‘Paladilhe-gladiolussen’.
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Het eerste abonnementsconcert van het feestseizoen 1927-'28 (feestseizoen, omdat
het Concertgebouw veertig jaren bestaat) werd donderdag voor een week gegeven.
Wij kunnen volstaan met deze simpele vermelding: het eerste programma bestond
uit het Vioolconcert van Beethoven (wonder), met Thibaud als solist, en de Eerste
van Brahms. Iedereen vond het een paskwil van een programma en iedereen was het
erover eens dat Monteux uitstekend gedirigeerd, Thibaud uitstekend viool gespeeld
en het overtalrijke publiek uitstekend geklapt had. Hiermee behoort dit begin dus tot
het verleden.
Het programma van de laatste donderdag leed onder twee stukken van de
Amerikaan Ernest Henry Schelling. Vóór de pauze was het beter: het Concerto grosso
in D van Händel en Haydns symfonie La reine. Voortreffelijke uitvoeringen van
respectabele repertoirenummers.
Maar Schelling! - Wel, het slotstuk werd natuurlijk A Victory Ball, symfonisch
gedicht naar aanleiding van een poëem van Alfred Noyes, ofwel: de wereldoorlog
1914-1918, zoals Amerika die opvatte. Het is de stuitendste mentaliteit die men zich
voorstellen kan: voos, hypocriet en ordinair. Constructief is elke operafantasie van
een tienderangskapelmeester een beter geslaagd ‘kunstwerk’. Dit is een potpourri
van ‘een schitterende polonaise en andere moderne dansritmen’, zoals het vriendelijke
programma vertelde29 - sinds hoelang is een polonaise een modern dansritme? moderne dansritmen dus, en marsroffels, en een orgelpedaal, en trompetsignalen
(open, gestopt en buiten opgesteld). Het ging natuurlijk ook niet zonder een Dies
irae (trombones en klokken, net als in de Fantastique) en het stuk maakt een heidens
spektakel.
Deze parade stond onder aanvoering van de auteur en had het onzinnige en
verklaarbare succes dat elke charlatannerie met vier trompetten en de rest naar rato
heeft. Schelling dirigeert zonder lessenaar, wat het effect maakt dat hij er elk ogenblik
uit gaat raken. Overigens is zijn gebaar - hoewel van nieuwe-wereldse dimensies:
een vierkwartsmaat beslaat ruim een vierkante meter - niet onduidelijk en het orkest
heeft verdienstelijk gespeeld.
Schelling trad ook op als pianosolist, met zijn oude Suite fantastique. Deze duurt
ongeveer een half uur en is verdeeld in vieren. Alweer volgens het programma heeft
het eerste deel een Moors karakter, het tweede een Frans, het derde een idyllisch en
het laatste een Amerikaans. De Suite fantastique is minder infaam handig
geënsceneerd dan het symfonie-poëem, maar ze is zeker even karakterloos. Meer
valt er niet over op te merken.
Er zou evenwel nog veel te zeggen zijn naar aanleiding van dit optreden, waarmee
het Concertgebouw zich in artistiek opzicht weer eens gecompromitteerd heeft.
Amerika koopt Europa leeg: alle kostbaarheden van onze beschaving verhuizen
successievelijk naar de Verenigde Staten; van in leer gebonden handschriften af tot
Loire-kastelen toe. De leren banden gebruikt de Amerikaan om er sigarenkistjes of
toiletdozen van te maken (ge moet het gezien hebben, om er al het stuitende van te

29

Anoniem, ‘Ernest Schelling - A Victory Ball’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 13
oktober 1927, 21-23.
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kunnen beseffen!), de Franse kastelen worden, ten behoeve van conservenkoningen
en kauwgomprinsen, herbouwd in Florida of Californië. Amerika heeft geen spoor
van een eigen cultuur, maar Amerika heeft dollars. Hier in Europa jubelen de slecht
ingelichten hosannah, als een artiest, een musicus of een acteur door Amerika
uitverkocht werd. Met enig recht: want de uitverkochte gaat een onbezorgd bestaan,
zoals dat heet, tegemoet. Alle Europeanen die iets betekenen, gaan vroeg of laat naar
Amerika: hier wacht hun slechts een eenvoudig bestaan, ginds roem en weelde.
Wat terugkeert uit Amerika, heeft echter voor ons vrijwel alles van zijn karakter
verloren - enkele uitzonderingen daargelaten. Maar wat Amerika naar Europa
afvaardigt: real American composers, singers, players - dat is eenvoudig treurig.
De zaak staat eigenlijk precies op zijn kop. De Amerikanen behoorden te jubelen
als een van hun componisten, dirigenten of executanten hier in Europa eens een kans
kreeg; wij hebben toch tenminste de oudste rechten, zou men mogen zeggen. Wij
hebben waarlijk geen behoefte aan Schellingen van zo dubieuze koers. Slechte
composities worden hier in Europa veel gemaakt en pianisten, dirigenten van
Schellings gemiddelde zijn er hier bij duizenden. Wij wensten in het vervolg wel
verschoond te blijven van deze transatlantische celebriteiten, maar het ziet er niet
naar uit dat deze wensen vervuld staan te worden. De pénétration pacifique neemt
hand over hand toe en het is dringend nodig dat wij hier in Holland de bevordering
van het Nederlandse muziekleven zelf ter hand nemen. Wanneer er niet spoedig
verbetering komt - en die kan er pas komen wanneer het Nederlandse muziekleven
op gezonder financiële basis gesteld wordt - dan is het hier binnen tien jaar radicaal
afgelopen. Wie weet, is er geen Amerikaan die er een paar miljoen dollars voor over
heeft...
Het Concertgebouwseizoen belooft voorlopig nog niet veel vooruitgang. Hoe het
tot en met vandaag was, weten wij nu wel; volgende week staat ons Alfredo Casella's
Partita voor piano en orkest te wachten. Een lichtpunt (het enige voorlopig) is dat de
Wagnervereeniging Debussy's Pelléas et Mélisande in studie heeft genomen. Zonder
dat liep het met Amsterdam, gelijk gij ziet, ten ende...

Pelléas et Mélisande30
november 1927 (programma Wagnervereeniging)
De uitvoering en vertoning van het voornaamste werk van Claude-Achille Debussy
is een gebeurtenis van zeer bijzonder gewicht in het Nederlandse muziekleven.
De componist werd 22 augustus 1862 te St. Germain-en-Laye geboren en hij stierf
te Parijs, 26 maart 1918. Pelléas et Mélisande is de enige opera welke hij geschreven
heeft. De Hollandse concertbezoekers kennen een aanzienlijk deel van Debussy's
oeuvre: zowel zijn orkestcomposities: Prélude à l'après-midi d'un faune (1892),
Nocturnes (1899), La mer (1905), Ibéria (1909), als zijn kamermuziekwer-

30

Annalen 2856. Voor het RN van 13 november 1927 en voor De Muziek van december 1927
schreef Pijper recensies over deze voorstelling (zie hieronder p. 363 en 367). De voorstellingen
waren op 10, 12, 14 en 16 november 1927.
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ken, liederen en pianostukken behoren sinds enige jaren tot het repertoire van solisten
en ensembles. Het stemt tot voldoening dat thans ook zijn grootste schepping het
geestelijk eigendom van muzikaal Nederland staat te worden. Na Richard Wagners
Parsifal is Pelléas et Mélisande het eerste toneelwerk met muziek dat in een nieuwe
richting wijst.
Voor wij tot een korte beschouwing van het ‘drame lyrique’ overgaan, zal het
nodig zijn de
elementen op te sporen, waaruit de kunst van Claude Debussy ontstaan is. Zijn
levenswerk heeft in het aspect der Europese muziek grondige wijzigingen aangebracht
- vernieuwingen die thans, in 1927, reeds bijna klassiek lijken, doch die voor
vijfentwintig jaren aanleiding zijn geweest tot veel misverstand en haat.
Het volgende behelst mijns inziens het wezenlijke van Debussy's vernieuwingen:
hij is er als eerste in geslaagd de oppermacht van het West-Europese diatonische
systeem te knotten. In zijn werk voelen wij ons bevrijd, voor het eerst in drie eeuwen,
van de kwadratuur der tonale cadensen. Na Pelléas et Mélisande behoort het tijdperk
der ‘tonale functie’ tot het verleden.
De beide toongeslachten majeur en mineur zijn ontstaan uit de in onbruik geraakte
kerktoonsoorten. En de consequenties van majeur en mineur: ons harmonische
systeem, onze structuur, ja zelfs onze melodiek (tot en met Strauss en Mahler)
beheersten de hele West-Europese toonkunst. Dit leidde, met name in Duitsland, tot
een oververhitting, een deformatie der tonale mogelijkheden: de bijna pathologische
modulatiedwang van Reger, de vlucht in de atonaliteit (een negativistische
kunstgreep!) van Schönberg en de zijnen. Claude Debussy is, op een veel vroeger
tijdstip reeds, op een andere manier uit de impasse geraakt en, met hem, de gehele
nieuwe muziek. Geleid door een nimmer falend instinct, gewapend met een goede
dosis ironische scepsis waar het de algemeen aanvaarde muzikale conventies betrof,
heeft hij mogelijkheden ontdekt die, hoewel zij in het wezen der Europese toonkunst
besloten lagen, lang voor de wijzen en verstandigen verborgen waren gebleven. Door
zijn composities bewees Debussy dat het Europese muziekbewustzijn de macht bezit
ook buiten de invloedssferen van majeur en mineur klinkende werkelijkheden te
scheppen. Debussy's punten van uitgang waren zo klaar, zijn werkwijzen zo eenvoudig
en doeltreffend, dat wij tegenwoordig bijna niet meer kunnen begrijpen hoe men zijn
kunst ooit ‘revolutionair’ heeft kunnen noemen.
Dit is, kort samengevat, het wezenlijke van Debussy's arbeid geweest. Het is hier
niet de plaats om technische beschouwingen te doen afdrukken over de talloze details
van zijn techniek. Men zoekt gaarne naar vernieuwingen in harmonisch, melodisch
en formeel opzicht. Dit zijn onderdelen, van belang voor beroepsmusici, doch zonder
werkelijke betekenis voor het verstaan van zijn kunst. En dus hier niet ter zake
dienende.
Aan Pelléas et Mélisande heeft Debussy tien jaren gewerkt. De eerste opvoering
vond plaats op 30 april 1902 in het Théâtre National de l'Opéra-Comique. De opera,
op tekst van Maurice Maeterlinck, is verdeeld in vijf aktes (twaalf tableaus) en het
is
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bijna ondoenlijk in kort bestek een begrip van de psychologische inhoud van de
handeling te geven. Pelléas et Mélisande is daarvoor aan de ene kant te eenvoudig,
aan de andere kant te diepzinnig. Het libretto is een uiting van het literair symbolisme,
een werkwijze die haar resultaten altijd langs omwegen bereikt, omwegen die voor
het bewustzijn van de mens bijna steeds onbegaanbaar blijken. De handeling verloopt
als volgt: Golaud vindt op een dwaaltocht door het woud Mélisande, die, zij weet
zelf niet hoe, verdoold is en op zijn vragen naar haar afkomst geen antwoord kan
geven. Hij neemt haar mee naar zijn kasteel en maakt haar tot zijn vrouw. Pelléas,
Golauds jongere broeder, komt onder haar betovering en in beiden kiemt en groeit
een grote liefde. Dit leidt tot een catastrofe: Golaud doorsteekt zijn broeder, Mélisande
sterft bij de geboorte van haar kind. Alles blijft versluierd in dit werk: onbegrepen
scheidt Mélisande uit het leven; zonder van diens schuld overtuigd te zijn, doodde
Golaud zijn broeder.
Maar ik ken geen kunstwerk waarin de ongezegde en bijna onmededeelbare
gevoelens directer en suggestiever duidelijk gemaakt worden. Deze tekst, dit gegeven,
waarin niets redelijk betoogd, niets gesteld en bewezen wordt, gaf aan Debussy de
gelegenheid om alle verbanden te transponeren in het muzikale.
De muziek, in het algemeen, betoogt niet, zet niets uiteen en spreekt, in uiterste
instantie, slechts tot ons diepste, onbewuste wezen. Debussy's muziek bij Pelléas et
Mélisande doet dat laatste nog veel dwingender dan waar ook, omdat de handeling,
de woorden in zo hoge mate meewerken. Er zijn voor hem die oren heeft waarmee
hij deze muziek horen kan, geen geheimen meer. Het is geen spel van liefde, ontrouw
en dood: het is een blootleggen van de wortels waaruit alle menselijke hartstochten
spruiten. Golaud, Pelléas en Mélisande zijn geen slaven van hun passies: zij zijn de
personificaties van ons aller ongeweten neigingen.
Pelléas verzet zich tot het laatste toe tegen l'amour défendu, steeds tracht hij te
ontkomen. Mélisande leeft, onbewust van alles, als een kleine plant die naar het
zonlicht hunkert. Golaud bemint haar, en ook Pelléas, met een grote, vaderlijke liefde
- en pas wanneer de achterdocht in zijn hart opkomt, verandert zijn gedragslijn. Het
groeien en overwoekeren van de elkander bestrijdende krachten en begeerten is in
dit kunstwerk op een geheel nieuwe en beklemmend suggestieve wijze tot
werkelijkheid gemaakt. Op het slot van de eerste akte, de eerste maal dat Pelléas
Mélisande ontmoet, wil hij haar helpen bij het afdalen van een steile helling:
Pelléas:

Descendons par ici. Voulez-vous me
donner la main?

Mélisande:

Voyez, j'ai les mains pleines de fleurs.

Pelléas:

Je vous soutiendrai par le bras, le chemin
est escarpé et il y fait très sombre.

In de tweede scène van de derde akte komt ditzelfde motief opnieuw te voorschijn.
Golaud en Pelléas bevinden zich in de kelders van het kasteel. Golaud toont aan
Pelléas een waterput, die zich daar bevindt;
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Golaud:

Penchez-vous; n'ayez pas peur... Je vous
tiendrai, donnez-moi..., non, non, pas la
main - elle pourrait glisser - le bras.

Dit is één voorbeeld, uit honderden, van de in dit werk voorkomende parallellismen.
Men kan hieruit zien hoe zwaar van betekenis gewone woorden, eenvoudige
opmerkingen worden, zodra zij symbolische waarde krijgen.
De grote lijnen van het werk zijn als volgt getrokken: Golaud vindt Mélisande
neergeknield bij een bron. Er schittert iets in het water. Mélisande zegt: ‘C'est la
couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée en pleurant.’ Wij weten niet van wie
Mélisande haar kroon heeft gekregen - en de scène verloopt zonder dat deze
gedachtegang verder wordt afgesponnen.
De tweede scène speelt in het kasteel. Geneviève, de moeder van Pelléas, leest
aan haar oude vader, Arkel, een brief van Golaud voor, waarin deze schrijft dat hij
de vondelinge tot vrouw genomen heeft. De derde scène brengt een samenspraak
tussen Mélisande en Geneviève en, op het slot, de eerste ontmoeting van Pelléas en
Mélisande (zie boven).
De tweede akte staat zeer duidelijk in verband met de eerste scène van het werk.
Pelléas en Mélisande zitten bij een bron in het park en Mélisande laat haar ring in
het water vallen.
Mélisande:

Qu'allons-nous dire à Golaud s'il demande
où il est?

Pelléas:

La vérité, la vérité...

De tweede scène van deze akte brengt ons bij G olaud. Op hetzelfde moment dat
Mélisande haar ring verloor (Pelléas trachtte daar Mélisande gerust te stellen met de
woorden: ‘I1 ne faut pas s'inquiéter ainsi pour une bague’), is Golaud van zijn paard
gevallen. Golaud en Mélisande onderhouden zich over Pelléas:
Mélisande:

Il ne m'aime pas, je crois; je l'ai vu dans
ses yeux. Mais il me parle quand il me
rencontre.

Golaud:

Il ne faut pas lui en vouloir. Il a toujours
été ainsi. Il est un peu étrange. Il
changera, tu verras; il est jeune...

Maar Golaud bemerkt dat Mélisande haar ring niet meer heeft. En vol ontsteltenis
(‘tu ne sais pas ce que c'est!’) zendt hij haar met Pelléas uit om het verloren kleinood
te zoeken. Mélisande heeft evenwel niet durven bekennen waar zij de ring verloren
had.
In de derde scène zien wij Pelléas en Mélisande voor een grot. Zij zijn uitgegaan
om het verlorene te zoeken. Zij kunnen de grot echter niet binnendringen; drie arme
grijsaards (‘il y a une famine dans le pays’) zitten voor de ingang te slapen. ‘Nous
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Maar langzaam groeien de begeerten. De derde akte begint met de scène waarin
Mélisande haar lange haren kamt. De woorden van het liedje dat zij daarbij zingt,
zijn van Debussy. Bij Maeterlinck staat:
Les trois soeurs aveugles
(Espérons encore)
Les trois soeurs aveugles
Ont leurs lampes d'or.

Debussy heeft dit fragment geschrapt en er het volgende voor in de plaats gesteld:31
Mes longs cheveux descendent
Jusqu'au seuil de la tour;
Mes cheveux vous attendent
tout le long de la tour
Et tout le long du jour...

Mélisandes haren omgolven Pelléas. Een ogenblik groeit de liefde in hem: ‘Je n'ai
jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande!... Ils vivent comme des oiseaux
dans mes mains, et ils m'aiment plus que toi!...’ Golaud verschijnt, hij lacht nerveus:
‘Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants... Quels enfants...’
In de tweede scène bevinden Golaud en Pelléas zich in de onderaardse gewelven
van het kasteel bij het stille donkere water; in de volgende scène spreekt Golaud voor
de eerste maal enige bezorgdheid uit: ‘Elle est très délicate, et il faut qu'on la ménage,
d'autant plus qu'elle sera peut-être bientôt mère... Ce n'est pas la première fois que
je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle
- il suffira de vous l'avoir dit...’
Het slot van de derde akte brengt Golaud met zijn zoontje Yniold. Het gesnap van
het kind wakkert de achterdocht van de vader aan (‘J'ai vu passer un loup dans la
fôret’); hij dwingt Yniold om Pelléas en Mélisande te bespieden:
Golaud:

Parle plus bas. Que font-ils?

Yniold:

Ils ne font rien, petit père.

Golaud:

Sont-ils près l'un de l'autre? Est-ce qu'ils
parlent?

Yniold:

Non, petit père; ils ne parlent pas.

Golaud:

Mais que font-ils?

Yniold:

Ils regardent la lumière.

De vierde akte brengt de ontknoping. Pelléas zal nog diezelfde avond vertrekken:
Mélisande en hij zullen voor altijd afscheid nemen. Golaud, geteisterd door zijn
wilde, blinde liefde, vernedert Mélisande en sleurt haar bij de haren door het stof:
‘Vos
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longs cheveux servent enfin à quelque chose.’ Hij weet niet, verdenkt niet bewust:
‘Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux sans que je voie quelque chose
dans les vôtres.’ En de oude Arkel vraagt ontsteld ‘Qu'a-t-il donc? Il est ivre?’ Mélisande antwoordt snikkend: ‘Non, mais il ne m'aime plus... je ne suis pas
heureuse.’ ‘Si j'étais Dieu’, mijmert de grijsaard, ‘j'aurais pitié du coeur des
hommes’...
Het knaapje Yniold speelt in het park en verliest zijn gouden bal tussen de zware
stenen; hij luistert naar een kudde schapen die voorbijtrekt: ‘J'entends pleurer les
moutons... Il y en a qui voudraient prendre à droite... Ils voudraient tous aller à droite.
Ils ne peuvent pas... Ce n'est pas le chemin de l'étable. Oh, oh, il fait trop noir - Je
vais dire quelque chose à quelque'un...’
Pelléas en Mélisande ontmoeten elkander. Zij omhelzen elkander: ‘Je t'aime aussi’,
zegt Mélisande. Pelléas vraagt: ‘Tu ne mens pas un peu pour me faire sourire?’ ‘Je
ne mens jamais’, antwoordt zij, ‘je ne mens qu'à ton frère.’
De poorten worden gesloten voor de nacht: ‘Tout est perdu, tout est sauvé.’ Golaud
besluipt hen en doorsteekt Pelléas. Mélisande vlucht het woud in, achtervolgd door
Golaud.
In het vijfde bedrijf sterft Mélisande. Golaud smeekt haar de waarheid te zeggen:
‘Il nous faut enfin la vérité, entends-tu?’ Maar Mélisande kan niets zeggen: ‘Pourquoi
vais-je mourir? Je ne le savais pas...’ Arkel besluit: ‘Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme
humaine est très silencieuse...’
Het is onmogelijk alle verbanden, alle knooppunten van dit zeldzaam rijk en
samengesteld organisme na te gaan. Het is ook niet noodzakelijk; een kunstwerk als
Pelléas et Mélisande is ondoorgrondelijk als de menselijke ziel. Men vindt misschien
de beste sleutel tot het verstaan van dit werk in de uitspraak van Bergson dat een
ontroering die meer moet zijn dan een sensatie, gesuggereerd, niet veroorzaakt moet
worden.32
Het orkest van de Pelléas klinkt altijd verstild, zelfs tijdens de hoogtepunten. Het
is nimmer heroïsch, larmoyant of agressief. De muziek groeide hier tot klinkende
stilte.
Compositorisch-technisch valt nog het volgende op te merken: de hoofdpersonen
hebben hun vaste motieven, doch men behoort deze werkwijze niet met Wagners
techniek van het Leitmotiv te verwarren. Leitmotive zijn onveranderbare grootheden,
muzikale mineralen, om het zo eens te noemen. De thema's van Mélisande, Pelléas,
Golaud hebben geen vaste expressie; zij worden veranderd naarmate de zielenstaten
van de sujetten zich wijzigen. Mélisandes motief is hieraan het minst onderworpen
(in háár geest wijzigen de gebeurtenissen ook niets; zij blijft wat zij bij de aanvang
was). Vooral Golauds thema echter maakt ernstige verbuigingen door: soms is het
onherkenbaar verminkt, elders herstelt het zich weer.
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Men moet Pelléas et Mélisande niet beluisteren met oren die op symfonische
verwikkelingen ingesteld zijn. De wezenlijke waarde van dit meesterwerk schuilt in
de hoge menselijkheid van de gevoelens die door Debussy in het net van zijn klanken
zijn gevangen.

Muziekleven en concertpraktijk33
november 1927 (De Muziek - De Quintencirkel)
Men kan de intensiteit van een plaatselijk of landelijk muziekleven niet afmeten aan
het gehalte en het aantal van de in die plaats of dat land gegeven concerten. Ik weet
niet of dit vroeger mogelijk was; tegenwoordig zijn muziekleven en concertpraktijk
bijna onvergelijkbare grootheden geworden.
Ik ben er mij van bewust dat men dit voor een paradox zal houden. ‘Wanneer een
muziekleven zich niet uit door middel van de praktijk van het concerteren, bestaat
het dan wel?’, zal men wellicht vragen.
Het bestaat. Hier in Holland bestaat het, de concertpraktijk, de journalistiek en het
ongereglementeerde onverstand ten spijt.
Niet door de interesse voor een kunstuiting verraadt een volk, een categorie, ook
dispositie voor die kunst. Tegenwoordig tenminste niet, of niet meer. Het kan zijn
nut hebben de begrippen een weinig nauwkeuriger te omschrijven.
Het muziekleven van een tijdperk, een landstreek, bloeit en bestaat slechts voort
in de creaties van de componisten van dat land en die periode. Het concertleven is
een seismogram van de esthetische en culturele verhoudingen van een tijd, een
maatschappij. Soms was daar een wisselwerking tussen vinders en herscheppers,
vaker echter schoven beider raakvlakken langs elkander heen.
Maar bijna nergens in de historie der West-Europese muziek zie ik een
schromelijker begripsverwarring, een pijnlijker wanverhouding dan tussen het
componerend en concerterend Nederland van de laatste tien jaar.
Duitsland kent de waarde der traditie. Eeuwenlang heeft men daar de muziek
bedreven en beluisterd met het besef dat deze kunst het eigen en onvervreemdbaar
bezit was. Het Germaanse imperium kon verdwijnen - maar als er morgen geen
Duitser meer over was om te filosoferen of piano's te bouwen, dan zou het oeuvre
van tientallen grootmeesters onveranderd overblijven.
Frankrijk kent de waarde der traditie. De scheppingen van de Franse meesters, de
inzichten van Rameau, de fantasieën van Berlioz groeiden buiten, boven elk tijdelijk
en plaatselijk verband uit. Dit kon, omdat die creaties ontstonden in een milieu dat
begrip had van de waarde der geestelijke scheppingen.
Italië kent de waarde van zijn muzikaal verleden; onbetekenende landen als
Hongarije, Bohemen, Finland zelfs, hebben datzelfde besef. Maar Nederland mist
elk spoor van inzicht inzake de Nederlandse muziek.
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Hieraan acht ik voor een belangrijk deel de concertpraktijk schuld.34
Ons muzikaal verleden ligt diep bedolven onder het stof van meer dan drie eeuwen.
Op hun eindexamen weten de conservatoristen op zijn best dat er ‘drie’ ‘Nederlandse’
scholen geweest zijn - enkele jaren later zijn zij zelfs dit lood wetenschap weer kwijt.35
Waarom zouden zij het ook onthouden? Het tijdperk der Nederlanders is het domein
van muziekhistorici en kamergeleerden. In courantenartikelen heet deze school ‘een
lange periode van zuiver technische experimenten’36 - en wie kent de muziek van
Sweelinck, Orlando di Lasso, Ockeghem, Obrecht of Willaert van horen uitvoeren?
De musici, de jonge componisten, hebben geen steun aan het inzicht dat de
Nederlandse muziek in het totaal der West-Europese toonkunst eigenlijk de oudste
rechten heeft. En het publiek kan over iets wat het nooit gehoord heeft, kwalijk
denken...
De concertpraktijk daarentegen is hier in Holland een factor van gewicht in het
openbare leven geworden. Holland herbergt, percentsgewijze gerekend, meer musici
van professie dan bijvoorbeeld Frankrijk, en niet veel minder dan Duitsland. Onze
uitvoerende musici leven ten dele door, en ten behoeve van de concertpraktijk. Maar
wat is de huidige culturele en artistieke waarde van dit bedrijf?
De praktijk van het concerteren is een transitobedrijf. Dit bedrijf - ik kies met
opzet zakelijke termen voor reële begrippen - vervoert geestelijke waarden. Een
compositie, een symfonie van Beethoven, vertegenwoordigt een zekere, hoewel niet
in concrete begrippen aanduidbare, geestelijke waarde. Beethoven was de schepper,
de producent van dit artikel. De toehoorder, de anonieme groep van concertbezoekers,
is de consument. De ontvanger heeft het (ongeschreven) recht te verwachten dat het
gewenste geestelijke goed, de symfonie, die ‘droog en goed geconditioneerd
verzonden’ was, in ongeschonden, onveranderde staat in zijn bezit wordt gesteld.
Het transitobedrijf nu kan alleen floreren, wanneer er evenwicht is tussen vraag en
aanbod. Een goed geleid bedrijf zal er zich dus niet mee tevreden stellen het
(opgedragen) werk zo goed mogelijk uit te voeren; men zal ongemerkt ook enige
pressie uitoefenen op de opdrachtgevers - pressie, in de vorm van reclame, van
faciliteiten of premies. Zakelijk gesproken is er geen verschil tussen een
advertentiecampagne voor Sun-Maid-rozijnen en een Beethoven-cyclus. Let wel:
zakelijk gesproken.
Men zal zich wellicht gedrongen voelen om verzet aan te tekenen tegen deze
schijnbare ontluistering van het werk der uitvoerders. Ik stel vast dat dit verzet zich
te richten zal hebben tegen de fouten van onze door de conventie (wat iets anders is
dan traditie) ziek gemaakte praktijk en niet tegen de gedachtegangen waarmee wij
de ziektehaarden in de door ons allen bedreven praktijk trachten op te sporen. Zachte
heelmeesters maken stinkende wonden, dat is ook een oud-Hollandse wijsheid.
Men zal wellicht opmerken - het is al een oud liedje en iedereen kent het refrein dat de reproductor een compositie van het eigen innerlijk uit her-schept, zoals dat
34
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heet. Hij ‘laadt’ de noten van (bijvoorbeeld) de Vijfde met zijn eigen geest; hij ‘uit’
zijn eigen geestesleven met, of door, de muziek van Beethoven. Nuchter gezegd: hij
verricht meer dan kruiers- of cargadoorsdiensten.
Is dit zo? Stel, er was inderdaad slechts één pianist die de sonates van Beethoven
kon spelen, Frederic Lamond bijvoorbeeld. Daaruit zou volgen dat wij, bezoekers
van een Beethoven-recital door Lamond, een klankbeeld van Lamonds geestesleven
ontvingen door middel van zijn (Lamonds) verhouding tot Beethoven. Of, misschien,
dat wij een klankbeeld van Beethovens geestesleven, gefiltreerd door het brein, het
temperament, de vaardigheid van Lamond, kregen...?
Dit is precies de vraag waar het op aankomt. Is de compositie primair of de
interpretatie? Zijn de noten van een compositie dode symbolen, of meer? Wanneer
een partituur meer is dan een min of meer geperfectioneerd memoriaal, dan vervalt
alle lyriek betreffende die met eigen geest geladen noten. En een partituur is meer
dan een wassenbeeldenspel.37
Wij spreken van Bach-, Beethoven-, Chopin-tradities. Wat zijn dat? Onderling
gemaakte, nimmer bekrachtigde afspraken. Lamonds Beethoven-spelen, dat van
Schäfer, dat van Cortot - het zijn drie werelden. Maar toch: driemaal Beethoven. Zij
allen interpreteren. Maar zij interpreteren: Beethoven. En dus doen zij niet anders
dan: hun interpretaties van Beethovens gedachten (dus altijd: van Beethovens
gedachten!) verspreiden.
Zij scheppen niet, zij vervoeren.
Kolommen vol courantenkritiek hebben ons deze simpele waarheid tamelijk wel
laten vergeten. Wij zijn zo gewend om over onze vooral niet minder dan geniale (wat
zijn dat?) dirigenten, spelers en zelfs vocalisten te lezen, dat het prilste begrip van
de betekenis van de componisten bijna volkomen teloor is geraakt. Dit is, aan de ene
kant, zo erg niet. Maar voor het ontstaan van een Nederlandse muziekcultuur is het
funest.
Want: een cultuur wordt gebouwd op traditie. Een werk dat nauwkeurig gerealiseerd
werd, trad, eenmaal opgeschreven, buiten de tijd. Van een interpretatie blijft niets
over, zelfs geen herinnering. Liszt heeft stormen ontketend met zijn pianospel, hebben
wij geleerd. Wat rest ons daarvan? Berlioz verwezenlijkte het ideaal van de Parijse
1830-romantiek in klanken. Die romantiek zegt niemand meer iets, zij verging als
het gras.38 Maar de muziek, het document van het genie Berlioz, bleef bestaan.
Concertpraktijk legt geen fundamenten voor een muziekleven. Zij kan de
bouwstoffen vervoeren die voor het leggen der fundamenten en voor de verdere bouw
onontbeerlijk zijn.
Voldoet de Nederlandse concertpraktijk aan deze opgave?
Neen.
Het transitobedrijf heeft een vlucht genomen die in geen rechte verhouding meer
staat tot de eisen van de groepen der lastgevers. Er is geen verband meer tussen vraag
en aanbod en het laat zich aanzien dat de algehele economische en artistieke
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ontwrichting die allerwegen merkbaar is, de meest heilloze gevolgen zal hebben op
de ontvankelijkheid voor muziek in het algemeen en op de ontwikkeling van de
Nederlandse muziek in het bijzonder.
Het geeft te denken dat het Nederlandse bedrijf dat internationaal het meeste
betekent, juist het transitobedrijf is. Onze havens zijn van belang, niet slechts voor
het vlakbij gelegen achterland, maar voor geheel West-Europa. Het is alsof men,
onbewust, in muzikale zaken hetzelfde doel nastreeft. Volksconcerten, en in nieuwere
tijden de radio en de grammofoonplaten, verspreiden een deel (een belangrijk deel!)
van de muziekproductie naar alle hoeken en gaten. Maar dit belangrijke deel is
uitsluitend import. Een transitobedrijf dat de ontwikkeling van een eigen industrie
tegenwerkt, zou al spoedig geboycot worden; een concertpraktijk die de vorming
van een eigen muziekcultuur belemmert, verdient geen beter lot.
Want: hoe staan de Nederlandse herscheppende kunstenaars tegenover de
Nederlandse kunst? Wie geeft, bewust, al zijn krachten en talenten aan het ideaal
van een eigen Nederlands muziekleven? ‘Welke Nederlander propageert de
scheppingen van zijn landgenoten?’
Dit doet bijna niemand.39 En zij hebben in zekere zin nog gelijk ook. Want vóór
men in vreemde landen de Nederlandse muziek kan gaan verdedigen, moet een strijd
hier in het land geleverd en gewonnen zijn. Het heeft zijn nut in Frankrijk, Duitsland
en Amerika diverse composities van Nederlanders zo vaak en zo goed mogelijk uit
te voeren, maar wij moesten, zou ik zeggen, de Nederlandse school toch eerst eens
in Nederland bekend gaan maken.
Dat dit tot dusverre niet geschied is, heeft meerdere oorzaken. Het voornaamste
motief ligt in de antimuzikale dispositie van de gemiddelde landgenoot, die opgegroeid
is in de overtuiging dat muziek uit Italië behoort te komen, of tenminste uit Duitsland,
en die, sceptisch als bijna altijd, een wantrouwen aan de dag legt voor inlands goed.
De Hollander heeft zijn wijn, zijn graan, zijn tabak en zijn muziek altijd behoorlijk
geïmporteerd en hij weet niet beter of het hoort zo. Hij is geenszins onwillig om tot
het inzicht gebracht te worden dat een Nederlandse muziek precies even ‘goed’ kan
zijn als een Franse of Oostenrijkse, maar hij wil dat dan eerst wel eens horen. De
Nederlandse koopman koopt desnoods op een monster, zelden op een plaatje, maar
nooit op een anonieme aanbeveling. In tegenstelling met zuidelijker, ‘muzikaler’
temperamenten, zal de in wezen antimuzikale - want: redelijke en sceptische Hollander minder spoedig in extase raken over een nationale productie dan over een
kunstwerk van vreemde bodem. Dit is misschien een voordeel (op den duur!), maar
het is ook de verklaring voor de suprematie van de concertpraktijk over het
muziekleven. De concertpraktizijn die Beethoven brengt, weet dat hij debiet heeft;
de man die inlandse werken aanbiedt, kan er zeker van zijn dat hij met verlies moet
werken.
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Het is evenwel niet uitsluitend een economisch probleem. De psychologische factoren
zijn, op een ander plan, van nog veel meer gewicht. De Hollander is namelijk niet
alleen maar zakenman; hij blijft, of hij koopman is of geleerde, sportsman of filosoof,
in de eerste plaats: Hollander. Dat wil dus zeggen: steiler, minder ‘rührselig’ en
minder gemoedelijk dan de Duitser, minder uitbundig dan de Vlaming, minder
spiritueel dan de Fransman, minder concentrisch dan de Brit. Anderzijds beschikt
de Hollander over voortreffelijke geestelijke capaciteiten, waardoor hij een beter
politicus is dan de Duitser, een beter filosoof dan de Engelsman, een beter organisator
dan de Fransman. Maar al deze psychische eigenschappen - waarbij men nog een
halfhonderd andere kan voegen, bijvoorbeeld levendige belangstelling voor
psychologische en metafysische onderwerpen, zin voor verhoudingen en een
betrekkelijk rudimentaire behoefte aan heldenverering - baatten tot dusverre niet:
het inzicht dat wij een Nederlandse muziek hebben die slechts wacht op haar
ontwikkelingskansen, vond nog altijd geen verbreiding.
Velen achten het Nederlandse calvinisme schuldig aan het feit dat de muzische
kunsten (het toneelspel en de dans evenzeer als de muziek) in ons land zo bezwaarlijk
en armoedig groeien willen. De literatuur kon bloeien (Vondel was veel meer poëet
dan dramaturg), de schilderkunst bereikte zeer hoge toppen van volmaaktheid. Maar
de kunsten van het geluid en het gebaar bleven achter. Dr. Hermann Felix Wirth
tracht in zijn brochure over ‘Nationaal-Nederlandsche Muziekpolitiek’ (1912)40 te
bewijzen dat het calvinisme (met behulp van het ‘stuitend Semitische’ der joodse
psalmen...) ons gevoelsleven verkracht heeft. Het ware juister geweest vast te stellen
dat blijkbaar dit calvinisme voor een paar eeuwen volkomen aan de verlangens van
onze voorouders - die toen nog wél musiceerden! - voldoen kon. Dat Calvins
leerstellingen hier in Holland meer weerklank konden vinden dan die van de
gemoedelijke Luther, ligt voor de hand. Ons volk is veeleer tot ascese geneigd dan
gesteld op ontboezemingen, de kastengeest heerste, in een republikeinse staatsvorm,
oppermachtig: een strenge scheiding tussen de verschillende standen werd altijd grif
en nauwkeurig in acht genomen. Calvins leerstuk der predestinatie kon in Holland
uitgedacht zijn, bij wijze van spreken. Dat wij eeuwenlang onze scheppende
muzikaliteit onderdrukt zouden hebben, als consequentie van het calvinisme lijkt
mij overdreven (want de katholiek gebleven streken, provincies droegen evenmin
veel bij tot verhoging der muzikale productie); dat wij ons muziekbesef gedenatureerd
hebben met behulp van het, aan de wereldse kunst vijandige, calvinisme, lijdt geen
twijfel. Dit proces had zijn hoogtepunt bereikt in het midden der vorige eeuw.41 Toen
was, gelijk Diepenbrock in het ‘Mengelberg-gedenkboek’ schreef, de hele Nederlandse
muziek ‘een uit Duitsland geïmporteerde zaak’ geworden.42 Uit deze geïmporteerde
zaak is onze Hollandse concertpraktijk gegroeid. Er had misschien ook een
muziekleven uit kunnen groeien, als
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de kiemen krachtiger waren geweest. Maar nóch Verhulsts
Mendelssohn-Schumann-tendensen, nóch Diepenbrock-Viotta's Wagnerismen, nóch
Strauss-cultus of Mahler-propaganda vonden lang en diep genoeg weerklank in ons
nationale bewustzijn. Op het romantisme43 wenste de Hollandse muziek steeds niet
te reageren.
Tot vóór de grote oorlog verrichtte de Nederlandse concertpraktijk een heilzaam
stimulerende arbeid. Hoe zich het muziek uitvoeren in Holland ontplooid heeft,
behoef ik hier niet in herinnering te brengen. Het Concertgebouworkest ontwikkelde
zich onder Kes en Mengelberg tot een bewonderenswaardig instrument;44 de
provinciale orkesten namen toe in volmaaktheid, de zangverenigingen, de
kamermuziekensembles stegen aldoor in ontwikkeling. Het peil waarop onze
instrumentalisten en vocalisten staan, rijst nog steeds, het examengemiddelde wordt
langzaamaan beter en de pedagogen worden hoe langer hoe meer voor hun taak
berekend.
Maar de praktijk van het concerteren hield na 1918 met de algemene evolutie geen
gelijke tred: de praktijk bleef achter.
Het is opvallend dat juist buitenlanders ons op onze tekortkomingen in deze materie
hebben gewezen. Alexander Schmuller haalde onlangs (in een artikel in De Telegraaf)
Duitsland als voorbeeld aan: hoe daar begrepen wordt, in alle lagen der bevolking,
dat de muzikaliteit van een natie beoordeeld wordt naar de componisten, de vinders
der eigen muziek.45 In Duitsland lijkt dat natuurlijk een variant op Wagners ‘Ehrt
eure deutschen Meister’, maar de waarheid geldt niet voor Duitsland alleen. Marix
Loevensohn heeft reeds in 1919 tien Hollandse kamermuziekavonden in serie
gegeven;46 wat, naar men opmerkte, te veel was. Er school inderdaad veel kaf onder
dat koren, maar daar ging het niet om. Zelf doen wij dergelijke dingen niet en dat is
een zuinigheid die de wijsheid bedriegt. Wat wij wel doen? Ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van het Amsterdamse Concertgebouw werden vijf feestconcerten
gegeven: een avond Richard Strauss, een avond Beethoven, een avond Oedipus rex
van Stravinsky, een avond Mahler, en, om te beginnen, ook een avond met een
Nederlands programma. In het centrum van muzikaal Nederland acht men, bij een
jubileum, de verhouding dus als één staat tot vier.
Het Concertgebouworkest heeft in het voorjaar van 1927 een tournee door Duitsland
en Zwitserland gemaakt. Nederlandse werken werden niet uitgevoerd.
43
44
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In De Muziek: de romantiek.
In De Muziek: tot een onvergelijkelijk subtiel instrument.
Alexander Schmuller schreef in juni 1927 voor De Telegraaf een artikel naar aanleiding van
een muziekfeest in Krefeld. Deze tekst werd in 1933 opgenomen in de essaybundel Over
muziek en musici, 106-115. De passage waarnaar Pijper hier verwijst (112) luidt als volgt:
‘Bestaat hier te lande voor kunstenaars van eigen bodem in het algemeen een atmosfeer van
waardering? Kunnen wij aan jonge talenten een terrein bieden om hun gaven als scheppende
en herscheppende kunstenaars te ontplooien? Neen. Zolang hier in Holland als basis van het
muziekleven niet de eigen productie dient, zolang de eigen kunstenaar, die in Duitsland
verafgood wordt, bij ons alleen als invaller wordt gebruikt - op een paar uitzonderingen na
-, zolang krijgen wij nauwelijks te horen dat ons door een tolk des volks wordt verkondigd
dat wij medewerkers zijn aan de beschaving des landes.’
Pijper doelt op de Nederlandse cyclus, een serie van tien concerten die in september 1919
in het Stedelijk Museum in Amsterdam werd georganiseerd, door onder anderen Marix
Loevensohn. De opbrengst van deze serie moest ten goede komen aan een eigen gebouw
voor de kunstenaarsbeweging der ‘Onafhankelijken’.
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‘(Zie de artikelen van dr. J.C. Hol in De Muziek, I, 7, bladzijde 341 en I, 9, bladzijde
416.)’ Daar, buiten de grenzen, is dus de verhouding als nul staat tot x. Ik noem het
Concertgebouw, omdat dit het grote, het representatieve instituut is. Maar hoe zien
de programma's van onze solisten eruit? Wat brengen de zangers, violisten, pianisten
en cellisten voor Nederlands? Wat spelen onze kwartetten?
Wel - liefst Beethoven. En dan heeft de een wat meer hart voor Duitse, de ander
voor Franse zaken. Vervolgens zijn daar de geaccrediteerde concertstukken die men
in alle gevallen behoort te spelen: de pianowerken van Chopin, de vioolconcerten
van Beethoven, Mendelssohn of Brahms, het celloconcert van Saint-Saëns...
En onderhand lopen de concertzalen leeg. Daar gaat dan Het Volk een enquête
over houden (4, 6, 9, 10 en 11 augustus 1927),47 wij constateren in volle gemoedsrust
dat het zó waarlijk niet meer gaat en intussen spelen wij Beethoven, Mendelssohn
en Brahms, de Nocturnes van Chopin en het Celloconcert van Saint-Saëns.
In sommige kringen wint het besef veld dat het werk van de Nederlandse componist
in Nederland op een andere behandeling aanspraak kan maken. Niet in het concilium
des gerusten concertbezoekers - zolang men al zijn wensen vervuld weet met de
pianowerken van Chopin, de vioolconcerten van Beethoven, Mendelssohn en Brahms
en het celloconcert van Saint-Saëns, haakt men niet naar verandering; wij, bezonnen
Hollanders, weten dat verandering evengoed verslechtering als verbetering kan
betekenen. Maar er zijn ook en er komen hoe langer hoe meer door onze
concertpraktijk niet bevredigde melomanen. Het muziekverbruik heeft ongedachte
afmetingen aangenomen. De luistervink haalt zijn Mengelberg-concert, zijn
Savoyband48 en een akte opera op één avond uit de ether. De grammofoonbezitter
kan naar willekeur de Ouverture Tannhäuser, een actueel dansnummer of een solo
van Kreisler of Caruso ten gehore laten brengen. De eigenaar van een autopiano49
heeft Percy Grainger, Pembaur en Lamond netjes opgerold naast elkaar in zijn kastje
liggen - op elk ogenblik van de dag tot zijn beschikking.
Dit is huismuziek in 1927. Nimmer waren de muzikale mogelijkheden rijker, nooit
was de verantwoordelijkheid groter. Doch in de concertzalen heerst een langzaam
maar zeker uit de tijd geraakt purisme. Ik spreek nu niet verder over het repertoire;
wij allen kennen de kwaliteiten en de gebreken van het repertoire, van de catechismus
der serieuze kunstbeoefening. Maar ik denk aan Wagners meest geslaagde
autoprojectie, aan Hans Sachs:
... und ob ihr der Natur
noch seid auf rechter Spur,
das sagt euch nur
wer nichts weiss von der Tabulatur.50

47
48
49
50

Zie voetnoot 346 bij Pijpers bijdrage aan die enquête op 6 augustus 1927.
Rechtstreekse radio-uitzendingen vanuit de ballroom van het Londense Savoy Hotel brachten
de muziek van het dansorkest de ‘Savoy Orpheans’ in de Nederlandse huiskamers.
Autopiano is een ander woord voor pianola.
Die Meistersinger von Nürnberg, eerste akte.
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De conclusies waartoe bovenstaande observaties leiden zijn de volgende:
I. Een ook voor de Historie der Muziek in aanmerking komend nieuw Nederlands
muziekleven kan uitsluitend bestaan uit scheppingen van autonome Nederlandse
componisten. De herinnering aan eminente reproductoren heeft voor de muziekhistorie
slechts anekdotische waarde.
II. De mogelijkheid om tot een oorspronkelijke Nederlandse school te komen, is
aanwezig. Na de oorlog is er een scheppingsdrang onder de jonge musici ontstaan
die recht heeft op de belangstelling der gehele beschaafde wereld.
III. Dat die mogelijkheid kon ontstaan, hebben wij te danken: (a) aan een evolutie
in het levens-, kunst- en muziekbesef, een toenemend kosmopolitisme van de jongere
generatie; (b) aan de artistieke en technisch-muzikale opvoeding van deze generatie
die, omstreeks 1900 geboren, in de vroege ontwikkelingsjaren tot ± 1918 kennis kon
maken met een belangrijk deel der internationale literatuur.
Vorige geslachten waren zo fortuinlijk niet. Diepenbrocks muzikale leven heeft
hem slechts ontnuchteringen51 gebracht. Wij zijn Diepenbrock gaan eren toen hij
gestorven was; toen kwam het Diepenbrock-fonds, toen werden zijn partituren in
druk gegeven. Maar niemand52 is het met mij oneens, wanneer ik vaststel dat dit toch
altijd nog de averechtse manier is.
Op een zeer groot aantal componisten der op één na jongste generatie begon het
stigma der buitenordelijkheid vroeg of laat te drukken. Wij allen kennen de namen
van de half of geheel gevormde musici die zich in hun vaderland paria's voelden,
een onderkomen zochten, en soms vonden, in Parijs, in Duitsland, in Italië en zelfs
in Engeland.53 Met dat al leven zij daar ontworteld, weggerukt uit hun geboortegrond,
in milieus waarop zij zich eerst hebben moeten instellen. En hun werk vertoont mede
daardoor bijna altijd de sporen van oneigenheid. Een Nederlands componist behoort
in Nederland te kunnen leven. Niet als rentenier, als gesubsidieerde, begrijp mij wel.
Maar als Hollander.
Het is nodig dat de hierboven aangeduide eenvoudige begrippen algemeen verbreid
raken.54 Het is nuttiger het besef van een eigen, nationale muziekcultuur wakker te
roepen dan zich uitsluitend bezig te houden met hoe langer hoe volmaakter
reproducties van algemeen bekende meesterwerken. Superieure uitvoeringen zijn
een kostbaar beschavingsgoed, maar zij hebben slechts efemere waarde. Nederlandse
composities, zelfs al waren die relatief voorlopig nog minder volmaakt dan de
Nederlandse interpretaties van Bach, Beethoven en Mahler dat zijn, hebben historische
waarde, bezitten althans de faculteiten om historische betekenis te krijgen. Ik geloof
dat de

51
52
53

54

In De Muziek: ontgoochelingen.
In De Muziek: geen weldenkend vakgenoot.
Op het moment dat Pijper dit schrijft wonen Jacques Beers, Leo Smit, Rosy Wertheim, Max
Vredenburg, Robert de Roos en Berthe Geuer in Parijs en verblijft Vermeulen daar vlakbij,
in La Celle-St Cloud. Vis (2001) wijdt een hoofdstuk aan de Nederlandse componistenkolonie
in Parijs (109-142). Van Gilse en Karel Mengelberg wonen in Berlijn, Leo Kok in Italië en
Bernard van Dieren in Engeland.
In De Muziek: Het is nodig dat de hierboven aangeduide eenvoudige begrippen algemeen
verbreid raken, onder vakgenoten zowel als onder buitenstaanders.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

360
Nederlandse scheppende kunst tenminste evenveel recht op ‘bescherming’ heeft als
bijvoorbeeld het zangverenigingswezen of het concertbedrijf.
De Nederlandse concertpraktijk, voor zover zij door Nederlanders bedreven en
geadministreerd wordt,55 behoort op deze punten haar verantwoordelijkheid te
beseffen. Een in de goede zin nationalistisch concertbedrijf kan een tweeledig doel
bereiken: het kan ten eerste stimulerend werken op de productie - de voortreffelijkste
composities waren zeer vaak gelegenheidswerken - het zal ten andere de consumptie,
die door de zeer eenzijdige toevoer oververzadigd is geraakt, weer aanzienlijk doen
toenemen. Zowel onze componisten als onze uitvoerders bevinden zich in een slop;
slechts met vereende krachten zullen zij eruit komen.
‘Het woord is thans aan de concertgevers.’56

De onvoltooide symfonie van Borodin
6 november 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (3 november 1927)
Borodin: Ouverture Prins Igor
Borodin: Derde symfonie (onvoltooid)
Bloch: Schelomo (solist: Hans Kindler)
Tsjaikovski: Rococo-variaties (solist: Hans Kindler)
Berlioz: Drie delen uit La damnation de Faust
Zij die mochten denken dat er maar één officiële Onvoltooide symfonie bestaat,
zullen hun mening moeten herzien. Glazoenov heeft de twee delen van Borodins
Derde symfonie in partituur gebracht en aldus gezorgd voor een Russische
Unvollendete.
Het stuk is enorm onvoltooid. Onvoltooid in de overtreffende trap. Men begrijpt
niet dat de programmasamenstellers van de Amsterdamse abonnementsconcerten
het publiek iets zo onvoltooids durven voorzetten. Werkelijk, het is ternauwernood
het embryo van een symfonisch stuk en de (grote) moeite, die speciaal aan het tweede
deel besteed moet worden, is het in geen enkel opzicht waard. De thematiek is - als
steeds bij Borodin - bijzonder kinderachtig, om niet te zeggen: onnozel. En de
bewerking van deze gegevens getuigt evenmin van talent als van zelfkritiek. Borodins
compositietechniek was heel wat geringer dan die van de befaamde Rimski-Korsakov,
welke laatste er, met behulp van die goede techniek, herhaaldelijk in geslaagd is
alledaagse invallen tot een bruikbaar kunstwerk te laten uitgroeien.

55
56

[WP in De Muziek, weggelaten in De Quintencirkel:] In parenthesen: worden onze
voornaamste concertbureaus door deskundige landgenoten gedreven?
In een interview met John Kasander voor Het Vaderland van 15 februari 1933, herdrukt in
Mens en Melodie in 1987, maakte Pijper nog de volgende opmerking: ‘Men zou een
vergelijking kunnen maken met een ijsberg, die zich voor één kwart boven en drie kwart
onder water bevindt. Het is uiterst moeilijk mensen die van eenvoudige natuurkundige
begrippen als soortgelijk gewicht geen idee hebben, aannemelijk te maken dat het gedeelte
van de ijsberg onder de wateroppervlakte driemaal zo groot is als dat erboven. Zo is het ook
lastig leken aan het verstand te brengen dat de concerten geen indruk geven van het gehele
muziekleven. Dit laatste speelt zich af achter de openbaarheid.’
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Maar Borodin was niet bepaald een symfonicus. Het programma-inleidinkje spreekt
van een ‘episch toongedicht’ (excusez du peu) - men zou willen zeggen dat: ‘lyrische
meditatie’ al mooi genoeg geweest was...57
Alexander Borodin leefde van 1834 tot 1887. Deze Onvoltooide, die
donderdagavond haar eerste uitvoering in Amsterdam beleefde, kan dus met recht
een overjarige noviteit genoemd worden. Zij smaakte niet naar méér...
De solist van dit abonnementsconcert, waar verder nog de Ouverture Le prince
Igor van Borodin en de fragmenten uit Berlioz' Damnation werden uitgevoerd, was
Hans Kindler. Hij speelde de Rococo-variaties van Tsjaikovski en, als betrekkelijk
onbekend stuk, Schelomo van Ernest Bloch.
Bloch is een der meest vooraanstaande joodse auteurs van deze tijd. Hij gebruikt
bij voorkeur Hebreeuwse motieven en zijn muziek heeft, op haar beste ogenblikken,
iets van de oudtestamentische beeldenrijkdom, overdadigheid en kracht.
Maar Blochs muziekbewustzijn is jammerlijk verbrokkeld: men zal weinig werken
vinden waar goede en volkomen onbruikbare elementen op een dermate avontuurlijke
wijze door elkander heen zijn gekneed. Schelomo vertoont vijf hoogtepunten, in kort
bestek. Dat is vijfmaal achtereen hetzelfde: kraaiende trompetten en een bulderende
bastuba. Het eerste hoogtepunt is het beste; de vier volgende verzwakken de goede
indruk. Zo zijn ook de tegenkleuren: altijd weer begint de cello met een lange noot:
aanzwellend, afnemend. Dat kan een paar keer in de loop van hetzelfde stuk; maar
Bloch vertoont deze kunst een kleine twintig keer: rederijkerij.
Kindler, die het stuk minder uitbundig, zeggen wij: minder waarachtig, speelt dan
Marix Loevensohn, die het voor een paar jaren introduceerde, oogstte er een hartelijk
en welverdiend succes mee. De prestatie verdient waardering. Men zou niet mogen
zeggen dat Schelomo voor de violoncel-met-orkestliteratuur evenveel betekent als,
op ander terrein (piano met orkest) bijvoorbeeld, Francks Variations symphoniques.
Maar het is wel een beter concertstuk dan Ravels Tzigane voor viool met orkest, dat
Jelly d'Aranyi hier onlangs speelde. De solistennummers in het centrum van muzikaal
Nederland staan in de laatste tijd wel in het teken van de ‘kleine stukjes’.

Middagconcerten zonder pauze en Regers Romantische suite
7 november 1927 (RN)
De middagconcerten worden hier tegenwoordig zonder pauze gegeven. Dit is een
voordeel. Primo zijn de concerten vroeger afgelopen, secundo vervalt het obligate
geroddel in corridors, koffiekamers en in het trappenhuis. Tertio kan men nu als eis
stellen dat een programma een geheel vormt. Aan die eis was zondag voor veertien
dagen nog niet bepaald voldaan: Ravel-Strauss (Eulenspiegel). Ditmaal lukte het
beter: Freischütz-ouverture van Weber - men moet toch ergens mee beginnen! Romantische suite van Reger en Derde pianoconcert van Beethoven.

57

Rudolf Mengelberg, ‘Borodin en zijn Derde symfonie’. Programma Concertgebouw
Amsterdam, 3 november 1927, 43-45.
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Als men een groter werk van Beethoven heeft, laat de boel zich gewoonlijk nog wel
arrangeren. Men kan er alle scheppingen van Duitse bodem mee combineren en een
goed deel van de Franse en de Italiaanse literatuur. Alleen niet erg goed Debussy;
Schönberg en Stravinsky discorderen ook nogal. Maar verder past het zowat altijd.
Reger misstond dus op dit programma helemaal niet. Men had bovendien een
uitzonderlijk lyrische, ongeleerde Reger uitgezocht: de Romantische suite (opus 125,
naar aanleiding van drie versjes van Eichendorff).
Het is niet te gewaagd vast te stellen dat de auteur van dit overgevoelige, hier en
daar trouwhartige, elders weer puriteinse muziekje hier in Holland nog op zijn juiste
waardering moet wachten. Niet dat het nodig zou zijn een Reger-campagne te
beginnen of zelfs alleen maar het aantal uitvoeringen van zijn werken te vermeerderen.
Liever niet. Maar hier te lande vallen altijd een klemtoon of wat te veel op Regers
compositorisch-technische vermogens. Zeker, Strauss en Mahler plachten geen
variaties en fuga's voor orkest te schrijven; Debussy ging zich nimmer te buiten aan
koraalvoorspelen voor orgel, en Stravinsky heeft nog geen kamermuzieken
gecomponeerd in het formele gemiddelde van Max Reger.
Maar niet Regers productiviteit, niet zijn vormbeheersing (die niet anders is dan
een slaafs kopiëren van de constructies der post-Beethovenianen), niet zijn
contrapuntische kennis (die kindergestamel moet heten naast de dialectische
raffinementen der oudere Nederlanders) waarborgen hem een plaats in onze
herinnering. Men zal Reger naderhand waarderen als de vermogendste
Brahms-epigoon, zoals Strauss de krachtigste Wagner-epigoon zal heten. En Mahler
zal dan vrijwel vergeten zijn. Tenzij men in het jaar 2000 Bruckner herontdekt en
met hem zijn navolgers Pfitzner en Mahler.
Regers Romantische suite is van geest geheel en al Brahms. De menigvuldige
Debussysmen en Strauss-citaten veranderen daaraan niets (het begin van het eerste
deel is bijna letterlijk de eerste pagina uit Tod und Verklärung). Maar Brahms heerst
oppermachtig: in de conceptie van het stuk, in de zwaarvoetige elfendans, die het
tweede deel vormt (met citaten uit Mendelssohns Sommernachtstraum-Scherzo), in
de troebele glorificatie van het slot.
En toch is dit stuk ons sympathieker, want: eerlijker dan de ijsbaarlijk
gecompliceerde Hiller-variaties, dan de gedesequilibreerde Mozart-variaties, dan
het voos archaïserende concert Im alten Stil. Deze verwikkelde lyriek, die
operabevliegingen heeft die zij ‘anstandshalber’ niet durft uiten, is typisch voor de
componist. Monteux gaf er met het zeer gelukkig musicerende orkest een heldere en
gespannen uitvoering van.
De soliste van dit tweede zondagmiddagconcert was Frieda Kwast-Hodapp, die
het Derde pianoconcert van Beethoven zeer fraai heeft gespeeld. Eer te nuchter dan
overstromend lyrisch, maar met een prachtige bravoure en een opmerkelijke
trefzekerheid in de - horribele! - cadens. Solistencadensen - dit tussen haakjes behoorden eigenlijk op de index te komen.
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Pelléas et Mélisande58
13 november 1927 (RN)
Vijfentwintig jaar na de Parijse première werd hier gisteravond de eerste uitvoering
van Debussy's enige opera gegeven. Eerste uitvoering is weliswaar niet helemaal
juist, de Fransche Opera in Den Haag heeft het voor een jaar of zeven ook al eens
geprobeerd59 - maar dat bleef uit de aard der zaak nogal een lokale onderneming.
Wij kunnen dus vaststellen, juist een kwarteeuw bij Parijs achter te gaan. Dat is
niet eens zo bijzonder veel, alles in aanmerking genomen. Wij hebben hier nu eenmaal
geen operatraditie, geen cultuur, niet eens een bruikbaar operatheater. Wat
opmerkelijker is: dat het juist de Wagnervereeniging was die ons de Pelléas bracht.
Niet omdat het bestuur der Wagnervereeniging diligentie zou ontberen integendeel! Alles wat hier de laatste tijd op operagebied van belang was, hadden
wij aan de Wagnervereeniging te danken: modelvoorstellingen van Fidelio, Don
Juan, indertijd Salome, et cetera.
Maar Pelléas et Mélisande is het sterkste anti-Wagner-document dat wij bezitten.
Debussy heeft al zijn technieken, zijn beschouwingswijzen zo afzijdig mogelijk van
Wagners invloed gehouden. Volgens hem beduidde Wagner een gevaar voor het
muziekdrama en zijn beschuldigingen aan Wagners adres (die men kan vinden in
Debussy's muziekkritieken) zijn niet zonder welsprekendheid, en hier en daar zelfs
meeslepend. Voor ons staan de zaken - vijfentwintig jaar later en in Holland! - wel
ietwat anders. Voor Wagner zullen wij geen lans meer breken, dat werden overwonnen
standpunten. En het interesseert ons zelfs maar matig hoeveel Wagnerismen er, tegen
Debussy's bedoelingen in, nog in de Pelléas zijn terechtgekomen! Dat zijn er namelijk
meer dan men indertijd wel dacht.
Doch dat alles is van buitengewoon gering belang. Gewichtig is dat wij de Pelléas
in een zeer bijzonder goede uitvoering gehoord hebben, waarbij ons is gebleken dat
Debussy's meesterwerk nog geheel van deze tijd is. Werkelijk: men zou geen tweede
muziekdramatische schepping weten aan te wijzen die dermate diep peilt in onze
geheimste en felste gevoelens.
Sober, verstild vloeit de muziek; vlot en zonder stagnatie verloopt de handeling.
Het drama voltrekt zich zonder veel woorden, zonder exclamaties en zonder hoge
c's. Maar van de eerste maten af houdt Debussy's klankennet ons in de ban: de
huiveringen die door het orkest varen als Mélisande zingt dat zij haar handen vol
bloemen heeft, muzikale situaties die weerkeren als de liefde gaat ontluiken, als
Pelléas Mélisandes haren kust, als Mélisande sterft, onbewust van alle goeds en
kwaads, brengen ons lang vergeten waarheden weer te binnen.
Dat is wel waarlijk de muziek ‘jenseits von Gut und Böse’ waarvan Nietzsche
droomde.

58
59

Annalen 2856.
Op 27 april 1918 werd door de Opéra Royal Français de la Haye in de Koninklijke
Schouwburg (concertant) de Nederlandse première gegeven van Pelléas et Mélisande (Annalen
2335).
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Er zijn ook de tegenkleuren: Golaud in het woud, de beide broeders in de gewelven
van het kasteel, Golauds wanhoopsuitbarstingen - maar nimmer wordt dit ‘theatraal’.
En dan zijn daar die schijnbaar onbelangrijke details, die echter door des componists
toverkunst voor eeuwig in onze herinnering geëtst staan: die vier of vijf maten voor
koor achter de coulissen, zingende matrozen op een schip dat in de vallende
schemering uitvaart, terwijl de vuurtorens hun lichten gaan ontsteken. Details, als
alles. Maar onmisbaar in het geheel. En zwaar van betekenis.
Om het werk recht te doen wedervaren, zouden wij over veel meer ruimte moeten
beschikken dan ons in het Nieuwsblad toegemeten is. En het zou ook niet goed
mogelijk zijn dieper op de werkelijke betekenis van Debussy's meesterwerk in te
gaan, zonder in technische beschouwingen van het drama en van de compositie te
vervallen.
Wij zeiden reeds dat de uitvoering buitengewoon geslaagd is. Het is een aangename
plicht in de eerste plaats Pierre Monteux te herdenken, aan wiens initiatief wij deze
gebeurtenis danken. Hij heeft met het orkest en de solisten wonderen tot stand
gebracht. Het orkest klinkt in de Amsterdamse Stadsschouwburg altijd slecht: hobo's
en koper steken hinderlijk uit; de bassen raken hun timbre kwijt en de pauken klinken
bijna even rampzalig als in de radio (gelukkig staan er weinig paukenroffels in de
Pelléas!). Maar afgezien van desiderata, die uitsluitend de timbres betroffen, was
het een voortreffelijke prestatie. Hier herkende men weer de souplesse en de
accuraatheid van het volmaakte concertorkest. Dat vindt men (behalve een enkele
maal in Wenen) bij geen enkel theaterorkest. Alle solotrekjes waren evenzovele
solistische prestaties.
Vervolgens moeten wij van de decors van André Boll gewag maken. Dat was
buitengewoon indrukwekkend en de - zeer sterke - stemmingen werden zonder
uitzondering bereikt met de eenvoudigst denkbare middelen. Het grootste compliment
dat wij de decorateur kunnen maken, is dat het toneelbeeld volmaakt tijdeloos was:
ondergeschikt aan de muziek en daardoor juist wat het wezen moest.
Van de solisten behoren wij vooral Panzéra (Pelléas) te herdenken. Dat was
verreweg het beste wat wij in jaren gehoord hebben. Maar ook de overigen: de dames
Brothier en Croiza en de heren Dufranne en Huberdeau, vervulden hun opgaven op
bewonderenswaardige wijze. Paul Lys had de kleine rol van Le médecin. Maud
Bernard zong het Yniold-fragment (de tweede Yniold-scène was helaas ook bij deze
uitvoering geschrapt). Huberdeaus regie was sober en uitstekend begrepen.

Franck - Mozart - Strauss
20 november 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (17 november 1927)
Beethoven: Achtste symfonie
Mozart: Exsultate, jubilate, KV 165 (soliste: Elisabeth Schumann)
Franck: Psyché (symfonische gedeelten)
Richard Strauss: Freundliche Vision, Muttertändelei en Wiegenlied
(soliste: Elisabeth Schumann)
Wagner: Ouverture Der fliegende Holländer
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César Francks werk werd, bij ons in Holland tenminste, reeds vrijwel klassiek. Wij
kennen zijn permanente modulaties, het zweven van zijn melodiek, het zoetvloeiende
ritmische beeld van zijn oeuvre door en door. Toch was het belangwekkend de
orkestfragmenten uit Psyché weer eens te horen. Het was nooit helemaal up-to-date,
maar het zal ook niet licht volkomen verouderen.
Het stond en het staat afzijds van de sterke stromingen - het heeft nimmer
overweldigd, maar het zal niet licht onaanvaardbaar worden. Anders dan bijvoorbeeld
het werk van Mahler, Strauss of Tsjaikovski. Deze componisten hebben een andere
curve in hun roem gehad: mateloos overschat, op een bepaald ogenblik; en daarna:
de volstrekte vergetelheid.
Wij kunnen thans, veertig jaren na het ontstaan van Psyché (ongeveer 1887, tegelijk
met de Symfonie), wel vaststellen dat de muziek in 1887 aan de ene kant nog aan
Francks angelieke purisme toe was, maar anderzijds de premissen van waaruit hij
toen componeerde (Wagners premissen!), reeds op gans andere wijze uitlegde. Bij
Franck zweeft altijd wel ergens een hoge viooltoon als een spinrag door het herfstbos
van zijn milde mijmeringen, daar groeien akkoorden als bemoste boomstammen.
Zachtzinnig altoos - als groen fluweel. Men wenst wel eens dat het wat dwingender
ware; een donderbui is ons soms meer van node dan een stille oktoberdag. Zo dit de
hoogste sublimatie zou zijn waartoe de Franse muziek bij machte was geweest te
stijgen - het zou een vrijwel onbewoonbaar eiland der gelukzaligen gebleken zijn.
Maar de angelieke meester, wiens werk door alvader Tijd gevat werd tussen de
roodbrandende vehementies van Berlioz' oeuvre en de kristalklare helderheid van
Debussy's meesterwerken, heeft het recht op zijn plaats tussen deze beide zeer groten.
Bescheiden was zijn leven; bescheiden waren zijn aanspraken op roem - maar niemand
misgunt hem thans zijn positie, die door de jaren ternauwernood aangetast werd.
Plagiatenjagers mogen vaststellen hoeveel atomen Tristan in Psyché verwerkt
werden. Maar het is misschien vermakelijker vast te stellen dat in dit zeer ‘sublieme’
stuk al zoveel... Puccini staat, speciaal Bohème. Het toeval spot soms grillig.
Van plagiaat gesproken: in het motet Exsultate, jubilate van Mozart, dat op ditzelfde
concert werd uitgevoerd, staat de halve Kaiserhymne (‘Gott erhalte Franz, den Kaiser’)
van Haydn. Toeval waarschijnlijk. Het is overigens een betrekkelijk onbelangrijk
werk, dat Mozart op zijn zeventiende jaar schreef. Natuurlijk voortreffelijk voor de
stem gedacht; dat kon Mozart, bij wijze van spreken, als zuigeling reeds. Maar
muzikaal biedt het weinig interessants.
Elisabeth Schumann zong dit opus met een prachtige belcanto. Alles een beetje
aan de hoge kant, tot de hoge a toe. Het werd natuurlijk een allesovertreffend succes
en wij mogen erbij voegen, een verdiend succes.
Na de pauze kwamen nog drie georkestreerde liedjes van Strauss, waaronder
natuurlijk Freundliche Vision. En de orkestwerken waren verder de Achtste van
Beethoven - wonder, is er wéér een honderdjarig feest? - en de Ouverture Fliegende
Holländer.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

366

Rudolf Mengelberg - Franck - Berlioz
22 november 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (20 november 1927)
Berlioz: Ouverture Le carnaval romain
Rudolf Mengelberg: Symfonische variaties voor violoncel en orkest
(solist: Marix Loevensohn)
Franck: Symfonie in d
Wij werden in het centrum van muzikaal Nederland niet verwend met noviteiten, tot
dusverre. Als betrekkelijke nieuwigheden mochten gelden: de Onvoltooide symfonie
van Borodin en een paar Italiaanse stukjes (Malipiero, Casella). Zondagmiddag
prijkten voor de eerste maal de langverwachte woorden Allereerste Uitvoering weer
in het programma van het concert in het Concertgebouw en dat was ten behoeve van
één werk: Symfonische variaties voor violoncel en orkest, van de onderdirecteur van
het Concertgebouw, dr. C. Rudolf Mengelberg.
Loevensohn speelde vooral het slot van dit werkje bijzonder fraai van toon en
verstild van expressie. Enkele technisch niet zeer voordelige passages lukten minder.
De compositie, welke één jaar oud is, ongeveer, toont helaas weinig evolutie
vergeleken bij andere werkjes van dezelfde auteur. Er staat overvloedig slagwerk in,
maar dit slagwerk werd bepaald niet gelukkig aangebracht.
De expressie van de Symfonische variaties schommelt tussen de solo uit Strauss'
Don Quixote, de Negende van Mahler en de zogenaamde Gothische chaconne van
Dopper heen en weer. Er staat vrij veel Dopper in dit stuk, méér nog naar de geest
dan volgens de noten. De schrille contrasten bijvoorbeeld tussen quasi-volksliederlijk
enthousiasme en meditatie zijn typisch Dopperiaans. Mengelbergs orkestreertalenten
groeiden sinds de vorige werken; de solocello is bijna overal verstaanbaar en eerste
hoorn, fagot en basklarinet hebben dankbare solotrekjes.
Het thematisch gegeven is wat neutraal: vier stappen naar boven, vier naar beneden.
De lyrische fragmenten zijn meer geïnspireerd op Richard Strauss; daar horen wij
dus wat grotere intervallen.
Het hoofdnummer van dit programma werd gevormd door Francks Symfonie. De
Symfonie heeft een groter gebaar dan de donderdag uitgevoerde Psyché-fragmenten
van dezelfde meester. Maar men zou toch niet mogen zeggen dat Franck ons als
auteur van symfonieën boeien kan, op den duur. Zeker: de thematiek is nobel, de
bewerkingen zijn meesterlijk, Francks harmoniek is altijd interessant. Maar het is
alles wel zeer eenzijdig: al die nobele motieven lijken op elkander als honderd witte
schapen uit dezelfde kudde. De geest van de docteur angélique de la musique was
toch te weinig verscheiden om ons na veertig jaar twee concerten achtereen te kunnen
boeien. Wanneer wij nu juist niet donderdag Psyché gehoord hadden, was het nog
wat anders geweest. Wij bidden om matiging. Geen enkel evangelie verdraagt een
zo nadrukkelijke verkondiging.
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Het concert begon met de felle en verrukkelijke Ouverture Carnaval romain van
Berlioz, superieur uitgevoerd.
Tussen deze twee vuren stond het werkje van Rudolf Mengelberg niet bepaald
gunstig. Berlioz blakerde het en de koele, heldere schijnsels van Franck belichtten
menig compositorisch onhandigheidje. Rudolf Mengelberg zou beter gedaan hebben
zijn werk niet op een Frans programma te plaatsen. Allerlei Duitse composities,
romantische en neoromantische, tot en met vroege stukken van Richard Strauss,
zouden zijn compositie waarschijnlijk beter geflankeerd hebben.
Hoe dit zij: de Ouverture van Berlioz bleek, voor de zoveelste maal, nog volkomen
van deze tijd. Berlioz kan men, desnoods, wél tweemaal per week horen...

Muziek in Amsterdam - Pelléas et Mélisande60
december 1927 (De Muziek)
De Wagnervereeniging heeft voor de belangrijkste gebeurtenis van dit seizoen gezorgd
door een reeks goede voorstellingen van Debussy's meesterwerk Pelléas et Mélisande.
Hiermee werd een achterstand van ruim vijfentwintig jaar ingehaald (de eerste
opvoering van Debussy's opera vond plaats op 30 april 1902 in de Parijse
Opéra-Comique). Wij mogen niet zeggen dat wij thans bij zijn op operagebied, maar
het was tenminste de eerste schrede.
Een kwarteeuw is soms lang. De jaren 1902-1927 hebben reeds iets aangetast in
Pelléas: de tekst van Maeterlinck namelijk. Ik wil niet zeggen dat het literair
symbolisme al volkomen verouderd zou zijn, maar er ging toch reeds veel verloren
van de werkingsmogelijkheden van Maeterlincks lyrische suggesties. Het lijkt mij
niet onwaarschijnlijk dat van het gehele oeuvre van deze dramaturg op den duur
slechts Pelléas zal overblijven - dankzij de tovermacht van Debussy's muziek. Men
heeft juist in deze weken nog kunnen observeren hoezeer een stuk als L'oiseau bleu
reeds uit de tijd is geraakt.61 Niet anders gaat het ons bij de lectuur van de andere
drama's: Aglavaine et Sélysette, Intérieur, La mort de Tintagiles - eens bekoorde het
ons, tegenwoordig interesseert het ons nauwelijks.
Maar voor een opera gelden andere criteria. De libretti van Don Juan, Figaro,
Zauberflöte, Tristan, Fidelio, Carmen, Boris Godoenov kunnen wij, los van de
muziek, reeds in het geheel niet meer waarderen. Toch bereikten deze dramaturgische
rariteiten een zekere onsterfelijkheid, dankzij de muzieken van Mozart, Wagner,
Beethoven, Bizet en Moesorgski. Waarmee ik maar zeggen wil dat een opera op een
andere wijze buiten de tijd treedt dan een drama. En het is zeker dat Maeterlinck
juist het libretto geschreven heeft dat Debussy gebruiken kon om de wereld met een
ongeëvenaard meesterwerk te verrijken.

60

61

Annalen 2856. Zie ook de recensie in het RN van 13 november 1927. Voor het
programmaboekje van deze operavoorstelling schreef Pijper een inleidende tekst (HPG 2,
346-352).
L'oiseau bleu was in de vertaling van G.M. van der Wissel-Henderschee (De blauwe vogel
van het geluk) op 22 mei 1927 in première gegaan bij Het Vereenigd Toneel. De regie was
in handen van Eduard Verkade. De toneelmuziek werd gecomponeerd en gespeeld door Alex
de Jong en de dansen waren ingestudeerd door Mary Smithuysen.
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Ik ken geen muziekdramatische schepping waarin ons aller ongeweten hartstochten
tot een subliemer symbool zijn gesteld dan hier geschied is. Hier past geen vergelijken,
want de kunstwaarde van de Pelléas staat boven de relaties van tijd en plaats. Ik kan
in verband met dit drame lyrique niet aan Ravels L'heure espagnole denken - dat
lijkt dan een dwaze bouffonnerie. Ik kan ook de herinnering aan Schönbergs
symbolische drama's niet oproepen - dat worden dan destillaten zonder geur, zonder
geest; namaak. Ik kan eerst recht niet aan oudere meesterwerken denken: naast Pelléas
lijkt Parsifal een traktaatje, lijkt Der Freischütz een vergeeld poëzie-album. Nee wij kunnen hier niet vergelijkend waarderen: Pelléas et Mélisande is als een mens;
men kan hem liefhebben of niet. Maar neiging of afkeer ontstaan uit het totaal van
onze eigen geestelijke vermogens, niet uit één of enkele begrijpbare en gemotiveerde
gevoelens of overwegingen.
Waarom geschiedt in dit drama alles zoals het geschieden moest? Waar is het
antwoord op de duizend vragen die ons bestormen als wij Maeterlincks tekst lezen?
Waarom sterft Mélisande zonder iets geweten, iets begrepen te hebben? Waarom
wordt Golaud tot een noodlottige dwaas? Waarom vervloeien alle besluiten die
Pelléas neemt? Onder welke betovering, onder hoedanige doem staan deze mensen?
Debussy zou het ons waarschijnlijk evenmin redelijk hebben kunnen mededelen.
Maar hij heeft het vermogen gehad het antwoord op alle vragen in klanken te kunnen
geven. Hij heeft alle persoonlijkheden, alle verbanden, alle tegenstrijdige hartstochten
getransponeerd in het muzikale. Zodra wij leven in de droom der klanken, zijn alle
vragen en antwoorden overbodig geworden. Muziek betoogt niet, muziek heeft met
de redelijkheden van ons bewustzijn niets te maken. Muziek, in haar hoogste vorm,
bestaat ‘jenseits von Gut und Böse’, gelijk Nietzsche dat zo treffend noemt.
Er gebeurt bijna niets in deze opera. Maar welke horizonten laat Debussy opdoemen
wanneer het kleine koor van schepelingen achter de schermen zingt - ternauwernood
verstaanbaar, maar zwaar van suggestie. Hoe tovert het orkest bij de eerste
liefdeswoorden die Pelléas en Mélisande wisselen; hoe zijn de allerwezenlijkste, de
geheimste eigenschappen van alle personen in het juiste licht gesteld.
En dit alles geschiedt met de eenvoudigste middelen. Debussy bereikt meer met
het pizzicato van één violoncel dan andere auteurs, wier namen ik in deze zelfde zin
niet noemen wil, met een zestienstemmig akkoord of een voortreffelijk voorbereide
climax van tien pagina's.
Het gebeurt te zelden dat wij een werk dermate kunnen waarderen. Daaraan is
iedereen en niemand schuldig. Er zijn meesterwerken uit de oude en nieuwere
literatuur die wij evenzeer zouden kunnen liefhebben, ware het niet dat de praktijk
van het musiceren die meesterwerken tot paradepaarden van executantenvirtuositeit
had gemaakt. Dit kan met de Pelléas niet licht gebeuren. Er komt geen virtuositeit
bij te pas. De dirigent, de zangers die in verband met Pelléas hun ‘opvattingen’
zouden willen gaan demonstreren, zouden volkomen belachelijk worden. Men kan
de Pelléas niet interpreteren: de enige opgave is: zing en speel Debussy's noten en
doe dat getrouw.
Het is geen gering compliment voor het ensemble dat de Wagnervereeniging voor
deze opvoeringen geëngageerd had, dat Debussy's muziek zo vrij, zo ongehinderd
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klinken kon. Herdenken wij in de eerste plaats het werk van Monteux, die voor een
sublieme klank van het geheel en een onverbeterlijk ensemble gezorgd had. Men
kon zijn leiding zonder enig voorbehoud bewonderen; geen inzet, geen accent bleef
beneden de hoogst gespannen verwachtingen. Hier was waarlijk een groot leider aan
de arbeid, in dienst van een groot kunstwerk.
Het Concertgebouworkest heeft nieuwe lauweren aan zijn roem toegevoegd. Van
een operaorkest hoorde ik (behalve indertijd in Wenen) nog zelden zo subtiele
nuances. Dit was het werk van een ten uiterste gesublimeerd concertorkest, gepaard
aan de slagvaardigheid, de souplesse van een ideaal operaorkest. Zo wordt in Bayreuth
niet gemusiceerd!
Onder de solisten was het alleen Dufranne - die bij de eerste uitvoering in Parijs
indertijd ook de Golaud zong - wiens actie en vormgeving wat uit de toon van het
geheel vielen. Zijn Golaud was ongetwijfeld zeer overdacht en, vanuit Dufrannes
premissen, ook juist. Maar men had gaarne wat pathetiek geruild voor een verstilder,
beheerster accent. Vocaal was Maud Bernard, die het eerste Yniold-fragment zong
(het tweede was ook hier, zoals bijna altijd, geschrapt), niet helemaal voldoende. Ik
weet niet of deze rol als travestie ooit helemaal voldoen zal - maar waar vindt men
het fenomeen dat aan deze onvervulbare eisen kan beantwoorden?62
Volledige bewondering mocht men hebben voor de prestaties der overige solisten.
Panzéra, als Pelléas, deed wonderen van dictie en klankschoonheid en Huberdeau
(Arkel), madame Brothier (Mélisande) en madame Croiza (Geneviève) evenaarden
hem van het begin tot het einde.
Te releveren valt nog het werk van André Boll, de decorateur. Ook hem mogen
wij het compliment maken dat zijn werk achter de muziek van Debussy bleef, ontstaan
was uit een juist besef van de intrinsieke waarde dezer muziek.
Resumerende: Holland is geen operaland. De vaste Nederlandse gezelschappen
worden hier slechts opgericht om een kommervol bestaan te leiden of weer te
verdwijnen. Importopera's voldoen uit de aard der zaak slechts aan bescheiden eisen.
Maar in dit land zonder operacultuur, zonder bepaalde muziekdramatische
preferenties, heb ik de allervoortreffelijkste opvoering van een der moeilijkste en
gevaarlijkste scheppingen op dit gebied bijgewoond. Deze operavoorstelling evenaarde
alles wat ik in Parijs, Bayreuth, Wenen, Berlijn of Italië nog gehoord en gezien heb.
De Wagnervereeniging had haar cultuurhistorische missie niet schoner kunnen
opvatten.

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
december 1927 (De Muziek)
Wij hebben hier het overzicht over acht abonnementsconcerten, gegeven onder leiding
van Pierre Monteux. In verband met deze concerten is het gepast melding te maken
van de nieuwe regeling der zondagmiddagconcerten, die tegenwoordig zonder pauze
gegeven worden. Een voordeel, omdat daardoor kostbare tijd bespaard wordt.

62

Bij de première in 1902 werd deze partij gezongen door een jongen.
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Maar gevaarlijk voor de samenstelling der programma's, waaraan men thans geheel
andere eisen moet gaan stellen.
De belangrijke gebeurtenissen in het Gebouw gedurende de afgelopen zes
muziekweken kan men aan de vingers van een hand aftellen. Dat waren, in
chronologische volgorde: het optreden van de Amerikaanse pianist-componist Ernest
Schelling; het Italiaanse programma van 20 oktober; een Russische noviteit (de
onvoltooide Derde symfonie van Borodin) en de eerste uitvoering van een werk voor
violoncel en orkest van Rudolf Mengelberg.
Het werk van Schelling (Suite fantastique voor piano en orkest en A Victory Ball)
is hier in Amsterdam niet onbekend meer. Het behoort stilistisch tot de periode die
door Richard Strauss omstreeks 1900 reeds werd afgesloten, en van min of meer
Amerikaanse eigenschappen valt in het pianowerk niets te bespeuren. Wat misschien
een voordeel is. De Suite fantastique is beschaafder dan de orkestfantasie, minder
kakelbont, maar langduriger. Typerend voor de mentaliteit van deze muziek is het
bijschrift in het programma, waarin onder andere medegedeeld wordt dat het eerste
deel een Moors, het tweede een Frans, het derde een idyllisch en het laatste een
gemengd Amerikaans-negers (?) karakter heeft. Van typisch Schellingiaanse trekken
is helaas geen sprake.
Evenmin in A Victory Ball, van 1922, trouwens. Daar gaat het Spaans toe, maar
niet zeer muzikaal. Het werd een potpourri op ‘moderne dansritmen’ als polonaise
(?) en andere, vermengd met een Dies irae, getrommelde marsjes en velerlei
trompetgeluiden. Mentaliteit: ‘the big parade’,63 of: hoe Amerika de grote oorlog
1914-'18 waarnam. Eigenlijk nogal stuitend.64
De Italianen blijven altijd een muzikaler natie, zelfs als zij, zoals ditmaal, een slechte
muziek exporteren. Alfredo Casella was de solist van dit concert, waarop hij zijn
Partita voor piano met orkest speelde. Het programma vermeldde dat Casella er de
twintigste juni 1925 in Rome aan begonnen is en het 20 augustus daaraanvolgend te
Champoluc, in de Val d'Aosta, voltooid heeft. Hoe laat staat er niet bij.
Deze neoclassicistische Partita is echter heel wat ouder dan Casella ons wil laten
geloven. Voor het merendeel leverden Rossini, Schubert, Verdi, Scarlatti en minder
bekende operacomponisten de muziek. Casella maakte er een pasticcio van, dat zelfs
niet gradueel verschilt van zijn oudste creatie, van zijn ‘à la manière de...’ Maar hij
noemt tegenwoordig de auteurs niet meer erbij die hij zo jammerlijk plundert.
Het neoklassieke procédé is ongeveer als volgt: men neme een aantal belegen
ingrediënten: melodieën, metrums en harmonietjes van min of meer historische
componisten - hoe ouder hoe nieuwer. Meng dit met wat ‘verboden gangen’:
kwintenparallellen, onvoorbereide septiemakkoorden en plusminus drie ‘Querstände’
per tien harmonische successies. Zorg dat het geheel er wat uitmiddelpuntig uitziet,
plaats de hoogtepunten zo avontuurlijk mogelijk, ergens waar niemand ze zou
verwachten, en schrijf een ijskoud praatje in het programma, waarin het goedgezinde
publiek kan
63
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The Big Parade (King Vidor, 1925) is een populaire film uit de jaren twintig over een
rijkeluiszoontje dat in het leger gaat wanneer de Verenigde Staten gaan deelnemen aan de
Eerste Wereldoorlog.
Zie ook de recensie in het RN van 17 oktober 1927.
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lezen dat alle problemen waaraan notabele componisten hun leven lang gezwoegd
hebben hier ‘op een nieuwe en moderne manier’ opgelost zijn.
Mogen wij er eigenlijk nog wel mee spotten? Past niet veel meer Georges Migots
oudtestamentische verontwaardiging ‘Soyez chassés du Temple des Arts?’65
Onze lezers die het stuk van Casella hoorden, mogen dit zelf uitmaken. Wij voor
ons kunnen het niet al te tragisch opnemen, gedachtig aan Zebedeus' (Van Looys)
opmerking: ‘Lachen is al een oud ding, en is er niet een lachstaartje aan het eind van
bijna iedere ernstige hond?’66
Beter was het orkeststuk Per una favola cavalleresca van G. Francesco Malipiero.
Beter, omdat het minder samengeraapt was. Maar het bleek wel een van Malipiero's
allerzwakste werkjes: te lang en te eentonig. Waar bleven Malipiero's ostinati, de
felle lichtflitsen die de Pause del silenzio zo boeiend maken? Het stuk is van een
on-Italiaanse grauwheid - saai als de Povlakte, en dat is de enige Italiaanse associatie
die het bij ons kon wekken.
De noviteit van Borodin (1834-1887) was interessanter - als alle stukken die tot een
historische periode behoren. Deze onvoltooide symfonie is echter veel onvoltooider
dan de beroemde Unvollendete. Het eerste deel speciaal; dikwijls is het nog niet meer
dan een symfonisch embryo. Hoe belangwekkend het was eens een andere Borodin
dan die van Prince Igor te horen - de moeite aan instudering en uitvoering besteed,
lijkt mij tamelijk wel verspild.67
Rudolf Mengelbergs Symfonische variaties voor violoncel en orkest vormden de
enige absolute noviteit van dit seizoendeel. Het stuk was niet zeer gunstig op het
programma geplaatst; geflankeerd door Berlioz' vehemente Carnaval romain en de
veelkleurige Symfonie van Franck leken de Variaties ongedifferentieerder dan zij
zijn. Mengelbergs motievenmateriaal is niet suggestief, de verwerking is altijd beter
dan de expositie. Een wezenlijke verdienste van het werk is de goede relatie tussen
solocello en orkest. Constructief is mij de (muzikale) betekenis van het herhaaldelijk
exploderende middendeel, met die grote-tromfortissimo's, ten opzichte van begin en
slot nog niet duidelijk geworden. Ook had ik gaarne vele trom-, triangel- en
tamboerijngeluiden gemist, coloristische details die aan de klankkleur van het geheel
geen goed deden. Het slot, met de lange noten in het solo-instrument, is zeer
geslaagd.68
Van de solisten noem ik nog: Thibaud (concert van Beethoven; wat ongelijk van
spanning); Jelly d'Aranyi, die Ravels voor haar gecomponeerde Tzigane speelde;
Kindler, mevr. Kwast-Hodapp en Elisabeth Schumann. Loevensohn introduceerde
Mengelbergs Symfonische variaties. Tot de hier minder vaak gehoorde werken kan

65
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67
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Het volledige citaat luidt: ‘Soyez chassés du Temple des Arts, vous qui enseignez aux enfants
une telle façon de lire Racine qu'il leur est impossible de lire Verlaine, Laforgue, Mallarmé,
Verhaeren, Gustave Kahn, [...].’ Onbekend is waar Pijper deze uitspraak heeft gelezen; zij
stond niet afgedrukt in het programmaboekje bij het concert van 11 november 1926 (première
van Migots Agrestides).
Van Looy (1925), 57.
Zie ook de recensie in het RN van 6 november 1927.
Zie ook de recensie in het RN van 22 november 1927.
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men nog rekenen: Psyché van Franck; het motet Exsultate, jubilate van Mozart (een
jeugdwerk waar veel Haydn in staat), de Romantische suite opus 125 van Reger;
Schelomo van Bloch (Kindler) en Casella's marionettenmuziekje Pupazetti, een vlot
Stravinsky-plagiaat.

Muziekberichten
De psychologie van de componist69
december 1927 (De Muziek)
Korte inhoud van een voordracht, gehouden na afloop van de
jaarvergadering der Federatie van Nederlandsche
Toonkunstenaarsvereenigingen op zondag 31 oktober 1927, door Willem
Pijper.
Een voordracht over de psychologie van de kunstenaar in het algemeen zou wellicht
meer licht verspreiden in de duisternissen die nog steeds om het mysterieuze
scheppingsproces hangen. Maar voor deze vergadering van musici heeft een kort
onderzoek naar de psychische structuur van de componist misschien meer
aantrekkelijks.
Een citaat van Richard Wagner brengt ons direct in medias res:
Mein Freund, das grad' ist Dichters Werk,
Dass er sein Träumen deut' und merk',
Glaub mir, des Menschen wahrster Wahn,
Wird ihm im Traume aufgetan.
All Dichtkunst und Poeterei,
Ist nichts als Wahr-traum-deuterei.
(Meistersinger, IIIe Acte)

Aan de hand van Stekels Die Träume der Dichter zette de inleider uiteen hoe vroeger
de geniale dispositie als een degeneratiesymptoom werd beschouwd. In verband
hiermee vergeleek hij de psychologische analyse met de muzikale. De laatste levert
ons inzichten betreffende de klinkende waarden van een compositie, de eerste houdt
zich bezig met de psychologie van de auteur van dit stuk. Verschillende kunstenaars
hebben naast de muzikale analyse de psychologische analyse als een noodzakelijkheid
gevoeld, bijvoorbeeld d'Indy en Pembaur (Poesie des Klavierspiels).
De meedogenloze analyse welke de tijd toepast, is eigenlijk ook een psychologische
analyse. Werken ‘verouderen’, omdat de latere generaties vaststellen dat de punten
van uitgang geen algemeen menselijke betekenis hadden, niet buiten het tijdelijk
verband konden staan. ‘De tand des tijds’ knaagt aan een werk, maar niet aan de
grondstoffen waaruit dat werk werd opgebouwd. Kunstmiddelen, gebruiken kunnen
verouderen, muzikale elementen niet.
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Omdat we ervan mogen uitgaan dat Pijper als redacteur van De Muziek deze tekst heeft
geautoriseerd, hebben we ervoor gekozen deze samenvatting door Frieda Belinfante op te
nemen in Het Papieren Gevaar.
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De drieklank kan niet verouderen, de leer van de reine zetting wel. Een drieklank
zelf is nog geen kunstwerk, maar een complex drieklanken kan het worden wanneer
er een symfonie mee wordt gecomponeerd. Een kunstwerk ontstaat pas wanneer de
muzikale middelen de dragers zijn van de wil van de componist. Zo hebben drie
omkeringen van een drieklank op zichzelf geen waarde, doch wel zoals ze voorkomen
in het begin van het laatste deel van Beethovens Vijfde symfonie.
Kunstwerken zijn manifestaties van de scheppende geest. In het centrum van elk
kunstwerk staat de auteur. Die zelfprojectie kan men gemakkelijker nog bij de andere
kunsten constateren.
Om bij de muziek te blijven: de held uit de Eroica was niet Buonaparte - die was
in hoogste instantie misschien aanleiding tot het ontstaan van een bepaalde stemming
waaruit naderhand de symfonie gegroeid is - maar Beethoven zelf. Hans Sachs, de
hoofdpersoon uit Die Meistersinger, is een zelfprojectie van Richard Wagner. Dit
gaat zó ver dat in de eerste (niet gepubliceerde) vorm van deze opera Hans Sachs'
tegenstander niet Beckmesser heet doch: Hanslick. (Men weet dat dit de naam was
van Wagners doodsvijand, de criticus van de Neue freie Presse.)
Komende tot de vraag waarom de ene componist zich meer tot theatermuziek, de
andere tot absolute muziek aangetrokken gevoelt, zette de inleider uiteen dat voor
de eerstbedoelde het verwezenlijken in abstracte klanken niet voldoende blijkt. Hij
heeft behoefte dit nog aan te vullen met woord en gebaar. Bij hem is de
manifestatiedrang zeer sterk. Een voorbeeld hiervan is Wagner.
Bij alle mensen vindt men twee met elkander in strijd zijnde neigingen: de wil om
zich te manifesteren en de wil om zich te verschuilen.
Stekel spreekt, om dit verschil aan te duiden, van de mensen van de grote en de
kleine cirkel. De eersten hebben behoefte zich naar buiten te manifesteren, de anderen
laten indrukken van buitenaf op zich inwerken en reproduceren die. Zij die zich tot
de absolute muziek aangetrokken gevoelen, vertonen reeds iets van een neiging om
zich te verschuilen. Een tamelijk sterk voorbeeld van deze verschuilingstendens is
het schrijven van een parodie. Men geeft dan zijn gevoelens als het ware met een
masker voor het gelaat.
De dankbaarste psychologische analyse is die van de componist met sterke
manifestatiedrang. Hoe sterker deze drang is, des te sterker ook de vernielingsdrang.
Iedere kunstenaar is revolutionair en reactionair. Hoe meer de manifestatiedrang
wordt uitgeleefd, des te sterker wordt zij. Beethoven is hiervan wel een sterk
voorbeeld.
Somtijds wordt een aanvankelijke manifestatiedrang in de loop van een leven
geremd. Daar zijn vele motiveringen voor te vinden. Soms is het diep tragisch, een
andere maal is het alleen maar jammer; dat hangt van de oorspronkelijke verrichtingen
af. Een hoogst enkele keer vindt men bij componisten een volkomen stilstand welke
het gevolg is van gemakzucht: de componist teert hier op zijn bereikte ontwikkeling
als een rentenier op zijn kapitaal. Dit verschijnsel vinden wij bijvoorbeeld bij Rossini,
die zich slechts tot zijn dertigste jaar ontwikkelde.
Iedere componist is het product van zijn tijd, maar elke tijd is het product van zijn
scheppende geesten.
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Hierna omvat spreker een groot gedeelte van het gesprokene met de vraag: waarom
schept een kunstenaar? Hij beantwoordt deze vraag met de woorden: elke
scheppingsdaad bewijst de drang zich te manifesteren.
Psychologie gaat iedereen aan. Medici, pedagogen die niet tegelijkertijd over
psychologisch inzicht beschikken, zijn ondenkbaar. Het is mijn absolute overtuiging
dat men binnen niet al te lange tijd zal moeten overgaan tot een psychologische
vorming van de musici, daar de muzikale analyse van een stuk alleen ons volstrekt
niets leert omtrent de metafysische, de wezenlijke waarde van een kunstwerk.
(Sterk verkort stenografisch verslag van mejuffrouw Frieda Belinfante.)70

Ernst von Dohnányi
11 december 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Ernst von Dohnányi (8 december 1927)
Haydn: Symfonie nr. 46 in B
Mozart: Pianoconcert in G, KV 453 (solist: Ernst von Dohnány)
Von Dohnányi: Ruralia Hungarica
Liszt: Les préludes
Ernst von Dohnányi, de voorman der niet-radicale stromingen in Hongarije, had drie
noviteiten meegebracht voor het concert van donderdag in het Concertgebouw. De
eerste was een onbekende symfonie van Haydn, de tweede een onbekend pianoconcert
van Mozart, de derde een orkestwerk van eigen hand, dat de [opmerkelijke] naam
Ruralia hungarica droeg.71
De symfonie van Haydn is constructief heel amusant (het Menuetto komt in de
Finale nog een keer terug) en staat in B. Het eerste deel is melodisch niet zeer
belangrijk, het tweede deel is bepaald ongeslaagd. Het Menuet is beter en de Finale
is aardig, speels, zoals men dat van Haydn kent. Wat te klein van formaat voor de
tegenwoordige concertzalen; een petit rien. Wel een van de minst gelukkige van
Haydns 149 symfonieën,72 maar toch de kleine moeite van het aanhoren nog wel
waard.
Het concert van Mozart wekte meer verwondering dan interesse. Schreef Mozart
ooit elders zulke symfonische concertbegeleidingen? Het werd bijna een symfonie
met een piano-obligaat. Heeft Dohnányi het stuk bewerkt? En zo ja, in hoeverre?
Wij hoorden in een concert voor piano van Mozart bijvoorbeeld nimmer zulke
concertante blazerspartijen tegen een tremolo van het strijkorkest. Er is niets tegen,
dergelijke oude stukken te restaureren, maar waarom het er dan niet bij gezet? Het
is natuurlijk mogelijk dat er geen noot en geen teken aan toegevoegd werd, maar dan
is het hoog
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Voor Belinfante zie voetnoot 243 bij de recensie van 19 april 1927 over het ensemble van
de Hollandsche Kamermuziekvereeniging, waarvan zij deel uitmaakte.
In het RN staat: de opmenige naam Ruralia hungarica. Waarschijnlijk een zetfout. Wat Pijper
heeft bedoeld is onduidelijk.
Zie voetnoot 187 bij het essay in het Haagsch Maandblad van maart 1927.
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tijd de diverse kritische uitgaven van de courante concerten eens te gaan herzien; er
behoort dan een nieuw hoofdstuk aan het boekdeel der klassieke concertmuziek
toegevoegd te worden en het zou misschien Dohnányi's postume verdienste worden
dat hij daartoe de stoot heeft gegeven.
De muziek van dit pianoconcert is overigens tamelijk oninteressant. Het tweede
deel speciaal is los van factuur.
Wij ontmoetten Ernö Dohnányi als componist, pianist en dirigent. Hij is gewis
een allround musicus (Mozarts concert ging zonder dirigent, hij leidde dit werkje
aan de vleugel), met goede oren en een ontwikkeld stijlbegrip. Als pianist deed hij
respectabele dingen, een beetje draufgängerisch soms, maar altijd muzikaal.
Zijn dirigeren gaf minder aanleiding tot betrekkelijke tevredenheid. Dat was hier
en daar zeer onduidelijk. Altijd veel te veel beweging - maar slappe, onbeheerste
beweging. Hij geeft alle indicaties met een gebaar alsof hij zijn verontschuldigingen
moest maken voor het feit dat hij ze geeft, en het gevolg is dat men elk sforzando
hoort aankomen en dat elk piano een halve maat te laat piano is.
Het componeren van Dohnányi, ten slotte, bleek een ernstig fiasco. Ruralia
hungarica is slechte kapelmeestersmuziek, volkomen verouderd romantisch en
kwalijk uit de verf.
Effectvol is het soms wel, maar de geest is van een zeer verouderd verleden. Zweers
was altijd nog meer up-to-date en de muziek van Dopper lijkt revolutionair naast
deze Landelijkheden van een verwilderde Brahms-epigoon. Alle veranderingen in
het aspect der Europese muziekwereld, alle vernieuwingen - te beginnen bij Richard
Strauss! - zijn langs zijn oren getrokken en hebben hem niet beroerd. Dohnányi is
thans eerst vijftig jaar oud, maar zijn muziek gaat meer dan vijftig jaar achter. Wij
mogen vrezen hem nimmer bij te horen komen; er zijn achterstanden welke niet meer
worden ingehaald.
Dit heet dan Hongaarse muziek in 1927, met gejuich en een opstaand orkest
begroet. Op deze wijze wordt het muziekbesef van de gemiddelde concertbezoeker
nog een beetje meer van de wijs gebracht. Ach - men moet er maar vrede mee zien
te hebben. Elk land heeft het concertleven dat het verdient...

Carl Nielsen
17 december 1927 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (11 december 1927)
Schubert: Achtste symfonie (Unvollendete)
Nielsen: Vioolconcert (solist: Emil Telmányi)
Richard Strauss: Don Juan
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (15 december 1927)
Weber: Ouverture Euryanthe
Nielsen: Vijfde symfonie
Tsjaikovski: Vioolconcert (solist: Mischa Elman)
Wagner: Ouverture Tannhäuser
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Het centrum van muzikaal Nederland heeft tweemaal achtereen de aandacht gevraagd
voor het werk van Carl Nielsen, nestor der moderne (?) Deense muziek. Zondag
laatstleden betrof het een vioolconcert, gespeeld door Telmányi, donderdag laatstleden,
als toegift, de Vijfde symfonie.
Deze Vijfde symfonie behoorde tot de kardinale mislukkingen van het muziekfeest
der International Society for Contemporary Music, in de afgelopen zomer in Frankfurt
am Main gehouden.73 Die uitvoering was toen niet prima, maar ditmaal is gebleken
dat zelfs een reproductie door het Concertgebouworkest, geladen, ganghoudend en
rijk aan contrasten, het stuk niet kan redden.
Wanneer een beginnend conservatorist dit werk ter wereld had gebracht, zouden
wij een beetje bedenkelijk kijken, een verse pijp stoppen en de jeugdige
Parnassusbestormer gemoedelijk toespreken! ‘Kijk eens hier’, zouden wij zeggen,
‘het is nuttig je invallen een tijdlang zomaar, in het wilde weg, op te schrijven. Het
is aardig eens een tijdlang vast te houden, wat je naar aanleiding van een tremolo op
a-c in wil vallen. Maar je bent nu op het conservatorium en dus moet je weten dat
het tiende part van die invallen ook werkelijk kiemkrachtig is. Een tuinder zaait zijn
kool dichter dan hij die later uitplant. En diezelfde tuinier weet ook dat hij binnen
heel korte tijd in een bedje sla ijverig moet gaan wieden. Jonge slaplantjes lijken
voor steelui precies op pas ontkiemde muur, kruiskruid en weegbree. Maar een
hovenier weet beter. Die wiedt het onkruid uit en de slaplantjes laat hij staan. En een
week later komt hij terug om “uit te dunnen”, zoals dat heet. Dan trekt hij de zwakke,
achtergebleven kiemplantjes uit om zodoende alleen het beste, krachtigste over te
houden. Die symfonie van jou, dat is precies een verwilderde groententuin. Ik kan
nog net onderscheiden wat je erin hebt willen kweken, dat was vooral veel kool en
knollen. Maar alles zit dik onder het onkruid en bovendien verbouw je een raar soort
knollen: ze lijken precies op citroenen.
Ook staat mij de kwaliteit van je kool niet aan, dit is een soort dat gauw doorschiet
en er is weinig vraag naar. Maar tenslotte moet je zelf maar weten wat je het liefst
in je tuintje wilt laten groeien. Alleen: wieden, jongmens! Alles verdringt elkaar,
nergens kan lucht bijkomen en wanneer je niet zorgt dat je al dat onkruid, die distels,74
dat bilzekruid en die kattenstaarten uitgeroeid hebt voor ze gaan bloeien en in het
zaad schieten, ben je in minder dan geen tijd naar de haaien met je cultures.
En om nu van dit landelijke beeld af te komen: als je niet dadelijk rechtsomkeer
maakt en met je partituur naar huis rent om die grootsprakige titel “symfonie” uit te
raderen, wil ik je hier nooit meer zien! Goed begrepen?’
Onze conservatorist zou zuinig kijken en naderhand iets mopperen van: ‘'t is ook
nooit goed’, maar hij zou, als hij de verstandige jongen was waarvoor wij hem houden,
zijn gegevens nog eens op de keper beschouwen.75 Hij zou zich al spoedig een beetje
beginnen te schamen over de lichtzinnigheid waarmee hij zijn delen had opgebouwd,
hij zou gaan toegeven dat het grootste deel van zijn thema's geen eigen
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Zie de recensies in het RN van 5 juli 1927 en in het Algemeen Handelsblad van 5 juli 1927.
Reconstructie: onleesbaar in het RN.
Reconstructie: onleesbaar in het RN.
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invallen van hemzelf waren, doch citaten van anderen. Kortom: hij zou van zijn werk
leren.
Maar wat moeten wij in aller muzen naam met dit werk beginnen, nu het niet van
een leerling is, maar van de grootste levende Deense componist? (Men kan het in
het programma lezen en de man die dat zegt, is niemand minder dan Julius Röntgen
senior.) En die symfonie werd ons niet ter kennismaking voorgelegd, maar van de
eerste noot tot de laatste voorgespeeld op het achtste abonnementsconcert van het
seizoen 1927-28.
Nielsen is tweeënzestig jaar oud en hij heeft, voor het buitenland althans, de
volledigste hegemonie over de muziek in Denemarken in handen. Wat betekent dit
alles? Welke conclusies moeten wij eruit trekken?
Beter: maar géén conclusies. Wij, Hollanders van 1927, stellen aan de muziek en
aan het componeren totaal andere eisen dan Carl Nielsen. Maar dat zijn eisen waar
Julius Röntgen senior ook nooit van heeft gehoord. Het lijkt ons wel zeer misplaatst
in het Concertgebouw met een lyrisch praatje over Gade te komen of over Hartmann,
Winding of Lange-Müller.
En men zou wel willen vragen wat Röntgen bedoelt met de mededeling dat Nielsen,
als componist, ‘zich meestal op twee scherp tegenover elkaar staande uitersten:
modern radicalisme en de oude, grote polyfonie, beweegt’. Men zou dat willen
vragen, als de muziek ten behoeve waarvan deze gruwelijke nonsens werd
neergeschreven, ons maar een haartje interesseerde.
Dat doet zij evenwel niet. Wij zullen dus Röntgens ‘modern radicalisme’(!) maar
vertalen met: foute stemvoeringen, en de ‘oude grote polyfonie’ met: Nachklänge
aus Ossian.76 Zo komt er tenminste enig evenwicht in onze waarderingen.

Concertpraktijk
januari 1928 (De Muziek)
Wij mochten, naar aanleiding van onze korte studie ‘Muziekleven en concertpraktijk’,
verschenen in het novembernummer van De Muziek77, een aantal directe en zijdelingse
reacties ontvangen, welke voor ons evenzovele bewijzen waren dat de in het artikel
aangeroerde punten de volledige belangstelling hebben van onze Nederlandse musici
en amateurs. Het spreekt vanzelf dat men ons niet louter met instemming heeft
bedacht; uit orthodox-calvinistische kringen kregen wij zelfs het verwijt te horen dat
wij met ons artikel een steentje hadden bijgedragen tot verpaapsing van ons
gemenebest...
Wat mij ietwat overdreven lijkt.
Anderen weer, die het stuk ook niet goed gelezen hebben, vroegen zich vol angst
af of ik mij wel voldoende rekenschap had gegeven van het feit dat de Nederlandse
melomaan onder het begrip Nederlandse muziek vooral verstaat Loverkens, Liedjes
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Ouverture uit 1840 van Niels Gade.
Zie HPG 2, 352-360.
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der liefde en Kleengedichtjes.78 Zij vreesden voor een crescendo van boerendansjes
en kinderachtige liedjes op Hollandse teksten. Mij lijkt dit gevaar niet zeer dreigend.
Ik sprak bij herhaling over een jonge Nederlandse school van autonome Nederlandse
componisten. Is het nog nodig vast te stellen dat ik de stijve en vlijtige oefeningen,
geschreven door musici welke Nederlandse namen dragen, oefeningen in het
gemiddelde der Duitse conservatoria, niet tot een ‘oorspronkelijke Nederlandse
school’ reken? Ik heb het noemen van namen vermeden en dat zal ik hier ook verder
doen. Wij spreken gaarne over het opvoeden van ons publiek. Natuurlijk moet het
publiek evengoed ‘opgevoed’ worden als de executanten. Maar we moesten toch
eigenlijk bij de executanten en pedagogen, bij de aanstaande executanten en
pedagogen vooral, beginnen.
Willen wij van de huidige circulus vitiosus een spiraal maken, dan moet men
ergens een opening in die cirkel hakken, nietwaar? En daarom, van opvoeding
gesproken: noemt iemand Brahms een lid van de ‘jonge Duitse’ school, of Paladilhe79
van de ‘jonge Franse’? Welaan dan.
De betuigingen van instemming met de inhoud van ons artikel gaan wij stilzwijgend
voorbij. Er is veel werk te verrichten en wij allen stellen ons, naar onze beste
vermogens, in dienst van het ideaal ener zelfstandige, krachtige Nederlandse muziek.
Wij hebben ook, zonder dat te kunnen vermijden, enkele gevoeligheden geraakt.
Ambitieuze zangeressen, ijverige instrumentalisten zonden ons concertprogramma's
toe die dikwijls ware wonderen van stilistisch onverstand mochten heten. Maar
inderdaad, men had zijn Rennesjes, zijn Zweersjes en Hullebroeckjes in de reeks die
bij de oude Italianen begint en met Mahler eindigt, weten te wringen. En dus nam
men toch notitie van de Nederlandse muziek, nietwaar?
Neen, en nogmaals neen. Het is iets zeer typisch Hollands (maar niet in de goede
zin) om concessies te willen doen. Die nationale liefhebberij voor concessies heeft
altijd gemaakt dat wij overal en steeds achteraan kwamen. Wij vragen geen filantropie
van onze collega's, van onze executanten, van onze toehoorders. Wij vragen hun
algehele vermogen, hun volledige liefde, óf niets. Slechts wanneer men alles opofferen
durft: de vroegere schoonheidsidealen, het succes, de bewondering van het
veelhoofdige publiek - dan eerst mag men zeggen dat men als hoorder, uitvoerder
en componist zijn plichten als verdediger van een ideaal nakomt.
Intussen nemen wij met dankbaarheid nota van het feit dat sommige solisten en
enkele ensembles zich bewegen in de richting die ons de enig juiste lijkt. Moet ik
nog zeggen dat een algemeen artikel als ‘Muziekleven en concertpraktijk’ niet bedoeld
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Loverkens was een liedbundel uit 1860, door Willem Frederik Gerard Nicolai gecomponeerd
op oud-Nederlandse teksten die hij ontleende aan de verzameling Niederländische Volkslieder
van A.H. Hoffmann von Fallersleben. Deze leraar in de germanistiek was in 1821 naar
Nederland gekomen om de restanten in kaart te brengen van de Middelnederlandse letterkunde.
Liedjes der liefde, op teksten van René De Clercq, was de tweede bundel in de reeks Liederen
voor 't volk van Johan Wierts, de componist van o.a. Onder moeders paraplu. De bundel
Kleengedichtjes van Catharina van Rennes, op teksten van Guido Gezelle, verscheen in 1904,
en bereikte een oplage van 73 drukken.
Zie voetnoot 26 bij de Muziekbesprekingen van oktober 1927.
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kan hebben het streven van gelijkwillenden te verkleinen? Ik dacht eerst van niet.
Maar het is mij weer eens te meer duidelijk geworden dat met name onze uitvoerende
kunstenaars bijna overgevoelig bleken te zijn op het stuk van Hollandsheid en neofilie.
Men verwondert zich telkens weer over het onvermogen van velen om zakelijke
beweringen van persoonlijke waarderingen te onderscheiden. De vragen zijn niet:
componeert A. muziek op Hollandse teksten met gebruikmaking van oprechte
Hollandse gegevens? Voert B. deze Hollandse muziek op een gemengd
Händel-Strauss-programma uit? Komt C. ernaar luisteren met het muziekbesef dat
ingesteld is op die Händel-Strauss-programma's? De conclusies die ik wél meende
te moeten trekken, staan te lezen op pagina 58 van De Muziek, II nr. 2,80 en het lijkt
mij ruimteverspilling ze nogmaals te laten afdrukken.
Voor de tweede en laatste maal: wij hebben het streven van de goedwillende
Nederlandse executanten geenszins willen verkleinen. Wat wij aangeroerd hebben,
deden wij zonder daarbij namen te noemen, denkende aldus veler gevoeligheden te
ontzien.
Het heeft niet mogen baten. En daarom doet het mij genoegen dat ook van de zijde
der Nederlandse componisten enige reactie is gekomen op onze stellingname. De
componist B. van den Sigtenhorst Meyer bood ons een kort stukje ter plaatsing aan,
dat hierna volgt. De tevredenheid van de auteur deel ik niet ten volle, maar met de
algehele strekking van zijn betoog kan men het zonder voorbehoud eens zijn.
‘Hoewel de heer Pijper zonder twijfel in zijn betoog gedeeltelijk gelijk heeft, gaat
hij mijns inziens toch te ver in zijn algemeen verwijt aan Nederlandse kunstenaars.
Ik geef toe dat er zeer velen zijn die onze eigen kunst volkomen links laten liggen
en het is zeker goed dit aan de kaak te stellen, maar dit neemt niet weg dat er ook
velen zijn die uit werkelijke liefde tot Nederlandse werken, van wie dan ook, tot onze
verdedigers in het openbaar geworden zijn en voor hen was dit artikel toch wel hoogst
onaangenaam.
Ik wilde daarom enkele onzer voor Nederlandse werken steeds opkomende
kunstenaars naar voren brengen en wel de volgende:
Mevrouw Noordewier, Coba Repelaer, Tilly Koenen, Cornelie van Zanten, Ch.
van Isterdael (met vrijwel alle Nederlandse werken voor violoncel), Jaap Stotijn en
Mevrouw Stotijn,81 Julie de Stuers, Joy MacArden, M.A. Brandts Buys, Hans
Schouwman (die geen gelegenheid voorbij laat gaan om Nederlandse pianowerken
te laten horen), Dirk Schäfer (voor eigen werk), Van der Vegt, Rient van Santen,
Max Orobio de Castro, Rosa Spier, George Robert en nog zo vele anderen, vooral
jongeren.82
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Zie HPG 2, 359.
Bedoeld is de sopraan Geertruida Stotijn-Molenaar.
Voetnoot van Van den Sigtenhorst Meyer: “In dit verband kan ik niet nalaten ook nog wijlen
Johan Schoonderbeek te noemen, die steeds weer met alle toewijding in de bres sprong voor
Nederlandse werken.” Johan Schoonderbeek (1874-1927) was o.a. als organist verbonden
aan de Grote Kerk te Naarden en was oprichter van de Nederlandsche Bachvereeniging.
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Verder zijn er de sextetten die, voor zover ik weet, vrijwel alle Nederlandse werken
op dit gebied gespeeld hebben en wat kwartetten betreft staat het Haagsche
Strijkkwartet83 zeker wel vooraan met bijna alle Nederlandse kwartetten, kwintetten
en trio's, waarvan ik de volgende componisten alleen maar noemen zal: Schäfer, Jan
Brandts Buys, Zagwijn, Röntgen, Ingenhoven, Voormolen, Oberstadt, Koeberg, Von
Brucken Fock, Landré, Van den Sigtenhorst Meyer, enzovoort.
Al deze concertgevers hebben door jaren heen Nederlandse werken gespeeld en
zullen dat zonder twijfel blijven doen en dit niet alleen: het gebeurt meermalen dat
van de kant dier uitvoerders de componisten met aandrang gevraagd wordt, bepaalde
werken voor hen te schrijven.
Ik wil niet nalaten hier ook, wat een meer stille verbreiding betreft, te wijzen op
dat wat zovele pedagogen voor onze muziek doen, waarvan de waarde zeker niet
onderschat mag worden en wier verbreiden even belangrijk is als dat van
concerterende kunstenaars.
Mogen de achterblijvers hun aller goede voorbeeld volgen.’

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
januari 1928 (De Muziek)
De noviteiten van de achter ons liggende muziekmaand waren: een symfonie van
Haydn, in B, en een pianoconcert (KV 453) van Mozart, geïntroduceerd door
Dohnányi. Vervolgens een orkestsuite van Dohnányi, een vioolconcert en de Vijfde
symfonie van Carl Nielsen, een ballet, Tombelène, van Godefroid Devreese en een
pianoconcert van de schrijver van dit overzicht. In totaal zeven stukken, wat voor
een maand niet weinig genoemd kan worden.
Het werk van Devreese heeft mij het sterkst geïnteresseerd. Niet omdat het even
goed geconstrueerd zou zijn als de symfonie van Haydn, niet omdat het symfonische
besef van de auteur helderder zou zijn dan dat van Nielsen of Dohnányi. Maar deze
jonge Belg heeft meer fantasie dan de Hongaar ooit gehad heeft, meer muzikaal
instinct dan de Deen nog vertoonde. Er staat te veel Rimski-Korsakov in zijn
compositie en de geest van Stravinsky (L'oiseau de feu) wierp een schaduw over de
conceptie van het begin. Men zou ook vele aanmerkingen wensen te maken op zijn
scenario, een indrukwekkend Keltisch gegeven, dat zwaar overdekt is met de obligate
rekwisieten van een overjarige romantiek: druïden, heldhaftige Galliërs, gewijde
gebaren, wraakzuchtige goden, doordringende kreten, mensenoffers, gifbekers, een
maancultus en drie dagen van liefde.
En met dat al werd het toch een muzikale conceptie waarmee wij Devreese
gelukwensen. Een muziek kan tot klinken gebracht worden, in het bewustzijn van
een auteur, door contemplatie, door inzicht, door twijfel - door sublieme symbolen
en
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Het Haagsche Strijkkwartet bestond uit Samuel Swaap, Adolphe Poth, Jean Devert en Charles
van Isterdael. Zie Pijpers recensie van 23 februari 1923. Begin 1928 vierde dit kwartet zijn
tienjarig bestaan.
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door een belachelijk centsplaatje. Debussy schreef zijn Puerta del vino84 ‘naar
aanleiding van’... een prentbriefkaart. Dat is aan die muziek niet meer te horen.
Richard Strauss schreef zijn Also sprach Zarathustra als een symfonisch marginalium
bij een der monumentaalste scheppingen van het menselijk bewustzijn. Dat is daar
evenmin aan te horen. Bach maakte met het zouteloze gerijmel van Picander
meesterwerken; de meest bekende muziek bij Shakespeares Tempest is van...
Humperdinck. Dit zijn slechts een paar grepen.
Waarmee ik maar zeggen wil dat de manifeste minderwaardigheid van Devreeses
punt van uitgang er weinig toe doet. Hij schreef een vehemente, bijzonder weelderig
gekleurde muziek, een kunstwerk dat meer Rubensiaanse voluptueusheden vertoont
dan Rembrandtiek clair-obscur, maar dat - en dit is het belangrijkste - nergens dode
plekken aanwijst en volkomen onbesmet is door de waarlijk epidemisch optredende
ziekten neoclassicisme, amerikanisme of neue Sachlichkeit. Devreese belijdt nergens
een ‘retour-à...’ en het laat zich aanzien dat zijn sterke muzikale (en muzikanteske)
instincten hem voor vele misstappen zullen behoeden. Men zou slechts wat meer
bondigheid wensen en een verheldering van zijn constructief bewustzijn. Tenslotte
werkt een scenario als dat van Tombelène ongunstig op iemands vormbegrip: de
quasi-psychologische, maar in wezen theatrale motivering van de hoogtepunten en
complicaties stoort de muzikale gang van zaken. Niet anders ging het Stravinsky bij
diens Sacre du printemps. Dat Pétrouchka beter in evenwicht hangt, is slechts te
danken aan de labiliteit (om niet te zeggen twijfelachtigheid) van de vormgevende
motieven. Devreeses thematiek is muzikaal absoluut belangrijker, maar ik zou niet
durven volhouden dat hij reeds alles uit dat materiaal gehaald heeft wat erin zat. Zo
is bijvoorbeeld de tweedeligheid van het hele stuk psychologisch wél, maar muzikaal
ternauwernood gemotiveerd.
Wensen wij hem durende werklust, de grotere vaardigheid zal vanzelf wel komen.
Maar het volgende orkestwerk zij zonder buitenmuzikale voorwendsels, s.v.p.
Het orkeststuk van Ernő Dohnányi bleek een teleurstelling. Ruralia hungarica is een
bosje landelijkheden, met weinig charme en bovendien niet zeer zaakkundig
gerangschikt. Dohnányi is een uitmuntend, allround musicus, die thuis is op alle
markten der officiële muziekbeoefening. Hij dirigeert niet zonder entrain, hij stelt
zich het klankbeeld juist voor. Hij speelt niet zonder virtuositeit piano, het is goed
van klank en vaak briljant. En niemand zou mogen volhouden dat hij zich op het
terrein der compositie onbedreven getoond heeft. In het geheel niet. De Ruralia
liggen heel goed voor de diverse instrumenten; Dohnányi schrijft een geslaagd tutti:
alle melodieën klinken, de bassen zijn best uitgewerkt en de middelstemmen gaan
logischer dan soms bij Wagner. Maar het is niet toevallig dat ik bij deze beoordeling
uitga van het receptenboek der vorige-eeuwse compositietechniek. Vele muzieken
toch uit deze periode werden toebereid volgens de algemeen aanvaarde farmacopee
en niet een van deze vele muzieken vermocht ons ooit meer dan een plichtmatige
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La puerta del vino is de vijftiende van de 24 Préludes.
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belangstelling in te boezemen. Dit wat de (ontbrekende) charme der Ruralia betreft.
De rangschikking van de delen, de opeenvolging van piano en forte, van vlug en
langzaam, van soli en tutticomplexen liet te veel wensen onvervuld. Het is altijd juist
even te lang forte, juist iets te veel klarineteffect. Kleine vergissingen, typerend voor
een niet-componist.
Dohnányi heeft in het centrum van muzikaal Nederland een paar prachtige kansen
gehad: als componist, pianist en dirigent. Hij heeft van die kansen het gepaste gebruik
gemaakt. Maar de nieuwere, de tegenwoordige Hongaarse muziek (Bartók, Kodály,
Jemnitz) heeft Dohnányi ons niet gebracht. Voor ons staat na deze kennismaking
vast dat hij voor de Hongaarse toonkunst ongeveer evenveel betekent als Röntgen
voor de Nederlandse: ook Röntgen heeft zich ettelijke malen als een allround musicus
laten kennen.85
De Hongaren heten een muzikaler volk dan de Denen. Dat zal wel waar zijn. De
Vijfde symfonie van de tweeënzestigjarige Carl Nielsen bevat stellig te weinig muziek
voor haar lengte. Ik zou hetzelfde kunnen schrijven naar aanleiding van het
vioolconcert, maar de symfonie is representatiever voor Nielsens betekenis als auteur.
Dohnányi is waarschijnlijk een te algemeen muzikaal kunstenaar om als componist
veel te kunnen betekenen. Hij is niet eenzijdig genoeg, er is geen brandpunt. Nielsen,
daarentegen, is niet universeel genoeg, naar mij wil voorkomen. Te veel terreinen
in zijn algemeen-menselijk en muzikaal bewustzijn werden slechts oppervlakkig in
cultuur gebracht: hij heeft geen stijl. Zijn premissen, zijn thema's en concepties blijken
volkomen waardeloos: het klinkt niet.
Het lijkt erop dat Nielsen in zijn vaderland mateloos wordt overschat. Het ware
lichtzinnig op te merken dat de Denen voor de Europese kunst nooit veel betekend
hebben en dat de muziek van de bekendste levende Deen deze stelling in de
tegenwoordige tijd helpt bewijzen. Dit zou lichtzinnig zijn, want het verband tussen
geografie en componistenscholen is altijd avontuurlijker geweest dan de leerboeken
ons wijs gemaakt hebben.
Ware de Deense muziek, gepersonifieerd bijvoorbeeld in Nielsen, een weinig
kosmopolitischer - wie zou zeggen welke muzikale wonderen de wereld uit
Kopenhagen nog te wachten zou hebben?
Maar Nielsen mist elk spoor van kosmopolitisch besef. Het werk is niet eens
nationaal - het is provinciaal. En geen eigenschap is funester voor de, van haar wezen
uit, internationale muziek dan juist dorperlijkheid. Nielsens klankenwereld is zeer,
zeer onvolledig. De climaxen lopen volgens waarlijk al te primitieve schemaatjes en
alles klinkt stroef en onhandig. De constructie van de beide delen is volkomen
onbegrijpelijk, er is geen kop en geen staart aan. Hier en daar moet men aan een
verwilderde Bruckner denken, elders weer is het Mendelssohn.
Julius Röntgen had in het programma een hartelijk opstelletje geschreven, dat
culmineerde in de bewering dat Nielsen als componist ‘zich meestal op twee scherp
tegenover elkaar staande uitersten (beweegt): modern radicalisme en de oude, grote
polyfonie’.

85

Zie ook de recensie in het RN van 11 december 1927.
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Deze kwalificaties lijken mij onbehoorlijk opgeblazen; ik kan ze alleen begrijpen,
wanneer ik voor ‘modern radicalisme’ (raar woord) mag lezen: foute stemvoeringen,
en voor ‘de oude, grote polyfonie’: Nachklänge aus Ossian.86
Maar wat al misverstanden moeten er gecolporteerd worden om een sympathiek,
maar niet zeer deskundig buitenlands auteur aan een aureooltje te helpen. Het is
natuurlijk heel aardig om het in Nielsen gepersonifieerde Denemarken, het Hongarije
van Dohnányi, het Italië van Casella, de United States van Schelling naar het centrum
van muzikaal Nederland te laten komen. Er is zelfs alles voor te zeggen. Maar ik
dring bij herhaling aan op een introductie, onder des componisten leiding, van het
werk van Anton von Webern. Dat zal het publiek evenmin ‘mooi’ vinden als de
symfonie van Nielsen of de Partita van Casella. Maar dat behoort tenminste tot de
(schaarse!) prestaties die typerend zijn voor deze tijd; dat zijn (tenminste!)
meesterwerken. Wij behoren hier ook het werk van Ernst Lévy te leren kennen, het
werk van Petyrek, Janáček en Toch. Er kwamen wat te veel tweederangs grootheden
aan de beurt, tot nu toe. Wij zijn erkentelijk voor de kennismakingen, doch daarmee
is nog niet voldaan aan de - zeer hoge - eisen die wij aan een cultureel centrum als
het Concertgebouw stellen.
De beide klassieke noviteiten welke Dohnányi meegebracht had, waren niet zonder
betekenis. Het pianoconcert van Mozart, door Dohnányi zonder dirigent uitgevoerd,
is melodisch zeer bekoorlijk; de instrumentatie was ietwat on-Mozartesk voor ons
gevoel. De symfonie van Haydn was vooral constructief bijzonder aantrekkelijk
(reprise van het Menuetto in de - wat al te beknopte - Finale). Thematisch bleken het
eerste en tweede deel onpersoonlijk, het Menuet is mijns inziens het beste deel. Wat
bij Haydn vaker het geval is.
De solisten van deze vier weken waren: Hekking (het concert van Haydn), Helmann
(concert van Mendelssohn), Blanchard, Brohm, Sell en Elders (Konzertantes Quartett
van Mozart), Dohnányi, Telmányi (Concert van Nielsen), Mischa Elman (Tsjaikovski),
Wolfsthal (Brahms) en Piatigorsky (Dvořák). En van de minder bekende werken
welke in deze periode uitgevoerd werden, noem ik nog: Debussy, Petite suite
(georkestreerd door Henri Büsser), Pijper, Symfonie nr. 3, en de Domestica van
Strauss.
Van een bespreking van mijn eigen pianoconcert zal ik mij, om begrijpelijke
redenen, liever onthouden.

Boekbesprekingen
januari 1928 (De Muziek)
Muziek en musici in de caricatuur, door Cornells Veth
Uitgeverij J.Ph. Kruseman, Den Haag. Prijs f 9,50
Een helaas onoverzichtelijke verzameling karikaturen, van ver uiteenlopende waarde,
aaneengelast door een helaas al te beknopte tekst. Te vaak is het hinderlijk merkbaar
dat de auteur buiten het muziekleven staat en dat de inlichtingen, welke hij voor zijn
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verzameling niet kon ontberen, hem moeten zijn verstrekt door betrekkelijk eenzijdig
georiënteerde vakgenoten. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat één hoofdstuk
over Wagner-karikaturen ons meer begrip van Wagners betekenis zou hebben
bijgebracht dan zes biografieën en de lectuur van des meesters Gesammelte Schriften.
Van de kapittels over ‘het dier en de muziek’, over ‘de macht der muziek’ zou veel
meer te maken zijn geweest.
Maar vergeten wij niet dat het boek, naast veel rommel, ook een aantal prachtige
reproducties brengt. Ik denk bijvoorbeeld aan de magnifieke antieke en middeleeuwse
voorstellingen (het sublieme fragment van Jeroen Bosch, De hooikar, op pagina
17),87 aan de uitstekende Offenbach-karikaturen en de krabbel van Picasso en
Stravinsky door Jean Cocteau. Daarbij neemt men de psychologisch volkomen
mislukte karikatuurproeven van Ton van Tast88 (Viotta, Saint-Saëns, Zweers,
Diepenbrock, Catharina van Rennes en Wagenaar - de een nog ongeslaagder dan de
ander) op de koop toe. De Mengelberg-portretten hebben weinig karikaturaals; Jo
Spier89 typeert beter dan Joh. van Hell.90 De tekeningen van Cocheret, in Caecilia en
Het Muziekcollege, leren ons ook weinig, al te weinig, omtrent de eigenschappen
van de sujetten. Peter van Anrooy lijkt op een zwemmer, van Max Kloos'
predikantachtige mildheid maakte de tekenaar een soort boze ironie, Evert Cornelis
kreeg iets volkomen imbeciels. Tussen een paar kostelijke Oberländer-karikaturen91
en een aantal plaatjes uit Life ontdekken wij plotseling een prachtige reproductie
naar Goya,92 die onzes inziens in het hoofdstuk over ‘het dier en de muziek’ een
plaats had moeten vinden.
Het geheel werd te ongelijkwaardig; er werd te veel ruimte gegeven aan
ongeslaagde portretkarikaturen, te weinig aan tekeningen die, als die van Bateman93
en Oberländer, typerend zijn voor de mentaliteit van een tijdperk.
87
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Afgebeeld is een fragment van De hooikar waarop een wezen te zien is, van wie de snuit
overgaat in een lange fluit die met de vingers wordt bespeeld.
Ton van Tast, pseudoniem van Anton van der Valk (1884-1975), was een tekenaar van
politieke spotprenten. Voor de Haagsche Post leverde hij de serie actuele commentaren ‘De
Daverende Dingen dezer Dagen’. Ook verschenen zijn prenten in De Vrijheid en De Ware
Jacob. Naast karikaturist was hij ook kunstschilder, aquarellist, lithograaf en reclametekenaar.
Jo Spier (1900-1978) was tussen 1924 en 1939 illustrator bij De Telegraaf. Daarnaast tekende
hij reclames, o.a. voor de KLM. Ook zijn er diverse boeken van zijn hand verschenen. Na
de oorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij eveneens als illustrator succes
had.
De schilder en tekenaar Johan van Hell (1889-1952) was sociaal-democraat in hart en nieren.
Hij was ook klarinettist (leerling van P. Swager) en speelde regelmatig mee in het
Concertgebouworkest. Een vaste aanstelling sloeg hij af om vrij over zijn tijd te kunnen
beschikken. Wel gaf hij muziekles aan het Muzieklyceum en de Volksmuziekschool en was
hij medeoprichter van de Hollandsche Kamermuziekvereeniging (zie Pijpers verwelkoming
van deze vereniging in de recensie van 19 april 1927 en voetnoot 239 aldaar). Van Hell
maakte politieke affiches voor de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP).
Adolf Oberlander (1845-1923) was een beroemd Duits karikaturist.
Goya, Bravissimo! Een aap speelt, staande, gitaar voor een zittende ezel; op de achtergrond
maken twee toeschouwers zich vrolijk om het tafereel.
H.M. Bateman (1887-1970) was een Engelse cartoonist en karikaturist die in zijn productiefste
jaren voor meerdere kwaliteitskranten werkte. Wegens een zwakke gezondheid kon hij in
de Eerste Wereldoorlog geen dienst nemen, maar leverde een bijdrage aan de strijd door

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

385
Dr. Johan Wagenaar haalt in de inleiding de karikatuur en de satire enigermate door
elkaar (dat deed Veth trouwens het hele werk door), maar hij heeft volkomen gelijk
waar hij zegt dat portretpersiflages in periodieken betrekkelijk vaak ondingen zonder
geest zijn: ‘Zij vergroten dan gelaatsfouten in het groteske of zelfs in het eenvoudig
lelijke, zonder karaktertrekken te belichten.’
Het is jammer dat Cornelis Veth zoveel ruimte afgestaan heeft aan creaties van
dit gemiddelde. Goede Nederlandse karikaturen zijn nog zeldzaam, dat is waar.
Het is te hopen dat de verzamelaar de tweede druk in volkomen gewijzigde vorm
zal brengen. En het is wenselijk dat die tweede druk niet al te lang op zich zal laten
wachten. Aan een ‘Narrenspiegel’ is in 1928 evenzeer behoefte als in de
Middeleeuwen en Veth is juist de man die ons die kan slijpen.

Frans Vink: Beethovens negen symfonieën, een leidraad
Uitgeverij Selecta, Den Haag. Prijs f 1,Het boekje was oorspronkelijk bedoeld om de cursisten der Volksuniversiteiten een
‘leidraad ter nabetrachting’ te verstrekken. Nergens las ik evenwel nog verwarder
en dilettantischer uiteenzettingen naar aanleiding van het symfonische deel van
Beethovens levenswerk. En dit zegt veel. De auteur goochelt met
‘niet-hoofdthematisch-aanvangende-fasen, het-in-Dur-kwinten-afdalend-hoofdmotief,
thema's-inneventhematische-fase’, enzovoort - totdat alles rondtolt in de
Volksuniversitair geschoolde hoofden van de rampzalige melomanen die zich, goed
van vertrouwen, aan de leiderstalenten van de zangrijke heer Vink hebben
overgegeven. Lyriek en optelsommen, germanismen, Riemann-jargon en
onverteerbare, want onverwerkte, Bollandismen maken van dit boekje van 58,
gelukkig kleine pagina's een monument van lekenonverstand.
Vroeger was het gewoonte dat een handwerksman het vak leerde bij een meester
in dat vak. En die goede gewoonte strekte zich ook uit over de kunsten. Tegenwoordig
echter veilt ieder kettinghandelaartje zijn waren, die hij niet zelf vervaardigd heeft,
die hij ternauwernood bij name kent, op alle markten dezer klein geworden wereld.
In een tijdperk dat niet ieder besef van techniek, van vakkennis had verloren, zou
een publicatie als Beethovens negen symfonieën onmogelijk zijn. Ik acht het, vooral
voor de muziekliefhebbers waaruit de cursisten der Volksuniversiteiten gerekruteerd
plegen te worden, kortweg verderfelijke lectuur.

A. de Wal: De pianistenwereld
Uitgeverij J.Ph. Kruseman, Den Haag. Prijs f 6,50
‘Door zijn veeljarige werkzaamheid als muziekredacteur van Het Vaderland’, meent
het prospectus, ‘mag de auteur zeker in alle opzichten bekwaam voor zijn taak
genoemd worden.’ Dat staat nog te bezien. Ik ken ettelijke bakkers die jarenlang
brood gebakken hebben, doch wier banketletters en koeken ons niet smaken willen.
middel van inspirerende tekeningen. In de jaren twintig en dertig was hij de hoogst betaalde
en meest gekopieerde humorist.
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Juist omdat deze nuttige leden der maatschappij een zo veeljarige werkzaamheid als
broodbakker achter de rug hebben. A. de Wal, een der meest woordenrijke recensenten
van dit aan verslaggevers zo rijke, aan critici zo arme land, heeft inderdaad lang,
zeer lang muziekverslagen geschreven. Maar het Concertverslag, zoals ook A. de
Wal dat reeds jarenlang bedrijft, en het Boek zijn twee onvergelijkbare grootheden.
Een boek, ontstaan uit een op het verslag ingesteld bewustzijn, is een compilatiewerk
waarin observaties die slechts tijdelijke waarde (eendagswaarde) hebben, tot
dogmatische stellingen worden gepromoveerd. Zoiets is altijd een beetje belachelijk.
Het is vooral onplezierig als dat op zo pretentieuze manier gebeurt: ‘Madeleine
Grovlez, de Parijse pianiste met de Spaans klinkende naam, heeft zich in een recital
een muzikaal sterke natuur (nog niet hetzelfde als sterk muzikale natuur) getoond in
Frans modern werk. In de dynamische en fysische werkingen ligt de hoofdfactor der
intenties’ (pagina 239).
Over het spel van Igor Stravinsky: ‘De pianist-componist hanteerde toen de
diabolische klavierpartij met ingenieurs-diploma-vaardigheid cum laude’ (pagina
276).
Noot op pag. 33: ‘Ik ben er nog altijd trots op, op dit orgel in de Bergkerk te
Deventer, waar Bachs voorganger Reinken organist is geweest, meermalen te hebben
gespeeld in mijn jeugd.’
Deze drie grepen zijn voldoende, dunkt mij. Het hele boek van ruim 280 bladzijden
is in dit praatgrage gemiddelde geschreven. Overal staat de auteur ons hinderlijk vlak
voor de voeten, houdt ons bij een jasknoop vast om ons, langdradig, gemaniëreerd
en retorisch, iets te vertellen. En dat gaat aldoor op het toontje dat wij, dankzij de
zogenaamde beschaafde fideliteit van de Haagsche Post en de Mededeelingen aan
het Publiek in de Haagse tramwagens (‘Als een Hagenaar hoest, houdt hij zijn hand
voor zijn mond’) niet erg goed meer kunnen verdragen.
Het boek is rijk geïllustreerd en met zorg uitgegeven. De auteur constateerde in
een helder ogenblik, op bladzijde 281, dat zijn boek bij het verschijnen feitelijk reeds
verouderd was. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Alleen zou men zich willen
afvragen of A. de Wal zich van de draagwijdte van deze bekentenis wel voldoende
rekenschap had gegeven. Verouderd, zelfs ‘feitelijk verouderd’, is trouwens maar
een zwak woord...

Monteux' afscheid
24 januari 1928 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux (19 januari 1927)
Beethoven: Ouverture Coriolan
Brahms: Vioolconcert (solist: Louis Zimmermann)
Stravinsky: Le sacre du printemps
De concerten van donderdag en zondag laatstleden waren het schouwtoneel van een
uitbundig enthousiasme, na Shéhérazade van Rimski (dat was te verwachten) en na
Stravinsky's Le sacre du printemps (even onverwacht als overbluffend).
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Pierre Monteux heeft in een interview verklaard dat symfonieconcerten met
paradepaard rijdende solisten uit de tijd zijn.94 De leiding van concertinstellingen is
daar nog niet zo van overtuigd: een solist met een wereldreputatie trekt meer publiek
dan een meesterlijke reproductie van een symfonisch werk, meent men. Het
auditorium van het Amsterdamse Concertgebouw heeft echter ditmaal Monteux'
bewering eens nadrukkelijk onderstreept: geen der solisten ontving tot dusverre een
warmer ovatie dan de dirigent deze keren gewerd. Men zou hieraan opmerkingen
willen vastknopen over evoluties in het muziekbegrip der menigte, maar dat zou,
vrezen wij, dan toch weer te veel eer zijn. De zaak zit waarschijnlijk zo: het
veelhoofdige, anonieme (alhoewel Amsterdamse) publiek vermaakt zich in het jaar
1928 blijkbaar beter met superieure uitvoeringen van de meeslepende Sacre of van
de rederijke sultane Shéhérazade dan met muziekstukken als het Vioolconcert van
Brahms, het Celloconcert van Saint-Saëns of het zoveelste pianoconcert van
Beethoven. Dit zou wel eens een tijdverschijnsel kunnen zijn. Men begint in te zien
dat het technische vermogen en de artisticiteit, gebruikt om een uitvoering van Le
sacre tot stand te brengen, van hoger orde zijn dan de talenten waarmee men een of
ander solistenconcert tot een welluidende gebeurtenis maakt. Men krijgt
langzamerhand enig besef van de zeer bijzondere herscheppingstalenten van het
orkest, onder de nooit verslappende leiding van iemand als Monteux, die nimmer
met ‘opvattingen’ het kunstwerk voor de voeten staat.
De uitvoering van Le sacre du printemps was een zeer bijzondere gebeurtenis.
Nimmer klopte het ensemble beter, nergens hoorde men de climax grootser en rustiger
opbouwen. Het is een stuk als een natuurverschijnsel, een donderbui of een
aardbeving. Het is, met dat al, geen volmaakt kunstwerk: er zijn dode plekken en
lengten in die geen enkele executie kan wegdoezelen. De fortes zijn altijd beter
gerealiseerd dan de stillere fragmenten en het is een hachelijk symptoom als de
enthousiasten, naar aanleiding van die dode plekken, gaan beweren dat men bij zo'n
balletmuziek de handeling niet kan ontberen. Bij de geslaagde passages (het begin,
slot eerste deel, slot tweede deel) denkt geen mens aan de blikken en bordpapieren
santenkraam van een Russische balletregie. Daar is de muziek: raak. En dus: zichzelf
genoeg.

94

Het interview verscheen in de Haagsche Post van 21 januari 1928. Monteux zegt daar: ‘Ik
oordeel het optreden van solisten op symfonieconcerten uit den boze. Het publiek heeft toch
overtuigend getoond geen “attracties” te behoeven, teneinde een concert te bezoeken. En is
het niet erg oneconomisch er een duur orkest op na te houden, teneinde de op een zoveelste
plan verkerende begeleiding te laten horen, die nu eenmaal bij het accompagneren van
celebriteiten onafwendbaar is, wanneer men tenminste de concerten der Klassieken uitzondert.
Wil men solisten? All right, maar dan uitsluitend wanneer zij in verband, in artistiek verband
met het programma, waarlijk nodig blijken. Laten de beroemde solisten recitals geven, laten
de naar solistische sensaties hunkerenden naar hun concerten gaan. Maar laat het symfonisch
concert inderdaad symfonisch blijven.’ In hetzelfde interview zegt Monteux over Pijper:
‘Willem Pijper... c'est une gloire musicale de la Hollande. Hij is een oersterk talent, dat
binnen weinig tijd in alle beschaafde landen der wereld erkend zal worden. Ik zal daar het
mijne toe bijdragen en dirigeer in Philadelphia en New York de eerste Amerikaanse
uitvoeringen van zijn Derde symfonie, die ik ook in Holland introduceerde. Doppers Ciacona
gotica is reeds een repertoirestuk van vele buitenlandse orkesten; men zal er dus binnenkort
ook Pijper horen.’
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Zo evolueren wij met alle verschijnselen mee. Drie jaar geleden floten ze na de
Sacre en de mensen liepen bij drommen de zaal uit.95 Dat was een definitief en
plezierig fiasco. Plezierig voor ons, die wisten dat de verandering in houding met
volstrekte
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Zie voetnoot 130 bij de recensie van 27 februari 1926.
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zekerheid komen moest. Bij de tweede uitvoering was er reeds een
dóór-applaudisserende kern van overtuigde enthousiasten. En zo ging dat verder. Nu
werd er al gejuicht en met zakdoeken gezwaaid. Alles komt zoals het komen moet,
niemand kan een zich baanbrekend inzicht tegenhouden.
Aan Sacre-vehementies was hier een dringende behoefte. Hollands muziekpubliek
raakt mondig. Niet langer meer laat men zich zoet houden met Brahms-marsepein,
Schubert-bruidssuikertjes en Mendelssohn-fondants. Men herkent de eigen,
instinctmatige verlangens: de hartstocht voor een bezeten ritmiek, voor een knellende
melodiek. En alle ethica, alle schone schijntjes van ‘innerlijkheid’, ‘vergeestelijking’
en ‘diepe menselijkheid’ verbleken in de gloed ener primaire ontroering.
De Sacre heeft een enorm bevrijdende invloed uitgeoefend - en als de jongen van
heden Stravinsky's les van 1912 verstaan zullen (Stravinsky zelf heeft dit niet gedaan,
helaas!), dan wachten ons nog nieuwe, schokkende ontdekkingen, die er niet weinig
toe zullen bijdragen de generatie van 1940 tot een sterker en bewonderenswaardiger
ras te maken dan wij, oorlogswezen van 1914-'18, voor het merendeel zijn.
Shéhérazade van Rimski is toch een stuk dat zijn tijd heeft gehad. Het is
bewonderenswaardig georkestreerd, maar de melodische en ritmische gegevens zijn
van nul en generlei waarde. Psychologisch is het niet onaardig, maar hopeloos
alledaags. Er is een zelfkantje van schoolmeesterij aan Rimski's manier van sprookjes
vertellen, die heel spoedig irriteert: zeker, men voelt allerlei logische opmerkingen
volkomen na. Maar ons interesseren doen ze niet meer. De stijl is uit de tijd; het werd
bioscoopmuziek.
De solisten van deze beide afscheidsconcerten waren: Helmann en Denayer
(Symphonie concertante voor viool en alt van Mozart) en Denayer (Altconcert van
Händel). Dit laatste was een noviteit, niet belangrijk voor muziekhoorders zonder
meer, maar bijster interessant voor muziekfilologen. Men zou dit concert wel eens
in een kleine ruimte willen horen.96
En de kleine stukken waren: Ouverture Coriolanus van Beethoven en de Manfred
ouverture van Schumann.
Na de uitvoeringen van Debussy's Pelléas werd de uitvoering van Le sacre de
tweede mijlpaal in dit, vrij tamme, winterseizoen.

Kamerorkesten
februari 1928 (Kringschouw)97
‘Een bijdrage over het actuele onderwerp: het kamerorkest’, vroeg de redactie.
Wij hebben er hier tegenwoordig twee: het aloude Concertgebouw-sextet in
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Het Altvioolconcert van Händel in b is een falsificatie. Het werd geschreven door de
gebroeders Marius en Henri Casadesus voor hun Society for Ancient Music. Zie ook voetnoot
31 bij ‘Muziek in Amsterdam - Concertgebouw’ in De Muziek van januari 1930.
Dit is het tweede en laatste essay dat Pijper schreef voor Kringschouw, het blad van de
Amsterdamsche Kunstkring ‘Voor Allen’. Zie voetnoot 36 bij het eerste artikel (november
1926).
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kamerorkestvorm98 en de Hollandsche Kamermuziekvereeniging.99 Ik vraag mij af
of dat niet al één te veel is: het instituut der kamerorkesten is cultureel van te groot
belang om er een modeverschijnsel van te maken. En hoe snel ontaardt iets niet door
concurrentie, partijwezen en bijzakelijkheden! Het zou betreurenswaardig zijn als
de beide organisaties elkander dood gingen jagen...
Holland is nu eenmaal het land der splijtzwammen.
In afwachting van de ontwikkeling der dingen lijkt het niet overbodig de artistieke
betekenis dezer kamermuziek in groter formaat eens nader te beschouwen.
Het concertleven heeft hier te lande in de laatste veertig jaar een grote vlucht genomen.
De orkesten zijn talrijk en de concerten worden goed bezocht. De gemiddelde
concertbezoeker verwierf zich langzamerhand een aanzienlijke literatuurkennis en
de uitvoeringen in Amsterdam en in de provincie namen toe in volmaaktheid.
Langzaam maar zeker groeiden ook de orkestapparaten. Een ensemble uit Haydns
dagen was niet groter dan onze huidige kamerorkesten, Beethoven komt in de regel
met één paar van alle blazers uit. Wagner eist de blazersgroepen drievoudig bezet,
Mahler heeft vier fluiten, hobo's, klarinetten en fagotten nodig - ongerekend het
koper, dat eveneens steeds talrijker werd. De gevolgen lagen voor de hand.
Eén vrouw, heet het, is meerdere mannen te sterk. Maar één klarinet kan zes violen
tegenover zich hebben, een hoorn overstemt twaalf strijkers, een trompet veertig, als
het moet. Mahlers symfonieën eisen een smaldeel strijkinstrumenten om goed te
klinken - en de kunst van het instrumenteren nam af naarmate de apparaten zich
uitzetten. Een symfonie van Mahler is, qua orkestreerkunst, van veel minder waarde
dan een ouverture van Mozart. Men noemde dat, met een mooi woord voor een
kwalijk begrip, ‘al-fresco-muziek’100 - maar de kunst, het handwerk instrumenteren,
werd hopeloos vergrofd.
De kamerorkesten zijn een logische en verheugende reactie op de gebruiken tot
1914, ongeveer. Naarmate de orkestapparaten groter, luider klinkend werden, moesten
de zalen ruimer worden en onze gevoeligheid voor fijnere nuances raakte afgestompt.
De behoefte aan ‘versterking’ deed zich gevoelen, ook bij werken die daar in muzikaal
opzicht slecht tegen konden. Men ging lijnen verdubbelen, schaduwen aanzetten en
hoogtepunten verzwaren. Het resultaat was voor grover georganiseerde oren natuurlijk
vrijwel bevredigend - maar ons stijlgevoel kreeg een knauw. De kamerorkesten
kunnen onze gevoeligheid voor heldere, precieze, ongemengde
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In oktober 1927 was het Concertgebouw-sextet-Kamerorkest opgericht: rond de kern van
het sextet werd een groep van musici verzameld, alle uit het Concertgebouworkest afkomstig,
die afhankelijk van het te spelen programma werden uitgenodigd mee te spelen. In het seizoen
1927-1928 werden twee programma's ingestudeerd, respectievelijk onder leiding van Pierre
Monteux en Willem Mengelberg. Met de oprichting van dit kamerorkest werd een situatie
die al bestond geformaliseerd: ook vóór die tijd werd het Concertgebouw-sextet regelmatig
met andere musici uitgebreid.
Zie voetnoot 239 bij de recensie van 19 april 1927.
‘Al-fresco-muziek’ was een tijdje de aanduiding van muziek die het niet zozeer van het
detail, maar van de grote lijnen moest hebben. Pijper hanteert het begrip uitsluitend in dit
artikel. Matthijs Vermeulen gebruikt het woord fresco in combinatie met muziek driemaal
in De twee muzieken, deel II, 8, 25 en 87.
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kleuren helpen herstellen. Een concert van Mozart, met strijkers, twee hobo's en twee
hoorns klinkt, in niet te ongastvrije ruimten, beter door een apparaat van vijftien man
dan door een orkest van zestig - dat kan ieder die oren heeft om te horen, voor zichzelf
uitmaken.
Het gevaar van onze dagen is nog altijd de suggestie van het aantal. Wij weten dat
bijvoorbeeld in de journalistiek de betekenis van een courant meer bepaald wordt
door het aantal abonnees dan door de waarde der artikelen. In de politiek is het niet
anders en het scheelde niet veel of ook de muziek was ten offer gevallen aan de
moloch der zoveel nullen-achter-het-cijfer. Getallen hebben magische vermogens,
dat is een oude waarheid!
In de wereld der componisten is echter reeds een kentering ingetreden. Men merkt
dat in onze concertzalen niet zo dadelijk: de praktijk van het concerteren houdt
nimmer gelijke tred met de muzikale productie. Een oeuvre, een kunststroming heeft
tijd nodig om door te dringen.101 Het zal nog enige jaren duren voor de concertbezoeker
uit ondervinding weten kan dat de kunst van de jaren ná 1918 zich van het grote
orkest afgewend heeft - op dit ogenblik beschikt de hoorder nog niet over voldoend
bewijsmateriaal.
De oorlog was het bankroet van het getal. En de jaren ná de oorlog hebben dat
ook de neutralen duidelijk gemaakt. Roebel, kroon en mark daalden tot fantastische
fracties van hun ‘waarde’; men hoorde van leningen tot ongekende bedragen. Het
bedrag kreeg een volkomen gewijzigd aspect.
Er was nog meer. De componisten die vóór 1914 nog niet tot hun definitieve
uitdrukkingswijzen waren gekomen, stonden plotseling voor problemen waarop zij
door hun meesters nooit attent waren gemaakt. Ravel, Roussel, Florent Schmitt bleven
wat zij in 1914 reeds waren. Maar de jongeren, Milhaud, Honegger, Hindemith,
Toch, Křenek hadden geen keus. De romantiek, het ‘alsof’ der vroegere artisticiteiten,
had voor hen afgedaan. De ‘schone schijn’ was weg en de mensheid bleek voorgoed
buiten staat zich een tovertuin voor te stellen, die er, dat was duidelijk, nooit was
geweest. De mensen na 1918 vluchtten in het vermaak, in de mystiek, in de religie,
desnoods. Maar niet meer in de artistieke romantiek. Het ontwaken van 1914 was te
gruwelijk geweest. De jonge kunstenaars hadden de idealen der vorige generatie zien
ineenschrompelen in de pestwalmen der slagvelden. Zij hadden, noodgedwongen,
moeten leren zien naar alles wat onze vaders verborgen hadden gehouden in schone
sluiers van iriserende kleur. Hun wereldaanschouwing werd zakelijk als een
Fordautomobiel, nuchter als een omrekeningskoers.
Het was goed zo. Wanneer men inziet dat het leven na 1914-1918 andere eisen
stelt dan de periode van Richard Strauss, Mahler of Debussy, dan begrijpt men tevens
de onrechtvaardige, kreunende reacties op het Heden, zoals bijna alle kunstenaars
van
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[WP:] Voorbeeld: Debussy's Pelléas et Mélisande, die vijfentwintig jaar nodig had om van
Parijs naar Amsterdam te komen. Ander voorbeeld: Stravinsky's Le sacre du printemps, die
twaalf jaar na zijn ontstaan hier werd uitgevoerd. [AvD:] Pelléas et Mélisande (première
1902) werd in 1927 door de Wagnervereeniging voor het eerst in Amsterdam uitgevoerd, de
Sacre (première 1913) ging in 1924 voor het eerst in Amsterdam.
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de vorige generatie die moeten hebben. Instructief is, in dit verband, de artikelenreeks
van de pianist Dirk Schäfer in het tijdschrift Nu;102 leerzaam zijn ook de kritieken op
actuele muzieken van Herman Rutters in het Handelsblad.103 De artistieke moraal
van 1914 kan met de problemen van 1928 niet gereed komen.
De ouderen kunnen namelijk hun eigen verleden evenmin verloochenen [xxx].104
Het is onmogelijk, de vermogens daartoe ontbreken: men kan niet luisteren naar
hetgeen men niet hoort.
Diezelfde zakelijkheid en - s.v.v.105 - nuchterheid dwong ook de jonge componisten
weg van het normaal-orkestrale. De instrumentatie der laatste romantische Duitse
meesters had de essentiële betekenis van het strijkorkest reeds aangetast. Bij Mahler
en Strauss maken violen, altviolen en violoncellen welluidende achtergronden,
waartegen de melodische lijnen der blazers voordelig uitkomen. Maar om een goed
verend kussen te hebben voor het zware geluid van trompet, bazuin of tuba, moest
er heel wat gestreken klank in. Beluister alle dynamische hoogtepunten uit Mahlers
negen symfonieën: de strijkers spelen passages, trillers, tremolo's - kortom:
vulstemmen.
De jongere componisten deden voor een deel volkomen afstand van
ontroeringsfaculteiten der gestreken geluiden. Stravinsky's pianoconcert bijvoorbeeld
is geschreven met begeleiding van blazersorkest en contrabassen. De jazz deed ook
het zijne hiertoe. De saxofoons kregen een taak die eertijds de violen opgedragen
was door Haydn en Mozart. ‘Melodie’ kan evengoed geblazen worden als gestreken
en de laatste Duitse romantici hadden dit evangelie luid genoeg verkondigd. De viool,
de violoncel verloren een goed deel van hun overheersende positie; in de werken der
jonge componisten werd een nieuw orkest geboren.
Kunnen wij die nieuwe geboorte met onvermengde vreugde begroeten? Ik geloof
het toch niet. De gestreken geluiden zijn soepeler, homogener dan welke geblazen
tonenreeks ook. Wij zullen het timbre der strijkers niet durend kunnen missen, denk
ik. Maar het komt mij voor dat het huidige proces zijn nut kan hebben om de
‘alfresco’-instrumenteertechniek kwijt te raken. Misschien is dat zelfs de enige reden
van bestaan.
Ik kom thans tot de economische zijde der kamerorkestrale kwestie.
Concertorkesten zijn, uit de aard der zaak, dure instituten. De orkestleden moeten
het grootste deel van hun tijd voor repetities en uitvoeringen beschikbaar houden;
voor een orkestmusicus is het orkest de voornaamste bron van zijn inkomsten. Men
rekent,

102
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Dirk Schäfer publiceerde tussen oktober 1927 en juli 1929 tien artikelen in het algemeen
maandblad Nu onder de titel ‘De muziek van heden’. Schäfer, die als pianist door Pijper in
het Utrechtsch Dagblad telkens weer ten voorbeeld werd gesteld aan anderen vanwege zijn
spel en programmakeuze, laat zich in deze in hoogdravende stijl geschreven essays van de
conservatieve zijde zien. In de derde aflevering (januari 1928) valt hij Debussy hard aan.
Zie ook de open brief van Pijper aan Rutters (‘Moderne muziek’. De Muziek, februari 1927),
HPG 2, 221.
In Kringschouw staat: ‘De ouderen kunnen namelijk hun eigen verleden evenmin verloochenen
dit overdrachtelijk harakiri neiging zouden vertonen...’. Een zetfout die het onmogelijk maakt
te reconstrueren wat Pijper heeft willen zeggen.
Afkorting voor: si vous voulez (zo gij wilt).
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voor de aardigheid, wel eens uit wat één bekkenslag aan een orkestinstelling kost:
de musicus die daarvoor aangesteld is, heeft meestal tijd genoeg om die deelsommen
te maken... Een groot orkest kan niet economisch werken; men draait in een cirkel
rond. Om de grote, neoromantische composities naar behoren uit te voeren heeft men
enorm dure apparaten nodig - en het publiek, opgevoed in die richting, wenst nu
eenmaal Strauss en Mahler te horen.
De kamerorkesten kunnen veel goedkoper werken. Behalve de nieuwste, speciaal
voor kleine bezetting geschreven composities kunnen zij een deel van het klassieke
repertoire op hun programma's nemen: tot en met Haydn en Mozart. Het timbre van
een kamerorkest vult de normale concertzalen voldoende; in kleine zalen spelen zij
de wanden niet stuk.
Toch weet ik niet of er geen gevaarlijke kant is aan de liefhebberij symfonietjes
van Haydn met een apparaat van twintig man uit te voeren. De timbres der
blaasinstrumenten zijn sterker geworden, door de praktijk der steeds groeiende
orkesten. En de strijkers zijn gewend geraakt aan de assistentie van hun buurlieden
- een klassieke partituur, geschreven voor strijkorkest, twee hobo's en twee hoorns
klinkt nog niet (of: niet meer) ideaal als het strijkorkest uit zes violen, drie alten,
twee cello's en een contrabas bestaat. De blazers moeten, op hun gewone
orkestinstrumenten, te voorzichtig spelen en de strijkers vertonen neiging om te
forceren. Ik zie aankomen dat men zich genoopt gaat zien de strijkersgroep te
versterken - en dan is men met het kamerorkest op het bekende hellende vlak.
Hier komt het vooral op de talenten van de leider aan. Maar de resultaten zullen
nog alles moeten uitwijzen. Een te dikke klank is tegen het wezen van het kamerorkest
in. En een te mager geluid geeft armelijke sensaties.
De Amsterdamse kamerorkesten bestaan, op dit ogenblik. Wachten wij af hoe zij
zich zullen ontwikkelen en wat hun leiding ons zal leren. Ik hoop met het
bovenstaande te hebben bereikt dat men zich van de artistieke en culturele betekenis
dezer ondernemingen nauwkeuriger rekenschap gaat geven.

Uit Brussel. Honegger: Antigone
Milhaud: Le pauvre matelot106
februari 1928 (De Muziek - De Stemvork)
In het Brusselse Théâtre Royal de la Monnaie werden in januari 1928 enige
voorstellingen gegeven van de twee hierboven genoemde nieuwe opera's,
voorstellingen welke ook buiten België de aandacht hebben getrokken.
‘Het stemt altijd tot tevredenheid wanneer men kan gadeslaan dat een operapubliek,
uit de aard der zaak conservatiever en minder veelzijdig georiënteerd dan
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De bespreking van Antigone en Le pauvre matelot werd later, gecombineerd met de recensie
van Stravinsky's Oedipus rex (verschenen in De Muziek van juni 1928), onder de titel ‘Drie
muziekdramatische minima’ opgenomen in De Stemvork. De fragmenten die door Pijper
werden weggelaten in De Stemvork zijn hier tussen ‘en’ geplaatst.
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een ervaren concertpubliek, interesse toont voor de scheppingen der avant-garde. In
Brussel was dit het geval.’ Men heeft de werkjes van Milhaud en Honegger toegejuicht
met een frenesie welke wij hier in Holland slechts kennen ten behoeve van
bijvoorbeeld Tsjaikovski's Pathétique en men heeft zich, aldus doende, een soortgelijk
brevet van onbevoegdheid verworven als onze vaderlandse melomanen, die
verouderde, voze pathetiek nog steeds voor hoge kunst menen te moeten houden.
Want de operaatjes van Honegger en Milhaud hebben ons vertrouwen in de
toekomst van de kunstvorm opera nu wel definitief geknakt. Zelden nog registreerde
men een pijnlijker minimum aan inventie, gepaard aan een zo onvoldoende vakkennis,
een zo onbelangrijk muzikaal besef, een zo anti-artistieke dispositie. Honegger en
Milhaud hebben ons een zeldzame ontgoocheling bereid. Beiden schreven vroeger
enige muziekstukken waarmee zij zich een plaats in het gezelschap der meesters
hadden veroverd (Le roi David, orkest- en kamermuziek). Met deze toneelwerken
zonken zij echter beneden het niveau van Korngold, Schreker, Bittner, Braunfels,
Bellini of Flotow. Het was treurig.
Antigone107 werd een muziekdrama, geconcipieerd volgens de principes van Richard
Wagner en Jean Cocteau. Die principes mengen zich slecht: Wagner eiste het
Sprechgesang, de unendliche Melodie en het proza der Leitmotive ten behoeve van
een zeer persoonlijk en volkomen verwezenlijkbaar kunstbesef. Cocteau excerpeert.
Wagner eist inspanning en tijd van zijn hoorders, Cocteau vraagt maar een zeer klein
deel van onze geestelijke vermogens. Cocteau ‘bewerkte’ Sophokles op de manier
van een niet al te muzisch gymnasiast, die immers de fabel van meer belang acht dan
de dramatische constructie. Het werd vooral: overzichtelijk.
De zwaartepunten liggen bij de meesterwerken der antieke dramaturgie in de
koorfragmenten. ‘(Koor is hier niet op te vatten als zangvereniging, doch in de
oorspronkelijke betekenis.)’ Het drama is gegroeid uit de koren; bij de oude Aischylos
heeft het koor nog meer dan de helft van de gehele tekst, terwijl de handeling beperkt
blijft tot enkele monologen en dialogen. Sophokles breidde de rollen der drie spelers
uit (protagonist, antagonist en tritagonist), zonder nog de essentiële betekenis van
het koor aan te tasten. Pas bij Euripides vinden wij een achteruitgang in de betekenis
van de koorfragmenten; van de drie grote antieke dramaturgen was Euripides de
meest romantische, de minst ‘stijl’ volle.
Sophokles, die zeker een even groot dramaturg was als Aischylos, laat het drama
leven in de opeenvolging der koorfragmenten (Parodos, dat wil zeggen openingsstuk
van het koor, de vijf Stasima en de Epilogos). De handeling, zich afspelende in de
zes Episoden die tussen deze koorfragmenten zijn gevat, komt er voor het totaal der
dramatische compositie minder op aan dan de lyriek van het koor. Men zou kunnen
zeggen: wanneer men alle zes de episoden uit Antigone coupeerde, zodat slechts
parodos, stasima en epilogos overbleven, dan heeft men het drama in zijn meest
gecomprimeerde vorm nog over. Coupeert men echter de koren, dan rest ons slechts
de fabel, het minst belangrijke deel: een reeks gebeurtenissen, los aaneengeregen.
Een
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Pijper schreef zelf tussen 1920 en 1926 driemaal toneelmuziek voor Sophokles' Antigone.
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gewoon libretto, niet essentieel verschillend van de gewrochten van Castil-Blaze of
Scribe.108
Jean Cocteau, die reeds heel wat verwarringen in de wereld der muziekvinders op
zijn geweten heeft, koos de laatste manier. Hij reduceerde Sophokles' granieten lyriek
tot een tiental makke strofen, maar daartegenover bleef de thrênos, de grote
pathosscène van Antigone op weg naar haar graf, bijna even uitvoerig als bij de
Griek. Wanneer een kapelmeester in een werk van Bach of Beethoven coupures en
wijzigingen zou gaan aanbrengen van deze kracht, zou men van vandalisme spreken.
Maar Bach en Beethoven zijn taboe; aan de scheppingen van Aischylos, Sophokles
en Euripides - onvergankelijke kunstwerken waarop onze ganse Europese cultuur
gebouwd is - mag ieder tienderangs auteur, elk waanwijs schoolmeestertje knoeien,
‘verbeteren’, zoveel als hij wil. Deze ondeugden worden ons reeds op het gymnasium
bijgebracht en een volslagen onbevoegde kunstkritiek doet het hare om ons hoe
langer hoe verder van de bronnen der beschaving te vervreemden.
Van deze geur- en smakeloze Antigone-cocktail maakte Arthur Honegger een
opera. Een ‘echte’ opera, met embryonaire Leitmotive, ‘dramatische’ uitbarstingen,
weeklachten en een treurmars. Ik was dikwijls blij dat het gezongen werd, men hoort
dan minder van het taaltje waartoe Cocteaus schrijfmachine het proza van Sophokles
vermaald had. Het programma sprak van een ‘tragédie à vol d'oiseau, vue en
aéroplane’. Dat was vernietigend juist: noch Cocteau, noch Honegger, noch de
toeschouwers waren deelhebbers aan het drama - wij vlogen er hoog overheen. En
in de cabine van Cocteau-Honeggers verkeersvliegtuig merkte niemand iets van de
tragedie welke zich daar beneden afspeelde - men deed maar alsof. ‘Wel zijn wij ver
verwijderd geraakt van de oorsprongen der beschaving...’
Die programma-inleiding behelsde overigens een paar niet onvermakelijk
dikhuidige notities over: ‘le cruel Créon’ (wie nog wel eens fataliteitsgedachten had
gehad, weet dus nu beter...) en: ‘la piété fraternelle qui anime la tragédie de Sophocle
n'est pas un thème de nature à soulever une très vive émotion’. Zeer juist... Er zullen
altijd publicisten blijven die in het Berner Oberland onweerstaanbaar aan de
suikerbakker moeten denken. Maar kunstenaars, leidende persoonlijkheden, werden
tot dusverre uit andere categorieën van het genus mens gerekruteerd.
Ik vraag mij af door welke kwade geesten Arthur Honegger zich heeft laten leiden
tot zijn huidige staat van verdwazing. Honegger had van huis uit het besef van de
continuïteit der kunsten; als jong auteur heeft hij krachtige en vlot geschreven
bladzijden toegevoegd aan het boek des artistieken levens. Le roi David was jong
werk, vol fouten, maar ook vol beloften. Honegger heeft geen enkele belofte
gehouden. Met het Concertino voor piano met orkest heeft hij ons doen beseffen dat
het syncopated rhythm voor hem geen enkele mogelijkheid tot persoonlijke uiting
borg. In Pacific
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François-Henri-Joseph Blaze, beter bekend als Castil-Blaze (1784-1857 ), was een Franse
musicoloog, muziekcriticus, componist en muziekuitgever. Hij vertaalde het libretto van
Rossini's Il barbiere di Siviglia naar het Frans en voegde er verscheidene recitatieven aan
toe die hij ontleende aan het oorspronkelijke toneelstuk van Beaumarchais. De Franse
dramaschrijver Eugène Scribe (1791-1861) leverde libretti voor circa 60 opera's van
componisten als Auber, Meyerbeer, Halévy, Bellini en Verdi.
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forceerde hij zijn vermogens om een climax te schrijven ten behoeve van een vulgair
en kinderachtig gegeven. Judith stelde zijn opposanten in het gelijk, die meenden
dat de oudtestamentische uitbarstingen uit Le roi David niet meer dan toneeldecors
waren. Na Pacific, het Concertino, Judith mocht men aan zijn ernst twijfelen. Na
Antigone twijfelt men aan zijn talent.
Want ik ken geen nieuw werk dat dermate afhankelijk is van het Wagneriaanse
gepsalmodieer, de coloristische trucjes anno 1910 van Richard Strauss en de
verfoeilijkste liedertafelarij. Moeten wij, ten behoeve van Cocteaus
Sophokles-preparaat, de blikslagerswinkel uit Siegfried gaan hercomponeren?
Wachten wij, in 1928, op een nieuwe glorificatie van de heilige graal? Moet Der
Rosenkavalier geplunderd worden ten behoeve van ‘la piété fraternelle’ op de wijze
van een lubriek tertsende tweestemmigheid?
Henry Prunières meende in De Telegraaf van 4 januari laatstleden dat het Franse
lyrische toneel109 ‘sinds Pelléas et Mélisande niets voortgebracht heeft, dat van een
dergelijke kracht en nieuwheid getuigt’.110
Zou het waar zijn? Zou iemand over een half jaar de verantwoordelijkheid voor
die knallende Telegraaf-koppen: ‘Antigone, een Meesterwerk’, ‘Vernieuwing der
Opera’, ‘Honegger en Gluck’, ‘Het eerste Evenement na de Pelléas’ nog op zich
durven nemen?
Ik denk het toch niet. Laat ons Honeggers naam niet in één zin gaan noemen met
de namen van werkelijke operacomponisten - historische of levende. Het zal nooit
willen passen. Maar misschien zal Prunières zich over een paar maanden weer kunnen
herinneren dat ook het Franse lyrische toneel na de Pelléas nog wel meesterwerken
heeft voortgebracht...
‘De Brusselse uitvoering scheen mij stug en mat. Madame Ballard was noch voor
het oor, noch voor het oog een aanvaardbare Antigone. Dat was meer een commère
uit een operette van Offenbach. Colonne (Créon) acteerde als een wildgeworden
Wotan en hij moest de alleroudste trucjes van de veristische opera te hulp roepen
om zijn rol vol te spelen. De vier koryphaeën zongen als het koor van de Italiaanse
opera in Holland, maar minder zuiver. De leiding van Corneil de Thoran leek niet
zeer vast en het orkest klonk - met uitzondering van enkele blazers - bijzonder
onbeschaafd en ongedisciplineerd. Een wezenlijk forte heb ik evenmin gehoord als
een absoluut piano. Op het stuk van goed muziek maken, zijn wij hier in Amsterdam
misschien verwend...’
Le pauvre matelot, ‘complainte en trois actes’. Ja, het was wel zeer jammerend en
zeer uitgesponnen. Maar minder stuitend. Cocteaus vandalisme had zich hier aan
een minder kostbaar beschavingsgoed vergrepen.
De geschiedenis, neergelegd in een ellenlang matrozenlied, is gauw verhaald. De
vrouw wacht reeds jaren op de terugkomst van haar man, een matroos (die hier in
het simpele reciet van Jean Cocteau aldoor plechtstatig ‘mon époux’ heet). Na wat
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Lyrisch toneel is een letterlijke vertaling van het Franse théâtre lyrique. Bedoeld is
muziektheater of opera.
Henry Prunières in De Telegraaf van 4 januari 1928.
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inleidend geharrewar verschijnt de zeeman. Hij heeft fortuin gemaakt, maar wordt
niet herkend. Om de echtelijke trouw van zijn vrouw op de proef te stellen, vertelt
hij dat hij een vriend van de époux is, dat deze echtgenoot volkomen aan lager wal
is geraakt, maar dat hij daarentegen zich een vermogend man kan noemen. Hij had
deze proefneming niet moeten wagen, want de trouwe echtgenote ziet in een klein
moordje de oplossing van alle moeilijkheden. Met een hamer verplettert zij zijn
schedel, rooft zijn geld en kan dus nu, van alle aardse zorgen bevrijd, de thuiskomst
van haar verarmde man afwachten. Als wij zover zijn gekomen, zakt het scherm voor
de derde maal en is het vertelseltje uit.
Jean Cocteau, die in Antigone onbeschaamd en onbehoorlijk inkortte, heeft deze
complainte onvervaard en onbekoorlijk111 aangelengd. Er zit geen spoor van gang
meer in het ding en alles ademt een onbeschrijfelijke verveling. Alleen het decor,
dat in Antigone van een soort nieuw academisme was, bleek hier aardig en suggestief.
Maar de muziek van Darius Milhaud behoort tot het slechtste wat ik nog van hem
hoorde. Het jengelt ononderbroken in een continu mezzoforte door, in de regel in
een lui, temend, ternair ritme - als een straatorgel dat de helft te langzaam gedraaid
wordt. Daarbij komt dat de zangstemmen steeds te laag liggen, midden tussen de
begeleidende akkoorden in. Gevolg: onverstaanbare teksten (alweer een clandestien
voordeel) en een te grote aandacht voor de orkestpartij.
De uitvoering was beter dan die van Antigone. ‘Speciaal Madame Josy (la femme)
deed goede dingen als zangeres en als actrice.’ Maar het stuk is niet te redden. Uit
elke rubriek gemengd nieuws haalt men een dramatischer, ‘pakkender’ libretto. En
de onaanvaardbaarheden van het genre zijn hier al te evident, voor een actueel
operaatje. Verdi, Puccini mochten onze redelijke vermogens volledig buiten dienst
stellen. Omdat hun muziek - hun verouderde muziek, toegegeven! - deze moeite
loonde. Maar mopjes en deuntjes worden beter gecomponeerd en bewerkt door de
levende componisten-van-de-dag, gelijk Max Tak hen niet oneigenaardig noemt,
dan door Darius Milhaud, auteur van meesterlijke kamermuziekwerken en
bewonderenswaardige orkestcomposities.
Het was een begrafenis in het Théâtre Royal de la Monnaie, met applaus en veel
quasi-zaakkundig geleuter. De begrafenis van een kunstvorm waaraan wij scheppingen
te danken hebben als Orfeo, Zauberflöte, Don Giovanni, Freischütz, Meistersinger,
Carmen en Pelléas et Mélisande. Noch Honegger, noch Milhaud zullen ons met deze
werken uit de impasse kunnen helpen waarin wij met de opera geraakt zijn. Het
ontbreekt beiden hier aan ernst, aan voldoende technische vermogens, aan
persoonlijkheid, aan kracht.
‘Wat Milhaud betreft, wil ik mijn oordeel nog opschorten tot ik zijn muziek bij
Aischylos' Oresteia heb gehoord. Claudel, die de Oresteia vertaalde, is een beter
leidsman dan Cocteau. En het is mogelijk dat de Oresteia mijn scepsis van nu zou
verkeren in bewondering. Wat mij hartelijk verheugen zou. Uit de samenwerking
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In De Muziek staat: onbekoorlijk, in De Stemvork: onbehoorlijk. Er is een exemplaar van De
Stemvork overgeleverd met kanttekeningen van Pijper. In dat exemplaar staat in de kantlijn
eveneens onbekoorlijk. Het gaat dus waarschijnlijk om een drukfout die verbeterd had moeten
worden.
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van musici met Jean Cocteau heb ik tot dusverre slechts mislukkingen zien ontstaan.
Doch nimmer pijnlijker mislukkingen dan ditmaal.’

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
februari 1928 (De Muziek)
Wanneer dit overzicht verschijnt, behoort de eerste helft van het concertseizoen
1927-'28 reeds weer tot het verleden. Pierre Monteux nam, tot oktober aanstaande,
afscheid met Stravinsky's Sacre du printemps en Shéhérazade van Rimski-Korsakov.
Na de opvoering van Pelléas et Mélisande werd de uitvoering van de Sacre de tweede
gebeurtenis van groot formaat in het Nederlandse muziekleven. Het werd de beste
Stravinsky-herschepping die ik nog hoorde en het publieke succes was meer dan
opvallend.
Voor ons was het belangwekkend Stravinsky's meest positieve prestatie nog eens
te beluisteren. Wij weten - maar al te goed, helaas - tot welke excessen van
puritanisme en vervlakking deze auteur zich heeft laten verleiden, de laatste tien
jaren. Men zou bijna vergeten dat Stravinsky indertijd ook het infernale geweld van
de Sacre du printemps heeft weten te beheersen - het scheelde niet veel of wij wisten
niet meer dat deze componist van huis uit een geniaal colorist, een eminent
orkesttechnicus was. Wij zijn Monteux dankbaar dat hij ons de Stravinsky van 1913
weer in de herinnering heeft gebracht. Le sacre is niet wat wij een meesterwerk
noemen, daarvoor hangt het te veel uit het lood. Fragmenten als de Rondes
printanières, van 49 tot 53, zijn niet te redden; de Danse de la terre is goedkoop, de
inleiding van het tweede deel, het Tsjaikovski-parafrasetje (Cercles mystérieux des
adolescents) en de Évocation des ancêtres zijn geen van alle op hun plaats in een
serieus bedoeld orkestwerk. Maar als de elementaire krachten losgelaten worden
(Danse sacrale, Les augures printaniers, Glorification de l'élue en vooral Cortège
du sage, met die dreigende tubaoctaven die als dondertoortsen tegen een
onheilszwangere lucht staan) - dan stijgen Stravinsky's visioenen tot een waarlijk
apocalyptische kracht. Ik weet niet of Le sacre te gronde gaan zal aan de voze,
geïnfiltreerde plekken dan wel of het werk zal blijven voortbestaan ter wille van de
prachtige stormlopen in de felle delen. Ik weet dit nog niet en wij behoeven er ons
nog geen vermoedens over te vormen. Maar het is wél zeker dat het geëlektriseerde,
verrukt juichende publiek dichter tot de levende kernen van dit kunstwerk was
genaderd dan een deel onzer vaderlandse kritiek - het deel dat de maten niet kent
waarmee grote kunstwerken gemeten moeten worden. Rutters schreef in het
Handelsblad dat ‘de geest, die deze muziek in het leven heeft geroepen (hem) even
antipathiek (is) als de aanblik van een bloedige bokswedstrijd’. Hij ‘gevoelde in deze
verklankte “spectacle de la Russie paienne” een jammerlijk gedemoraliseerde ziel,
een tot sadisme verworden meedogenloze wreedheid’112... Ik betreur dit ernstig, voor
de zoveelste maal. Men kan precies hetzelfde
112

Tweemaal eerder schreef Herman Rutters in het Algemeen Handelsblad gereserveerd over
de Sacre: op 13 oktober 1924, naar aanleiding van de Nederlandse première door Willem
Mengelberg, en op 1 maart 1926, toen Stravinsky zelf een uitvoering leidde. Nu is hij openlijk
afwijzend. Het door Pijper geciteerde fragment luidt compleet: ‘Vooralsnog blijft een
onvoorwaardelijke erkenning van Stravinsky's individualiteit en sterk meesterschap, een
erkenning van zijn niets-ontziende, gedurfde consequentie. Maar de geest die deze muziek
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beweren over de oudtestamentische profeten, over Dante, Goya en de ‘helse’ Brueghel.
Maar dat haalt niemand in zijn hoofd. Het antiseptische standpunt van Rutters is een
onbruikbaar standpunt. De samenkoppeling bloedige bokswedstrijd-muziekstuk is
een mijns inziens niet geoorloofde denigratie van de muziek in het algemeen, niet op
haar plaats in een serieuze kunstrubriek van een ernstig dagblad. Ik moet het betreuren
dat Rutters zich weer eens liet leiden door zijn dove en blinde vrees voor de spoken
Sadisme en Demoralisatie. Zó leert men de muziek nooit kennen. Ook de
fantasmagorieën van Joh. Seb. Bach ontstonden in de verboden kringen van zijn
(Bachs) bewustzijn en ik vraag mij af of de geluidswervelingen uit de Toccata in d
voor Bachs tijdgenoten zoveel makker hebben geklonken dan Stravinsky's Cortège
du sage voor Rutters' oren. Het geeft trouwens te denken dat men hier in Holland
altijd behoefte heeft om Bach te reduceren op het pruikentijdformaat. Op historische
gronden, wel te verstaan...
Men begrijpe het bovenstaande goed. Ik weet niet of Le sacre ooit dezelfde
historische betekenis zal krijgen als Pelléas, Tristan, de Negende of de
Matthäus-Passion. Ik betwijfel dit zelfs. Omdat er geen continuïteit is in de
ontwikkeling van de componist Stravinsky. Ik geloof dat Stravinsky de waarde van
zijn ontdekkingen aanzienlijk heeft verminderd door het gebruik dat hij later van die
ontdekkingen heeft gemaakt. De lijn Sacre-Oedipus rex wijst steil naar beneden. Dat
vermindert de historische waarde van de figuur Stravinsky, maar het verkleint de
betekenis van Le sacre op zichzelf niet. Van ettelijke componisten blijft op den duur
één stuk over - denk aan Rossini, Smetana en vele ouderen. In 1913 had Stravinsky
de potentie om een Berlioz, een Moesorgski te worden. Hij heeft dat tot dusverre
niet gedaan en het is hier niet de plaats om vermoedens te opperen of necrologieën
te schrijven. Ik kom er slechts tegen op dat men een positieve, een Europese prestatie
hier tracht te meten met ellenmaten die alleen bruikbaar zijn voor provinciale
verrichtingen. Dit is niet de manier om Holland hoog op te stoten in de vaart der
volkeren. Vrees is een slechte raadgever, dat geldt ook in de muziek.113
Over de rest van de gebeurtenissen in het Gebouw kunnen wij kort zijn.
Shéhérazade is een uitstekend gerealiseerd orkeststuk van het zoveelste plan; dankbaar
voor executanten en toehoorders, maar erg lang en erg welbekend. De noviteiten van
dit seizoendeel waren schaars. In chronologische volgorde: Voormolens vlotte, ietwat
precieuze Ouverture Baron Hop. De muziek is goddank beter dan de quasiironische
inleiding die Voormolen in het programma deed afdrukken. Overigens liggen
Voormolens talenten gedecideerd meer op het terrein der kamermuziek. Zijn
orkestratie is altijd nog wat dik. Voorts: een orkestwerk van Pierné, Impressions
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in het leven heeft geroepen, is mij even antipathiek als de aanblik van een bloedige
bokswedstrijd. Misschien nog erger: ik gevoel in deze verklankte “spectacle de la Russie
paienne” een jammerlijk gedemoraliseerde ziel, een tot sadisme verworden meedogenloze
wreedheid.’ AH, 20 januari 1928.
Zie ook de recensie in het RN van 24 januari 1928.
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de Music-Hall, dat wij niet hoorden, en een altconcert van Händel.114 De negertenor
Roland Hayes zong, en de overige solisten waren: Laffitte (Vierde concert van
Saint-Saëns),115 Ciampi (Variations symphoniques van Franck en het obligaat uit de
Symphonie cévénole116 van d'Indy), Helmann en Denayer (Concertante symfonie van
Mozart) en Denayer, met het altconcert van Händel. Ik zou dit laatste werk wel eens
met kamerorkest willen horen.

Tsjaikovski's Pathétique en Rieti's Concert
13 februari 1928 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (9 februari 1928)
Vivaldi: Concerto grosso in a voor strijkorkest
Rieti: Concert voor blaaskwintet en orkest
Tsjaikovski: Zesde symfonie (Pathétique)
Mengelberg, teruggekeerd, herwon de harten van zijn Amsterdammers met de
Pathétique van Tsjaikovski. Er stond een lang opstel van Schmuller in het
programma,117 waarin wij konden lezen dat ‘in Tsjaikovski's muziek de smartelijke
en blijde ontmoeting (is) van gisteren, heden en morgen’ en wij hebben reden aan te
nemen dat deze gordiaanse gedachteknoop voorbestemd is om eeuwig onontward te
blijven, gelijk Tsjaikovski's muziek voorbestemd schijnt om ten eeuwigen dage als
voedsel voor de voze sentimentaliteiten van een onmuzikaal en onkunstzinnig
lekenpubliek te moeten dienen.
Er was bovendien een noviteit: het Concerto voor vijf blazers met begeleiding van
strijkorkest, twee trompetten en pauken van de jonge Italiaan Vittorio Rieti.
Neoklassiek werk, maar bovendien nogal slecht. Slechter bijvoorbeeld dan stukken
als Honeggers Concertino voor piano en orkest of Stravinsky's Sonate.
Rieti's thematiek bestaat uit een emulsie van de allerbanaalste operettemelodieën,
een halfhonderd atomen populaire marsen van twintig jaar terug (Italië gaat een
beetje achter op dat punt) en voor de rest uit amerikanismen. Met die thematiek
construeert hij drie uit het lood hangende delen: een Allegro in een opgekrompen
sonatevorm, een veel te lange Marche funèbre met Mahler-opmaten (het langzame
deel uit Mahlers Eerste symfonie) en een Finale, die een flauw rondoluchtje verspreidt.
De tonaliteit van dit hele kinderachtige gedoe kan men bij Riemann naslaan en de
instrumentatie is nog iets trivialer dan Casella's Partita voor piano met orkest. Speciaal
de twee trompetten zijn nuttig geweest, om aan alles een hoempa-accent van
kermismuziek te geven. Dit noemen wij tegenwoordig, in 1928, geestig en amusant.
Als Haydn het gehoord had, zou hij zijn ogen uitgewreven hebben...

114
115
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Zie voetnoot 96 bij de recensie van 24 januari 1928.
Het Vierde pianoconcert in c (1875).
De Symphonie sur un chant montagnard français.
Alexander Schmuller, ‘Peter Tschaikowsky’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 9
februari 1928.
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Muzikale grappenmakerij is altijd een gevaarlijk bedrijf. Muzikale humoristen riskeren
veel méér dan clowns of karikaturisten. Als een muzikale grap slaagt, is het natuurlijk
soms wel even aardig: Dopper heeft wel eens vermakelijke dingen gecomponeerd
en dr. Johan Wagenaar ook. Maar Rieti was helemaal niet aardig: die treurmars stond
alle ironieën in de weg en de ironie op zichzelf was extreem kinderachtig.
Dr. Willem Mengelberg118 dirigeerde deze Italiaanse zotteklap met kennelijk plezier.
Het publiek, in afwachting van de pathetische zaligheden van Tsjaikovski's Zesde,
reageerde slapjes. Was dit nu ‘moderne muziek’? Maar dat had men vroeger al eens
in Artis gehoord en toen stonden er heel andere namen bij...119
Het lijkt toch after all niet waarschijnlijk dat het neoclassicisme hier in Holland
kans zal maken. Een der schaarse lichtpunten aan het duistere firmament van ons
huidige muziekbedrijf!

Diepenbrock - Casella
14 februari 1928 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (12 februari 1928)
Casella: La giara (solist: Louis van Tulder)
Diepenbrock: Het lied van de hop uit De Vogels (solist: Louis van Tulder)
Beethoven: Tweede symfonie
Het pièce de résistance van het eerste door doctor Willem Mengelberg gedirigeerde
zondagmiddagconcert bestond uit Beethovens Tweede symfonie. Louis van Tulder
was de solist, met Het lied van de hop uit Diepenbrocks Vogels-muziek.
Het lied van de hop is niet een van Alphons Diepenbrocks meest geslaagde werken.
Er is te veel halve hymniek in; de minder dan middelmatige vertaling van
Aristophanes' Grieks was voor de compositie al een eerste belemmering. Bovendien
was Diepenbrock, de filoloog, veel meer latinist dan graecus; en, nogmaals bovendien,
zijn graecofiele belangstellingen gingen veel meer uit naar de scheppingen der grote
tragici (Sophokles vooral) dan naar de spotternijen en de grappen van de grondleggers
van het typentoneel, waartoe Aristophanes behoorde. Diepenbrock heeft in het
Voorspel voor De Vogels alles geuit wat hem door het toneelstuk was ingegeven; de
melodrama's, Het lied van de hop en de Finale hangen er maar zo wat bij. Die
fragmenten zijn zonder enige twijfel inferieur aan het Voorspel en het jambische
gehobbel van Aristophanes. Deknatels120 vogelenpoezij was kwalijk geschikt om de
hymnische componist te inspireren tot breedwiekende melodieën.

118

119
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Mengelberg had net aan de Columbia University een eredoctoraat in ontvangst genomen. In
het programmablad van deze avond stond een foto van dr. h.c. Mengelberg in vol ornaat en
ten voeten uit. Vandaar dat Pijper hier (ironisch?) de titel vermeldt. Zie ook de eerste zin van
de volgende recensie.
In de zomermaanden werd in Artis met name Italiaanse operamuziek ten gehore gebracht.
Pijper refereert hier ook aan in zijn artikel in De Telegraaf van 26 februari 1930 over Wozzeck
(zie HPG, 524).
In het RN staat: De Kantels vogelenpoezij. De vertaler van De Vogels was dr. Chr. Deknatel,
leraar aan het Amsterdamsch Gymnasium.
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Met dat al waren wij verheugd eindelijk weer eens een werkje van meester
Diepenbrock in het centrum van muzikaal Nederland gehoord te hebben. Van Tulder
zong het verdienstelijk - niet zeer italianiserend helaas - en Mengelberg zorgde voor
de zwevende tempi (soms wat traag) en het iriserende coloriet.
Van Tulder werkte voorts nog mee in een suitetje uit het ballet La giara van Alfredo
Casella. Dit was het tweede concert dat Mengelberg dirigeerde en het werd reeds de
tweede neoclassicistische, ja zelfs Italiaanse noviteit. Donderdag laatstleden was dat
het Blazersconcert van leerling Vittorio Rieti, ditmaal een suite van leermeester
Casella. Casella kent het vak beter: hij is dan ook niet al zijn leven neoclassicist
geweest. Maar de fouten en de gebreken van een geheel genre zijn in dit exempel
ook al weer manifest genoeg. Het Preludio begint net als Le sacre du printemps met
die losgelaten blazerslijnen, maar een beetje ordelijker. Dan brengen soloviool en
solocello een zoet melodietje in octaven en als dat afgesloten en helemaal van a tot
z herhaald is, komt het terug in hobo en klarinet. In de Danza Siciliana lijkt de
melodiek per ongeluk telkens op het Dies irae en de rest van de suite is alleen maar
triviaal. Veel slagwerk, voor de lokale Siciliaanse kleur, veel trompetten en hoorns.
Enkele goede instrumentale effecten mogen nog even worden gereleveerd (trombones)
- maar ons rest slechts de hoop uit te spreken dat men het bij deze eerste uitvoering
zal laten. Ordinaire muziek hebben we genoeg van Meyerbeer en Rossini.

Ernest Bloch
27 februari 1928 (RN)
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg (23 februari 1928)
Johann Christian Bach: Sinfonia in Bes, op. 18.3
Bloch: Symfonie Israel
Rudolf Mengelberg: Requiem voor bariton en orkest (solist: Thom Denijs)
Wagner: Voorspel Lohengrin
Liszt: Les préludes
Op het zestiende abonnementsconcert bracht Willem Mengelberg als noviteit de
symfonie, genaamd Israel, van de in Amerika levende Zwitser Ernest Bloch. Als de
tekenen niet bedriegen, zal deze eerste uitvoering voorlopig de laatste ook wel geweest
zijn, hier in Amsterdam. Het stuk kelderde als een baksteen en zelden was een fiasco
eerlijker verdiend.
‘Aanvankelijk scheen de bedoeling’, lezen wij in het programma, ‘om aan deze
symfonie, welke de uitdrukking is der tragiek van het joodse volk, nog een deel toe
te voegen, hetwelk dan uiting zou geven aan de gevoelens der verlossing na de komst
van de Messias. Van die bedoeling is de componist echter teruggekomen.’121
Men kan zich onmogelijk voorstellen hoe de symfonie Israel geklonken zou hebben
als er een triomferende Finale achteraan was gekomen. Waarschijnlijk nóg

121

Anoniem, ‘Symphonie Israël Ernest Bloch’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 23
februari 1928, 277-281.
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Mahleresker dan nu al. Maar zoals het werk nu voor - of liever: achter - ons ligt, valt
er weinig goeds over te vertellen. Het is bulderende, opgeblazen, voze pathetiek,
valse sentimentaliteit en bijster kinderachtige vreugde.
Dit wat de psyche van het geval betreft. Muzikaal is het alleen maar een kwalijk
geslaagd, onevenwichtig orkestwerk. Slecht gerealiseerd voor de gekozen
instrumenten: veel te veel hoorns en een onpersoonlijke behandeling van het kleine
vrouwenkoor dat ‘Adonai, mon Elohim’ moet zingen.
Constructief is er dit tegen: het geheel duurt te lang en alle nieuwe gegevens worden
bewerkt, opgeklopt en in elkaar geduwd tot er een climaxje komt. Dan is het daarmee
afgelopen en dezelfde procedure wordt toegepast op een nieuw motievencomplex,
dat volkomen analoog van expressie is aan het zojuist de woestijn ingejaagde.
Er is in theorie niets tegen, aldus een dag of wat achter elkaar door te gaan - maar
het had ook na vijf minuten al afgelopen kunnen zijn.
Het betreurenswaardige was niet dat Bloch gedemonstreerd heeft geen werk voor
groot orkest te kunnen schrijven zonder daarbij erge vergrijpen tegen de artistieke
moraal en de muzikale wellevendheid te begaan. Maar wel: dat zijn ritmiek, zijn
melodiek, die elders (Vioolsonate, de Psalmen,122 het cellostuk Schelomo) tenminste
persoonlijk en dikwijls zelfs ontroerend was, hier zo vulgair en slaapverwekkend
bleek. In Schelomo stonden zeker zes congruente climaxen te veel - maar hier schoten
er dertig over, welgeteld. Deze symfonie, die - alweer volgens het programma - ‘de
oude rituele diensten van de Grote Verzoendag voor de geest deed roepen’, bevat te
weinig authentieke gegevens om voor een stuk folklore te kunnen doorgaan. En zij
bevat te weinig muzikale gegevens om onze aandacht gedurende het lange halfuur
van haar bestaan gevangen te kunnen houden.
Het programma bevatte verder Rudolf Mengelbergs Requiem, het voorspel
Lohengrin, Les préludes van Liszt en een aftandse sinfonia van de Londense Bach
- de componist die in een lucide ogenblik gezegd moet hebben: ‘Mein Bruder Carl
lebt um zu komponieren, ich komponiere um zu leben.’
Johann Christian Bach stierf overigens in 1782, zevenenveertig jaar oud..., terwijl
men niet zou mogen zeggen dat hij te weinig gecomponeerd heeft - integendeel.

Pause del Silenzio
maart-april 1928 (De Muziek - De Quintencirkel)123
I
Gian Francesco Malipiero noemt een aantal zijner orkestwerken ‘Onderbrekingen
van het zwijgen’. Algemener naam is ternauwernood denkbaar: wat is de muziek
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Psaume 22 (1913) en Deux Psaumes pour soprano et orchestre, précédés d'un prélude
orchestral (1914).
Het eerste deel van dit essay verscheen in maart, het tweede deel in april 1928. In maart 1946
verscheen er een Franse vertaling van het artikel in Contrepoints. Pijper schrijft op 4 juni
1946 in een brief aan Louise Bolleman: ‘in Contrepoints, een nieuw Frans muziektijdschrift,
staat deze maand een vertaling van mijn Pause del Silenzio. Aardig om jezelf eens in het
Frans te lezen, maar het is bar moeilijk Frans, als ik dat zo doorlees!’
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anders dan verbreking van de stilte - van stilten die wij zomin verdragen als een
vacuüm?
Heeft men zich ooit afgevraagd waarom wij eigenlijk musiceren?
Het eerste motief daarvoor is: vrees voor de stilte. De absolute stilte, zoals een
Robinson Crusoë die soms ondergaan moet hebben op zijn Zuidzee-eiland, of waarvan
Poolreizigers in de sneeuwvelden ons weten te berichten - die absolute stilte kennen
wij Europeanen bijna niet meer. Doch die eeuwige stilte is vreesaanjagend; uit onze
kinderherinneringen bleef ons allen wel bij hoe wij, alleen gelaten in een eenzame
kamer, ons bekropen voelden worden door een vage angst, die soms zó dwingend
werd dat wij die dreigende stilte moesten verbreken door hardop praten, fluiten of
zingen. Dit is een der motiveringen, de voornaamste, van onze musiceerbehoefte:
vrees voor de stilte.
De tweede motivering vindt men in de ons allen aangeboren zucht tot nabootsing:
als één man, in een troep soldaten bijvoorbeeld, begint te fluiten, dan volgen alle
anderen.
Aan deze twee observaties heeft men volkomen genoeg, wanneer men het probleem
van het willen musiceren tot onderwerp van een korte beschouwing gaat maken. Ik
voorzie evenwel dat men zich in de kringen der vakgenoten niet tevreden zal willen
stellen met een zó eenvoudige en nuchtere rangschikking der overwegingen. Men
zal allicht de redenatie ad absurdum trachten te voeren door te vragen of een
componist soms componeert, omdat hij bang in het donker zou zijn, of omdat iemand
uit zijn kennissenkring ook muziek placht te schrijven...
Zo kinderachtig zitten de zaken echter niet in elkaar. Wanneer ik het
musiceerprobleem aan de orde stel, zal het nodig zijn er ons van tevoren degelijk
rekenschap van te geven dat wij het niet hebben over de resultaten van het componeren
of musiceren (over een compositie of over een uitvoering), doch over het wezen van
de handelingen die aan het componeren en musiceren ten grondslag liggen.
Vraagt men muziekgevoeligen naar hun ondervindingen bij het uitvoeren, het
aanhoren van een muziekstuk, dan krijgt men de meest verschillende antwoorden.
De reflexen van musici en amateurs wisselen af tussen louter cerebrale genoegens
en een bijna volslagen verstandsverbijstering. Ik ken melomanen wier
gelaatsuitdrukking onder het geboeid luisteren naar muziek volkomen verandert: de
‘Triebmensch’ treedt naar voren en wij zien een gezicht, observeren gebaren die wij
in het dagelijkse leven nimmer te aanschouwen zouden krijgen. Anderen blijven
uiterlijk onbewogen, vinden zelfs nog gelegenheid om onder het horen mededelingen
te doen of te spreken onder het spelen. Niemand zal volhouden dat Berlioz' fabuleuze
luisteraar, die het nooit kon laten onder de muziek zijn schoenen uit te trekken en
achter zich te werpen,124 meer van die muziek ‘genoot’ dan de man met distributiever
opmerkzaamheid.
Maar dit zijn slechts uiterlijkheden. ‘Men’ luistert naar muziek, men maakt muziek,
omdat dit de luisteraars, de bedrijvers ontroering schenkt. Die ontroering kan direct,
ongecontroleerd, aan de dag treden: de werking van de muziek gaat dan
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Deze anekdote is niet te vinden in de Berlioz-literatuur.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

404
voor het grootste deel buiten het bewustzijn om. De ontroering kan ook aan de censuur
van het ordenende, nivellerende bewustzijn onderworpen zijn: men luistert, musiceert
dan niet minder intens (integendeel!), doch er blijven in dit geval nog energieën over,
nodig om ook andere fenomenen binnen de cirkel van het bewustzijn te trekken of
te houden.
Wij zoeken, bewust of onbewust, ontroering in het spel der klanken. Waarom?
Omdat de mens, uit hoofde van zijn geaardheid, een onbevredigd, onevenwichtig
wezen is. Het menselijk denken is buiten staat op de vragen naar dood en leven,
ruimte en tijd afdoende antwoorden te geven. Niemand kan deze laatste vragen
beantwoorden; men kan ze ontwijken, met behulp van de religie, men kan hun aspect
wijzigen, met behulp van de filosofie - maar alwetend is niemand.
Naarmate iemand het leven beter verstaat, is hij zich de begrensdheden van zijn
weten dieper bewust. En in diezelfde mate zal, bij een krachtige levensdrang, de
behoefte sterker worden ditzelfde leven zo al niet te begrijpen, dan toch ten minste
te ervaren. Een sterke vitaliteit - een ‘gezonde geest’ zegt men, populair - kan niet
buiten ontroeringen.
Emoties kan iedereen van alles ondergaan. Wat voor de één ontroering betekent,
is soms voor de ander slechts gewaarwording. Natuurverschijnselen wekken veelal
ontroering (op deze wijze moet men ook het gedweep met ‘de natuur’, in navolging
van Jean-Jacques Rousseau, verstaan), maar ook een hoogoven, een turbine, een
radiotoestel kunnen emoties geven. Dat hangt uitsluitend van de geaardheid van de
beschouwer, mede bepaald door tal van bijomstandigheden, af. Ikzelf werd in mijn
jongensjaren bijvoorbeeld sterker geïmpressioneerd door de retorten van het
gasfabriekje in mijn geboortedorp dan door de indrukwekkendste donderbui, met
windhozen en hagelslag. Aan natuurverschijnselen was ik toen reeds ‘gewend’; het
spel van het vuur in die x maal vergrote keukenfornuizen wekte associaties, die mij
nu nog helder voor de geest staan. Deze particuliere associaties ga ik hier, als niet
strikt ter zake dienende, voorbij.
De emoties welke men van ‘de natuur’ ondergaat, de schijnbaar onevenredig sterke
indrukken die ons een sneltreinlocomotief kan geven (Honeggers Pacific), de dikwijls
enorme suggesties die een volksverzameling, een slagschip, een laboratorium kunnen
wekken, zijn slechts een seismogram van de gevoeligheid der beschouwers.
Laboratoria, slagschepen, meetings, locomotieven en lawines zijn er niet ten behoeve
van de ontroeringen die men ervan kan ondergaan...
Maar symfonieën, kwartetten en sonates bestaan slechts ten behoeve van de zeer
speciale ontroering, genaamd de muzikale. Het enige, hypothetische ‘nut’ dat een
sonate kan hebben, berust in dat vermogen om te ontroeren.
Welke is nu die muzikale ontroering, ten behoeve waarvan overal ter wereld
duizenden en duizenden concertwaarts tijgen, ten behoeve waarvan wij een
zonnestelsel van componisten en uitvoerders hebben ontworpen in de wereld van de
geest, een zonnestelsel met vaste sterren als Bach en Beethoven, met
Paganini-kometen en met een miljard nevelvlekken, lichtende stof, waaronder men
de levenslang beroemde
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uitvoerders kan verstaan? Welke ontroering, zou men mogen vragen, is specifiek
muzikaal?
Toch zeker niet Honeggers locomotievenimpressie, evenmin als het glas bier van
Richard Strauss,125 als Beethovens Pastorale-vogeltjes, Saint-Saëns' natuurgetrouwe
spinnewiel126 of de doorgehakte bezemsteel van Goethe-Dukas.127 Dit zijn in het
muzikale getransponeerde, maar a priori buitenmuzikale gegevens.
De muziek is de meest abstracte aller kunsten. Beeldende kunsten hebben hun
‘onderwerp’,128 de literatuur kent het correctief der redelijke overwegingen. Maar de
muzikale redelijkheid is misschien een ‘hogere’, misschien een ‘lagere’ - doch zij
ontsnapt volledig aan de ordening van het gezonde verstand. Op een ander plan, op
het terrein der loutere techniek - der doelmatigheid - liggen de zaken natuurlijk anders.
De kunst muziek staat volkomen buiten de invloedssferen van de ordenende rede;
het vak toonkunst daarentegen wordt door een groot aantal verstandelijk begrijpbare
wetten geregeerd. Uit het onderling verwisselen van deze beide fenomenen, de kunst
en het vak, ontstaan alle onjuiste bespiegelingen, zoals men die in de laatste maanden
bijvoorbeeld van Dirk Schäfer in het tijdschrift Nu heeft kunnen lezen.129 Of proberen
te lezen.
Wanneer wij vaststellen dat wij het wonder van het musiceren nimmer verstandelijk
zullen kunnen benaderen, dan betekent dit nog niet dat de behoefte om te musiceren
eveneens een onbenaderbaar geheim zou moeten blijven. Muzikale ontroeringen,
dat wil zeggen de emoties die aan muzikale kunstwerken ten grondslag liggen, zijn
ontroeringen die op geen andere wijze medegedeeld, geuit kunnen worden. Hiermee
is niet gezegd dat er emoties zouden zijn die nimmer anders dan in een muzikale
compositie verwezenlijkt zouden kunnen worden. Dit hangt immers slechts van de
specifieke talenten van de kunstenaar af. Lenau dichtte een Don Juan, Richard Strauss
componeerde ditzelfde gegeven. Strauss maakte ook een muziekstuk op (een deel
van) gedachtecomplexen waarmee Cervantes zijn ridderroman Don Quijote schreef.
Zowel Strauss' als Lenaus, als Cervantes' scheppingen zijn in hun gemiddelde
geslaagde kunstwerken. Is het ene werk beter dan het andere? Misschien. Maar het
is nu wel duidelijk dat de mate van geslaagdheid in deze gevallen niet afhankelijk
gesteld kan worden van het (identieke) punt van uitgang, geloof ik.
Bij Richard Strauss werden de voorstellingsgroepen die bij Lenau of Cervantes
tot literatuur werden: klank. Voor een componist is dit de enige mogelijkheid om
zijn ontroeringen te verwezenlijken: ze tot klankbeelden te verwerken. Het lijkt
overigens niet gewaagd vast te stellen dat de sterkst muzikale composities gegroeid
zijn uit ontroeringen die verder van het centrum van ons bewustzijn af liggen dan de
emoties welke het aanzijn gaven aan de scheppingen der literatuur of der schilderen beeld-
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Zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
Verwijzing naar het symfonisch gedicht Le rouet d'Omphale, op. 31.
Verwijzing naar L'apprenti sorcier.
[WP:] Ik heb het in dit verband niet over de, voorlopig nog niet afdoend theoretisch
gefundeerde, ‘onderwerploze’ schilderkunst.
Zie voetnoot 102 bij het artikel in Kringschouw, februari 1928.
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houwkunst. Getuige de ‘verklarende toelichtingen’ bij de meesterwerken der
toonkunst, getuige ook de kinderachtige rationaliseringen waarmee men het
bestaansrecht der zogenaamde programmamuziek tracht te bewijzen.

II
Wij zullen het wonder van het musiceren nimmer verstandelijk kunnen benaderen.
Omdat niemand ooit het wezen van de muziek zal leren kennen, hoeveel hij ook van
de toonkunst weten moge.
Composities, slechts gemaakt ter wille van toonkunstige liefhebberijen, hebben
in de regel tamelijk weinig met muziek te maken. Muziekgevoeligen, vaklieden
zowel als leken, merken dit instinctmatig en onmiddellijk. Epigonenwerk, in de
slechte zin, is altijd minder dan het voorbeeld, is vaak zelfs een karikatuur ervan.
Omdat de voorganger componeerde van zijn muziekgevoel uit, de naloper ten behoeve
van een toonkunstige premisse. De noten kunnen overeenstemmen, de tekens, de
structuur. Maar de ‘muziek’ stemt niet overeen: die is bij de epigoon meestal afwezig.
Juist daardoor wordt hij tot epigoon gestempeld... Ik heb stukken van Emile Enthoven
gehoord die bedrieglijk op Bruckner geleken; dat wil zeggen de noten klonken precies
zó. Dezelfde melodiewelvingen, dezelfde instrumentatie. Maar met de muziek van
Bruckner had dat natuurlijk nooit iets te maken: ‘What's Hecuba to him or he to
Hecuba that he should weep for her?’130
Ik zou willen vaststellen dat deze epigonenarbeid, hoewel het algemene aspect
der Europese muziekwereld er niet onaanzienlijk door wordt beïnvloed, hier verder
buiten beschouwing kan blijven. Er moet toch een zeker minimum aan ‘muziek’ zijn,
wil mij voorkomen. Men componeert maar al te vaak gelijk men patience speelt,
schaakt, boekhoudt of schoenen poetst. Men werkt namelijk volgens zekere, als
doelmatig erkende regels, met plichtmatige belangstelling, ofwel vol ijver, uit
liefhebberij. De resultaten zijn dan, in het gunstigste geval, glimmende schoenen,
een dankbaar stukje muziek, een sluitende boekhouding, een gewonnen partij of een
aantal ordelijk gerangschikte stapeltjes speelkaarten. Het is duidelijk dat dit niet veel
meer met het affectleven te maken heeft.
[Er is natuurlijk gradatie, bij het epigonisme. Soms, onverwacht, klinkt in een
stukje dat reeds onder de overbodigheden stond gerangschikt te worden, een
‘toevallige’ samenklank, een melodiewelving die persoonlijke uiting, die ‘muziek’
is. In dit opzicht heb ik voor enkele weken een verrassing mogen ondervinden van
Alexander Voormolen. Zijn tweede serie Tafereelen uit de Lage Landen had mij
grondig teleurgesteld. De Gedenck-clanck aan Valerius bleek een flauw en onordelijk
pastiche, een kwalijke en monotone aaneenschakeling van zogenaamde oud-Hollandse
wijzen. Soms onjuist genoteerd, verkeerd gecommenteerd en altijd slaapverwekkend.
Maar midden op bladzijde 3 (precies gezegd: maat 11 en 12 van deze pagina) brengt
hij, in een overigens volstrekt Debussy-achtige successie van kwinten en
dominantseptiem-
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Shakespeare: Hamlet 2, 2.
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akkoorden in tegenbeweging, een werkelijk ontroerend mooi ogenblik. Daar bloeide
‘de muziek’ even op, daar toverde het, deed de auteur zich weer kennen als
muziekvinder. Zulke ogenblikken vergoeden wel veel.]
Hetgeen wij ‘muzikale waarde’131 noemen, vindt men uit de aard der zaak meer in
de meesterwerken dan in de creaties der epigonen. Maar epigonenwerk of meesterstuk
- het ontstond tenslotte altijd uit de behoefte om te musiceren, uit de behoefte om de
stilte te verbreken.
De man zonder eigen toonkunstig initiatief, de geboren epigoon, verbreekt het
zwijgen met middelen welke niet zijn eigendom (dat wil zeggen zijn eigen creaties)
zijn. Dertig jaar geleden betrok men zijn muzikale breekijzers uit de huizen Wagner,
Brahms & Co. Tegenwoordig werkt men veel met Stravinsky-vijlen,
Schönbergschroevendraaiers en Amerikaanse klinkhamers. De resultaten zijn
natuurlijk verschillend, maar de principes veranderden niet: door stukken metaal met
gereedschappen te bewerken kan men zowel een Boeddhabeeld maken als een
Ford-automobiel. En ik spreek, overdrachtelijk, hier niet over een Boeddha of een
Ford, maar over het metaalbewerken.
Waarom A. zijn leven lang een epigoon zal blijven, B. zo nu en dan een originele
inval zal opschrijven, C. alles wat hij te uiten heeft op een oorspronkelijke wijze zal
doen, behoeft, na hetgeen wij tot dusverre uiteengezet hebben, geen raadsel te blijven.
Dat is een karakterkwestie. Minder sterke persoonlijkheden, zwakker geladen
batterijen, zullen zich altijd in dienst wensen te stellen van een bewust gekend of
onbewust gevoeld ideaal. Sterke geesten zullen die neiging niet vertonen: zij zullen
in het streven naar de persoonlijkheidsprojectie al hun vermogens steken. Zij zullen
de eeuwige strijd tussen individu en collectiviteit vechten, met twee mogelijkheden
voor ogen: óf de persoonlijkheid overwint en legt zijn in de strijd verworven inzichten
aan de overwonnen gemeenschap als cijns op (zie, in ons geval: Beethoven, Wagner).
Ofwel: het individu gaat ten onder in een gevecht waartoe zijn krachten niet toereikend
waren. Het komt dan tot een compromis, een x-jarig Bestand, waarbij de
persoonlijkheid afstand doet van zijn vroeger gestelde eisen en de gemeenschap,
daartegenover, ‘genade voor recht’ laat gelden, ofwel: enkele concessies verstrekt.
Zie Stravinsky of, nog algemener, alle quasi-omwentelaars die hun oorlogsschulden
denken te delgen met een neoclassicistische wissel op de (fictieve!) eeuwigheid.
Het zijn niet altijd de zwakste naturen die een strijd vermijden en de meest
belligerente persoonlijkheden zijn niet noodzakelijk de sterksten. Er is dikwijls meer
kracht nodig om zich te onthouden van een aanval dan om zich ten strijde te rusten.
Velen beperken zich, nemen bewust geen deel aan het toernooi der geesten. Zij
onthouden zich van de daden: zij stellen zich op in de achterhoede. Als zij musici
zijn, worden zij reproductoren, solisten, dirigenten, pedagogen. Zonder creatieve
potentie, zonder scheppingsvermogen dus, wordt geen enkele melomaan ooit
toonkunstenaar. Het verschil tussen de grote herscheppers en de epigooncomponisten
is een verschil
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in bewustheid. Een eminent dirigent herschept, bewust, anderer muzikale complexen;
een onorigineel componist doet datzelfde, met pen en papier, onbewust.
Ik meen dat het mogelijk is, na deze zwerftocht door de domeinen van Santa Caecilia,
enkele krachten waardoor het musiceren beheerst wordt, nauwkeuriger te herkennen.
Wij musiceren omdat de stilte onverdraaglijk is.132 Wij musiceren als componisten
wanneer wij de behoefte hebben de in ons stromende krachten tot buiten ons staande
werkelijkheid te maken. De bevrijding die optreedt na de verwezenlijking van een
muzikaal plan, na een scheppingsdaad, is een definitieve bevrijding. De
herscheppingsdaad vraagt minder energie, maar brengt daartegenover ook minder
verlichting, populair gezegd. Maar voor het wezen van het musiceren is het vrijwel
hetzelfde of dit muziek maken direct plaatsvindt (als spelen of als improviseren) dan
wel indirect (als componeren of als het uitdenken van muzikale systemen).
Op al deze manieren trachten wij muzikale ontroering te vinden. Wij kunnen niet
buiten muzikale ontroeringen. Voor de één is een draaiorgel of een grammofoonplaat
met Yes Sir, That's My Baby133 voldoende, een ander zal een symfonie van een uur
willen concipiëren en voltooien. De grenzen zijn wijd, op ons gebied. Maar niet
wijder dan overal elders. De nivellering, uniformering der (culturele) behoeften heeft
mij altijd een verwerpelijk amerikanisme toegeschenen.
Veel jonge musici die zich een eindweegs op de hierboven aangeduide wegen der
gedachte hadden begeven, kwamen ontmoedigd terug. Ik heb vaak de opmerking
moeten horen dat de muziek, zodra men buiten de sferen van jazzvermaak of
marsprikkel kwam, voor het collectieve bewustzijn der mensheid volkomen overbodig
bleek. Men verloor het geloof in de eeuwigheid en onaantastbaarheid der kunst.
Deze resignatie vertoont zich zó herhaaldelijk dat het mij nuttig leek het
bovenstaande ook in algemener vorm in de openbaarheid te brengen. Men, de
anonieme, ongetelde massa der niet actief musicerenden, denkt buiten muziek te
kunnen. Men reduceert zijn ontroeringsverlangens tot een minimum. Maar is het in
wezen niet precies hetzelfde of men via radio en grammofoon min of meer
verwerpelijke muziekjes in zijn huis haalt, dan wel of men, na jaren van studie, zijn
muziekbehoeften weet te bevredigen met behulp van de sonates van Beethoven en
een piano? Er is een enorm verschil. Maar het is een verschil van gradatie.
De muziek is een wonderlijke macht. Men kan haar vernederen in dienst van een zot
of verwerpelijk ideaal, maar haar wezen blijft onberoerd. Men kan haar tot koopwaar
verlagen en zij blijft subliem. Men kan haar bespotten, maar de ruwste spotter wordt
bedwelmd, bekoord, door een dwaas refreintje dat hij als kind gehoord heeft.
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[WP:] De opmerkingen dat een bioscoopvoorstelling zonder ‘muziek’ tot de griezeligste,
spookachtigste sensaties behoort die men zich voor kan stellen; dat dansen welke niet
‘muzikaal’ begeleid worden onder dezelfde categorie vallen, sluiten onmiddellijk bij het
bovenstaande aan. (Maar deze onderwerpen zullen wij later behandelen, in een afzonderlijk
artikel.) [AvD:] Ondanks dit voornemen is Pijper op dit onderwerp niet meer teruggekomen.
In De Muziek: Yes, We Have No Bananas. Yes Sir, That's My Baby is een nummer van Irving
Berlin uit 1925, Yes, We Have No Bananas was een van de hits van de Savoy Orpheans uit
dezelfde periode.
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De muziek vormt de verlangens en buigt de begeerten; wie haar aanhoort, wordt een
ander mens, ongemerkt en dikwijls tegen anders willen in. De man die het
Tristan-voorspel heeft gehoord, is niet dezelfde van vroeger. Orpheus' lier, die de
stenen bewoog en de wilde dieren temde, de fluit van Hamelns rattenvanger, waaraan
noch de ratten, noch de onnozele kinderen weerstand konden bieden, zijn symbolen
die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. En, nog directer:
Heer Halewijn sanc een liedekijn,
Alwie dat hoorde wou bi hem sijn...134

Muziekbesprekingen
- Nieuwe Nederlandse werken
maart 1928 (De Muziek)
G. Alsbach en Co. zonden ons een aantal liederen van Willem F. Breman:135 een Oud
driekoningenlied (f 0,75), Eenzame nacht, naar Boutens (f 1,25), Egidius, waer bestu
bleven? (f 1,25), Schlaflied für Mirjam (f 1,50) en Venezia (f 1,80). Eenzame nacht
is van 1923; het Schlaflied für Mirjam, uitgegeven met Duitse, Franse en zelfs
Italiaanse woorden, is gedagtekend Blaricum, september 1926. Veel evolutie is er
in die drie jaren niet geweest.
Het is nogal schilderachtige muziek, dit werk. Melodisch vrij sterk geïnspireerd
op Hugo Wolf; ritmisch erg rubato. Het lijkt hier en daar op persoonlijke uitingen,
maar die individualismen vallen niet mee, op de keper beschouwd. Harmonisch
suggereert bijvoorbeeld het Schlaflied für Mirjam telkens bitonale momenten, maar
een nader onderzoek levert slechts gewone ‘Querstände’ op... En men weet na een
pijnlijk nauwkeurig onderzoek niet meer: is dit onhandigheid? Of: alleen maar gebrek
aan inventie?
Ik weet niets van de musicus Willem F. Breman. Noch zijn vocale lijnen, noch
zijn pianopartijen duiden op grote vocale of pianistische ervaring. Maar zijn
componeren duidt op amateurschap. Hij voelt de lyrische welving van een gezongen
frase van tijd tot tijd heel duidelijk (Egidius, waer bestu bleven?). Hij is gewis een
artistiek man - maar, zoals gezegd, meer schilderachtig (klankkleurtjes,
timbremengingen) dan toonkunstig. Instructief was in dit opzicht vooral het Oud
driekoningenlied. De melodie werd hem overgebracht door Anton Mauve jr. En:
‘Jaren geleden werd dit lied nog langs de weg gezongen door een oude man.’ Dat
staat er allemaal bij. Slechts de harmonisatie was dus het werk van de componist.
En die harmonisatie, met doorgaande stemmen en een ietwat krampachtig vermijden
van de (in de melodie meer dan manifest aanwezige) tonica werd bijzonder slecht.
Ik ben persoonlijk een overtuigd tegenstander van academische, ‘zuivere’
herscheppingen van oude, ano134
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Pijper schreef twee werken op dit gegeven dat hij als oer-Hollands beschouwde: in 1920
Heer Halewijn, een achtstemmig koor a cappella, en in 1932-33 het symfonisch drama
Halewijn.
Zie Johanna de Geus, ‘In memoriam Willem Breman’. Mens en Melodie, jrg. 17 (1962),
338-339.
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nieme wijzen. Een melodisch gegeven is voor een componist precies zoveel als hij
eruit weet te halen. Maar het stuit mij, een simpel melodietje in G-groot als staketsel
voor allerlei modulatorisch wild gewas, onkruid des geestes, te misbruiken. Die
‘harmonisatie’ is precies even ridicuul als de Netherlands melodies van B. van Dieren.
Gewild modern - maar zonder één atoom oprechte ontroering.
Wanneer ik de componist Willem F. Breman zou beoordelen naar hetgeen hij muzikaal - van dit oudemansliedje heeft gemaakt - mijn opinie zou bijzonder weinig
waarderend uitvallen: Knoeiwerk. Maar in de andere liederen staan telkens kleine
passages die van enige muzikale eigenschappen getuigen: goedklinkende
akkoordbrekingen, een logische melodiewelving. In zijn beste momenten doet Willem
F. Breman mij soms denken aan G. van Brucken Fock. Pianistisch is Brucken Fock
altijd beter, maar de geesteshoudingen tonen verwantschap.
Bij de Nieuwe Muziekhandel, Amsterdam, verschenen van Otto Glastra van Loon:
Drie kleine klavierstukken, Quatre études miniatures en A little melody voor viool
en piano. Dezelfde auteur gaf bij Selecta, Den Haag, nog uit: een Klangstück (Sonata)
voor viool en piano en Vier dwaze droomerijtjes voor piano. Genoeg om vast te
stellen dat deze jonge componist ettelijke jaren te vroeg aan het publiceren is geslagen.
Het lijkt mij zeer jong werk, muziek van iemand die voor de toonkunst gewis een
goede dispositie heeft, maar die van deze zelfde toonkunst, van het ‘vak’ muziek,
nog precies even weinig begrip heeft als een leerling 1e klasse Montessorischool van
de integraalrekening. Het gaat nog allemaal op het gevoel, met Schönberg-citaten,
Poulenc-trucjes en een halfhonderd kwartsextakkoorden te veel. Otto Glastra van
Loon heeft nog precies alles van de muziek te leren en hoe vlugger hij daarmee begint
des te minder zal hij af te leren hebben. Het ziet er allemaal gruwbaarlijk modern uit
(Satie-nonsens geldt in dit land, in sommige kringen, nog altijd voor ‘modern’) en
pianistisch is het hier en daar nauwelijks speelbaar. De primaire muzikale elementen
van deze muziekjes: de melodiek, de ritmiek kunnen niet kritisch beschouwd worden:
Glastra van Loon is nog niet aan enigerlei melodievinding toe. En bij een zo volledige
afwezigheid van het primaire lijkt het mij overbodig op de secundaire elementen
(kwalijk gelukte akkoordverbindingen, manco aan structuur, aan contrapunt, aan
coloriet) nader in te gaan.
Ik geloof dat het mogelijk is om over een jaar of vijf, zes andere dingen van hem
te verwachten. Hijzelf zal dan deze sterk vervroegde uitgave van probeerselen zonder
waarde het meeste betreuren, denk ik. In dit stadium heeft zijn werk nog pas betekenis
voor hemzelf, niet voor de Nederlandse muziek.

Darius Milhaud: Deux petits airs
Eschig & Cie, Paris. Frs. 1,75
Deze twee liederen op teksten van Mallarmé136 behoren tot het allerbeste wat Milhaud
ooit heeft geschreven. De ranke lijnen van zangstem en piano steunen elkander op
een
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Stéphane Mallarmé, Petit air I (‘Quelconque une solitude’) en II (‘Indomptablement a dû’).
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wonderlijke en uiterst persoonlijke wijze. Men kan zich geen subliemer
verstrengelingen voorstellen dan de tweestemmige contrapunten bij ‘Quelconque
une solitude’. Dit is werkelijk grote kunst, in de kleinste vormen.
Het werkje is van 1918. Helaas, er was weinig vooruitgang nadien...

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
april 1928 (De Muziek)
Van 9 februari af dirigeert Willem Mengelberg de abonnementsconcerten in het
Gebouw weer; de uitvoeringen van 26 en 29 januari stonden onder leiding van Bruno
Walter. Walter hield zich bij het beproefde repertoire, waaronder men misschien de
muzieken van Johann Strauss niet meer mag verstaan, tegenwoordig. Wonderlijk
genoeg: de walsen van Strauss werden vrijwel het succes van dit concertseizoen! En
het is zeker dat de vurigste Grote Zaal-enthousiasmen zelden muzikaler muziek
golden...
Mengelberg bracht enkele noviteiten: de suite Háry János van Kodály: bont, goed
voor orkest geschreven. Het werk van Kodály behoort nog niet helemaal tot de muziek
van onze jaren, niet geheel meer tot de periode die (in Hongarije) in Dohnányi haar
voornaamste vertegenwoordiger vond. Voorts: het Celloconcert van Cassadó, dat ik
niet hoorde, doch dat algemeen op het niveau der virtuozen-‘creaties’ gewaardeerd
is geworden; de Israel-symfonie van Bloch, La giara van Casella, het Blazersconcert
van Rieti en een suite uit de muziek bij het lustrumspel Ichnaton van Emile Enthoven,
als vaderlandse noviteit.
Onder de belangrijke uitvoeringen reken ik nog die van Bruckners Negende
symfonie, van Mahlers Eerste en Das Lied von der Erde en van Hindemiths
vioolconcert, genaamd Kammermusik nr. 4.
Ook in het centrum van muzikaal Nederland voelden wij dus enkele flauwe
schokken van het neoclassicistische gevaar. De manifestaties kwamen ditmaal uit
Italië. Casella schrijft een partituur waarin Stravinsky-citaten gelardeerd worden met
bladzijden waarvoor zich Rossini nog gegeneerd zou hebben; Mahler-effecten van
kraaiende trompetten en giftig sissende bekkens wisselen af met een stumperig stukje
folklore. Het is vooral overzichtelijk en men weet zeker wanneer het uit is: geen
tsching-boem, geen houten cadens wordt ons gespaard. Casella evenwel kent het vak
componeren en hij slaagt er dus altijd in om zijn invallen goed te ‘verwerken’; het
is soms precies een compositie, een muzikaal werkstuk; het lijkt er bedrieglijk op,
wil ik zeggen.137
Het werk van Rieti, van de leerling, is vooralsnog wat onhandiger. Rieti kan de
congruente pueriliteiten nog niet zo mooi wegmoffelen, de camouflage is bij hem
minder virtuoos. Het lijkt dus wel iets minder op serieuze muziek dan het ballet van
Casella. Maar ik zou niet durven volhouden dat Rieti in abstracto óók de mindere
van zijn meester Casella zou zijn. Jeugdfouten zijn namelijk minder onvergeeflijk
op
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het vijfentwintigste jaar dan op het eenenveertigste. Maar dat zoiets de Europese
muziek van 1924 zou moeten voorstellen...138
De symfonie van Bloch werd geconcipieerd van geheel andere premissen uit, maar
een meesterwerk werd het evenmin. Het is al een betrekkelijk oud stuk (het werd
gecomponeerd tussen 1912 en 1916); voornamelijk blijkt eruit dat het muziekbesef
van de auteur bijzonder stroef is. Er was na 1916 te weinig evolutie, meen ik. In de
Israël-symfonie zit de auteur stevig vast aan de gebruiken der Duitse Neoromantiker
en van persoonlijke accenten merkt men niet veel. Het procédé is te veel: een climax,
afnemen, een aanloopje, een climax - enzovoort. Soms liggen die hoogtepunten drie
minuten gaans van elkander af, soms hebben wij zeven minuten nodig weer boven
te komen. Maar de panorama's wisselen nooit, het uitzicht blijft hetzelfde. Dit is een
werkwijze welke buitensporig vermoeiend is voor de actieve en passieve bedrijvers
van deze muziek, een werkwijze die Bloch eigenlijk al in zijn conservatoriumjaren
had behoren af te leren.139
Het belangrijkste van alles was voor mijn gevoel de tweede uitvoering van het
vioolconcert van Hindemith, waarmee Schmuller zijn vijfentwintigjarig jubileum
als kunstenaar vierde. Het werk werd ruim een jaar geleden voor de eerste maal hier
uitgevoerd en de muziek ging er niet op vooruit, in dit jaar van rust. Maar het blijft
van Schmuller een meesterlijke reproductie: gespannen, strak en toch juist zo barok
als deze muziek in wezen is. Ik voel persoonlijk geen spoor van waardering - laat
staan van neiging - voor het oeuvre van Paul Hindemith; de meningen van de
concertgever Schmuller, die in het programma laat afdrukken dat ‘Hindemiths zin
voor melodiek ongetwijfeld is’ (bedoeld zal wel zijn: lijkt mij boven twijfel verheven,
dat is in ieder geval beter Nederlands) en ‘ook in dit werk is Hindemith de
belangrijkste componist van de tegenwoordige tijd’ mogen bij deze gelegenheid dus,
niettegenstaande het apodictische ‘is’, door mij onweersproken blijven. Schmuller
laat namelijk na zijn zeer positieve stellingname met bewijzen te beleggen en het is
zeer de vraag of een discussie over melodische waarden en over superlatieven in
waardering niet beter overgelaten kan worden aan ter zake volstrekt onbevoegden...
Zoals het bijvoorbeeld met de geaccrediteerde meesterwerken der klassieke periode
is gegaan.
Persoonlijk meen ik: dat Hindemith een gepast en handig gebruik heeft gemaakt
van sommige trouvailles van Stravinsky en Schönberg, dat hij zin voor dynamische
en metrische elans bezit en geen spoor van algemeen-Europese cultuur. Ik acht hem
eenzijdiger nog dan iemand als Matthijs Vermeulen, maar minder erudiet en minder
dramatisch dan deze. Een fijn oor, een ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, zin
voor humor (dat is relativiteitsbesef), verlangen naar volmaakte ciseleur - kortom
liefde voor het edele vak - vond ik in zijn werken nog niet, tot dusverre. Maar men
kan natuurlijk niet alles van een vioolconcert verlangen.
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Zie ook de recensie in het UD van 13 februari 1928.
Zie ook de recensie in het UD van 27 februari 1928.
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Het Amsterdamse muziekleven van 1928
22 april 1928 (programma Concertgebouw Amsterdam)140
Heel boven op dit huys, is 't als een Paradijs.
Daer is Fonteyn geruys, Snaer, Pijpen, soet gekrijs.
Begeert g' in 't huys te gaan, te hooren en te sien
Soo toont uw' mildigheyt, tot onderhout van dien.

Opschrift op het uithangbord van Johannes Antonides' muziekherberg
‘Het Huys te Sinnelust’ (1630)
Het zal eenmaal de taak der historici zijn, vast te leggen wat de betekenis van
Amsterdams vermaarde concertinstelling voor het Nederlandse muziekleven van de
eerste helft der twintigste eeuw geweest moet zijn. Deze historici zullen dan, naar
het mij voorkomt, gemakkelijker en dankbaarder werk hebben te verrichten dan de
vorsers van onze dagen, die de oude voorgeschiedenis van het Nederlandse
concertleven nagespeurd hebben.
Wanneer men verder dan veertig jaar teruggaat in de geschiedenis van het
hoofdstedelijke kunstleven, dan ontdekt men telkens perioden welke vol beloften
schenen: aanlopen werden gemaakt die - helaas - tot niets blijvends leidden. Wij
moeten welhaast teruggaan tot de jaren van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
om een tijdperk te vinden van bloei, van Europese vermaardheid, dat de huidige
periode evenaarde of wellicht overtrof. Ruim driehonderd jaar geleden mocht
Nederland zich beroemen op het bezit van een der allergrootste meesters; thans heeft
Amsterdam het recht zich te verhovaardigen op het bezit van een der
allervoortreffelijkste orkesten van gans Europa.
De ‘gouden eeuw’ van Sweelinck werd niet door een even luisterrijk tijdperk
gevolgd. Het musiceren ging achteruit in het verloop van de zeventiende eeuw en
gedurende bijna driehonderd jaren werd in Amsterdam de muziek niet op grootse
wijze gediend.
Wij mogen wellicht hopen dat dit thans ten goede gekeerd is. Een werkelijk
belangrijk muziekleven kan slechts daar bestaan waar ook de maatschappelijke
voorwaarden voor een opbloei aanwezig zijn. Het is gepast op dit ogenblik te
herdenken dat het Concertgebouw in de veertig jaren die nu achter ons liggen, deze
voorwaarden geschapen heeft.
In Sweelincks dagen was de muziekbeoefening, voor zover zij geen kerkelijk
karakter droeg, verwezen naar de muziekherbergen, kweekplaatsen enerzijds van
een nuttig en verdienstelijk dilettantisme - doch anderzijds een oord waar alle denk-
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bare misbruiken zich konden ontwikkelen. In het feit dat de toonkunst over geen
spoor van gezag kon beschikken, het feit ook dat haar beste dienaren in
maatschappelijk opzicht nog tot de outcasts gerekend konden worden, lagen de
kiemen van een nabij verderf. Dat zich dan ook niet heeft laten wachten en dat, drie
eeuwen lang, Nederland in Europees-muzikaal opzicht tot de gelijke van Patagonië
of Labrador heeft gemaakt.
Het orkest van het Concertgebouw heeft zich, dankzij de grote verdiensten van de
leiders, dankzij ook de opofferingsgezinde kunstliefde der bestuurders, kunnen
ontwikkelen tot wat het thans is: een der beste ensembles van de beschaafde wereld.
Zo werd dus de situatie voor een muzikale hegemonie van Nederland in onze
dagen oneindig veel gunstiger dan zij bij het leven van Meester Jan Pietersz. was.
Want niet alleen is ons orkest een duizendmaal rijker en subtieler instrument dan het
orgel van de Oude Kerk: ook de gemeente der muziekbehoeftigen werd zich van zijn
taak beter bewust. Veertig jaren intensieve concertcultuur hebben hier een publiek
helpen ontstaan dat tot het bevoegdste, het meest ervarene van West-Europa gerekend
mag worden. De Amsterdammer, die zich eertijds bedronk aan Dirk Jansz. Sweelincks
‘verquickende avontklancken’ (gelijk Vondel het uitdrukte),141 kent thans alles wat
door de meesters en de grootmeesters der orkestcompositie in de loop der eeuwen
geschreven werd, door steeds herhaalde, steeds volmaakter uitvoeringen. Men heeft
zich rekenschap leren geven van de betekenis van Bach en Beethoven, men leerde
de bekoring van Bizet, Tsjaikovski, Mahler en Chabrier kennen. Het oeuvre van
Haydn, Mozart, Brahms en Schumann werd ons vertrouwd; Berlioz en Debussy,
Mendelssohn en Wagner, Franck en Strauss werden vaste waarden voor de
muziekminnaars van Nederlands hoofdstad. Dit zijn geen geringe feiten en het is
met voldoening dat het Concertgebouw kan terugzien op deze resultaten van een
werkzaamheid van veertig jaren.
De Amsterdamse concertganger van heden is meer dan de habitué van een
muziekherberg; hij leerde onderscheiden en waarderen; de Amsterdamse musicus
van onze dagen is niet meer de speelman die hij was in de zeventiende eeuw:
Amsterdams beste toonkunstenaars zijn Amsterdams meest geëerde burgers geworden.
Er heeft een verandering in de waarderingen plaatsgevonden en tot deze verandering
heeft het culturele instituut dat het Concertgebouw is, zeer aanzienlijk bijgedragen.
Maar meer nog dan voor publiek of kunstenaars heeft het Concertgebouw zich
roem verworven voor de Muziek. Dat Nederland in de stromingen van onze dagen
weer opgenomen is, daarop wellicht binnenkort zelfs invloed zal gaan uitoefenen,
is voor een goed deel te danken aan de muzikale cultuur, welke in het Concertgebouw
van de aanvang af hoog gehouden is.
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Vondel, Het orgel in den rouw over Mr. Diedrick Zweling (1652). In dit gedicht komen de
volgende versregels voor: ‘Nu sal een Zerck die stemmen smooren. / Gestoelten noch gepropte
bancken / Niet langer Zwelings kunst bedancken / Voor zijn verquickende avont-klancken.’
Vondels werken, deel V, 546-547.
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Pro en contra / Bespiegelingen142
mei 1928 (De Muziek - De Stemvork)
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 29 maart 1928 bracht in uittreksel een deel
van de gedachtewisseling tussen Vincent d'Indy en Arthur Honegger over de moderne
muziek.143 Vooral de ijzige boosaardigheden van de stichter der Schola Cantorum
leverden een boeiende lectuur144 en men kon het slechts bejammeren dat d'Indy geen
debater van zijn eigen formaat tegenover zich vond; het zou het muziekbegrip van
de belangstellende toeschouwers ten goede zijn gekomen.
Honegger begon met toe te geven dat onder de hedendaagse componisten vele
zwakke elementen schuilen:
Het is niet meer dan natuurlijk dat men kritiek uitoefent op opinie en
techniek der modernen; het getuigt echter van kortzichtigheid hun kracht
te ontkennen. Milhaud, Poulenc, Prokofjev en Hindemith zijn scheppers;
men kan hun pogingen bestrijden, men mag ze echter niet minachten.
Men verwijt ons de emotie en de gevoeligheid te ontvluchten. Dit komt
echter voort uit een misverstand: een zekere groep componisten imiteert
de laatste ‘manier’ van Stravinsky en imitatie is slechts een ‘exercise
d'école’; in de kunst echter is ze een misstap.
Vervolgens nam Honegger Schönberg in bescherming:
Schönberg heeft ons door de volkomen vrijmaking van de tonaliteit de
mogelijkheid voor een geheel nieuwe muzikale architectuur gebracht (?).145
Zijn harmonieleer is, wat dat betreft, even belangrijk als die van d'Indy.
Hij ontwikkelt streng logisch zijn ideeën tot het uiterste. De fout van zijn
laatste werken zou kunnen zijn dat ze meer het werk van een theoreticus
dan van een musicus zijn; het element der klankschoonheid is volkomen
uitgeschakeld, deze muziek is geheel en al cerebraal. Ik geef toe dat zijn
kwintet voor blaasinstrumenten zelfs voor een zeer geoefend oor
onmogelijk te volgen is: er gaat een dodelijke verveling van uit; maar als
men dat leest, bemerkt men hoe alles onderling verband houdt:
kreeftcanons, thema's in tegenbeweging...
Vincent d'Indy antwoordde hierop, volkomen afdoende:
U zegt dat Schönberg zijn muziek heet te hebben bestemd om gelezen te
worden en niet om te worden gehoord... Dit houdt zijn veroordeling in,
en overigens ben ik het er hele142
143
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In De Muziek heette dit essay ‘Pro en contra’, in De Stemvork ‘Bespiegelingen’.
De gedachtewisseling tussen d'Indy en Honegger waarover de NRC berichtte, was verschenen
in het Franse tijdschrift Comoedia. Bij het citeren vertaalt Pijper de tekst hier en daar anders
dan in de NRC is gedaan.
In De Muziek: een amusante lectuur.
In De Stemvork staat na ‘gebracht’ een vraagteken tussen haakjes. In De Muziek was
dat niet zo.
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maal mee eens, want deze opeenstapeling van klanken zonder verband,
zonder logica, zonder evenwicht, kan nooit muziek worden genoemd.
Zij behoort tot het gebied der geluiden; en, dit geef ik graag toe, hierover
kan ik niet oordelen, want daar ben ik niet in thuis... Maar deze geluiden
interesseren mij evenmin op het papier als in de lucht...
De discussie liep verder dood in een niet zeer heldere panegyriek van Honegger op
het werk van Bach en een advies van d'Indy om Die Kunst der Fuge (waarom niet
de Französische Suiten?) nog eens te bestuderen. Honegger meende:
Een ander misverstand komt voort uit die beroemde terugkeer tot Bach,
waarover men spreekt zonder die te begrijpen; te velen kennen van Bach
slechts de uiterlijke, formalistische zijde: dit echter is een ontkenning van
zijn geest. Men moet van Bach de discipline beminnen, zijn contrapuntische
kennis, niet echter de harmonische basis, want wij mogen en kunnen
dienaangaande niet vergeten wat in de tijd tussen Liszt en Debussy aan
harmonieën is ontdekt. Bach is blijven staan bij de drieklank en het
dominantseptiemakkoord - tegenwoordig zou dit hetzelfde zijn als een
Hispano-motor te zetten in een postkoets. Wij beschikken over meer
gecompliceerde harmonieën, die zeker even logisch zijn.
Sommigen zien in Bach slechts een kil theoreticus, anderen begrijpen hem
als een gevoelig dichter; deze laatsten hebben gelijk. De dwaling van vele
jonge componisten schuilt in de nabootsing van zijn thematische formules;
dit is echter juist het gedeelte van zijn werk wat het meest verouderd is.
Men ziet, de misverstanden liggen nogal hoog opgestapeld. Ik vraag mij af of dit
niet vermeden had kunnen worden. Dat d'Indy de moderne componisten, voor zover
hij die kent, ernstige verwijten doet, is op zijn leeftijd niet anders dan natuurlijk.
Niemand verwacht van de famulus van César Franck anders of meer dan een gesloten
oor voor de klanktovers der polytonaliteit. En Frankrijk is nimmer de plaats geweest
waar men de bewegingen in de internationale wereld der tonen met absolute
duidelijkheid kon waarnemen. Zoiets gaat in Nederland beter. De brave Honegger,
ofschoon Zwitser van geboorte, gaat met zijn lijstje
Milhaud-Poulenc-Prokofjev-Hindemith evenmin vrijuit - dat is al te zeer op de galerij
gespeeld.
Maar toch was de lectuur van deze discussie boeiend. Iemand als d'Indy
vertegenwoordigt een verleden waarvoor men respect moet voelen. Men zou hem
het volgende geantwoord willen hebben:
Cher maître, wij lezen op bladzijde 9 van uw Cours de composition
musicale het volgende:
‘Au point de vue objectif, nous définirons donc l'Art: un moyen de vie
pour l'âme, c'est à dire un moyen de nourrir l'âme humaine et de la faire
progresser, en lui procurant le double aliment du présent et de l'avenir...’
Hebt gij, vragen wij ons af, uw objectieve standpunt verlaten, ten behoeve
van een verdediging en een aanval? Voeldet gij het schip zinken, waarop
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al te laat, helaas, het inzicht te schemeren dat de kunst inderdaad ook een
middel ter vooruitgang is en bespeurt gij dus de behoefte dit late
relativiteitsbesef te verkeren in een défense des temps perdus?146
Zie, het is maar al te menselijk een verworven inzicht te verhogen tot een
fetisj die niet meer vatbaar is voor wijzigingen. Maar verwacht niet dat
zij die uw taal niet spreken, uw bezweringen zullen verstaan. Slinger geen
banbliksem naar de hoofden van ongelovigen; gij vermoeit uzelf en
niemand ziet enig resultaat. Slechts achterlijken en dwazen geloven nog
in de krachten van uw idool - zolang zij onder uw gehoor zijn. Gij wilt
springvloeden stuiten met zakjes zand, een wereldbrand blussen met een
kopje water. Gij overziet de dimensies niet meer!
De kunstwerken waren altijd ouder dan de theorieën. Het is onmogelijk
de kunstwerken van vandaag te benaderen met de theorieën die, voor vele
jaren, u en enkele anderen het inzicht geopend hebben dat gij omtrent
Bach, Beethoven en Franck koestert - inzichten die de onze niet zijn. Bach
was noch een dor theoreticus, noch een gevoelig dichter: Bach was een
groot klankenbouwmeester. Hij heeft zijn leven gevuld met een nauwgezet
en ijverig noteren van zijn muzikale invallen en gedurfde combinaties; hij
had uit hoofde van zijn componistschap nimmer de ambitie ‘de nourrir
l'âme humaine’ met zijn scheppingen. Omdat hij componist was.
Slechts de niet-componist kent de behoefte welke gij in zo sterke mate
vertoont: rationaliseringen te vinden voor het feit van zijn componeren.
Ofwel: men componeert - of: men stelt het dogma boven de prestatie. Dat
gij toegeeft in het gebied der ‘geluiden’ niet thuis te zijn, sluit u, helaas,
automatisch buiten het land der muziekvinders. Omdat zij allen, reactionair
of neofiel, hun materiaal uitsluitend uit dit vemaledijde gebied der geluiden
betrekken. Bewust of onbewust.147
En met welk recht spreekt gij van een opeenstapeling van klanken zonder
verband, logica of evenwicht, welke (door u!) nimmer muziek genoemd
kan worden? Schept gij natuurwetten? Sterker nog: kent gij alle
natuurwetten? Schrijdt het inzicht niet voort? Noemdet gijzelf eertijds de
kunst niet: ‘un moyen de faire progresser l'âme humaine’?
Uw fetisj is een afgodsbeeld dat ten spoedigste behoort te worden
vernietigd. Het is schoon als een man de vrucht van zijn talenten weet te
verdedigen tegen aanstormende vijanden. Gij hebt voor het oeuvre van
Franck meer gedaan dan ooit een schildknaap voor zijn ridder. Maar deze
dagen zijn vervuld: gij predikt in een woestijn. En, wat erger is: met het
gewicht van uw autoriteit dekt gij meningen die uw verleden onwaardig
zijn. Uw logica, uw evenwicht, uw verbanden hebben eertijds gegolden.
Eertijds golden zij - lang voor uw geboorte. Wat wilt gij met een
dienstregeling van diligences in het Gare du Nord beginnen? Wat doet gij
met uw code de la route148 aan een verkeersweg waarlangs de auto's razen,
146
147
148

Allusie op de titel van Prousts romancyclus À la recherche du temps perdu.
De laatste zin van deze alinea luidde in De Muziek: ‘Omdat zij allen, reactionair of
neofiel, hun materiaal uitsluitend uit dit gebied der geluiden betrekken.’
Verkeersreglement.
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waarboven een avion blinkt en waarop gij geen enkele koets meer
tegenkomt? Zie - dit schouwspel is niet schoon meer: het is dwaas.
Wat wij Arthur Honegger onder het oog zouden willen brengen, is van geheel andere
aard. Wij zouden hem moeten vragen of hij zichzelf werkelijk buiten staat acht het
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Kwintet van Schönberg149 bij het aanhoren te volgen. Als dat inderdaad zo is, dan
behoort hij de muzikale opvoeding welke hij genoten heeft, ten spoedigste te laten
herzien. Want men kan het oeuvre van Schönberg toch waarlijk niet meer naderen
met de dooddoeners ‘muziek voor het oog’ en ‘werk van een theoreticus’. Als
componist behoort men in staat te zijn het (zeer onvolmaakte) werk van A. Schönberg
te been te veroordelen op muzikale gronden, dacht ik. Dat is een kwestie van
vakkennis en Honegger is aan ons en aan zichzelf verplicht zijn inzichten wat beter
te funderen. Ook kon hij zijn stijlgevoel nog enigermate ontwikkelen, zie zijn full-hand
Milhaud, Poulenc, Prokofjev, Hindemith...
Ik begrijp niet waarom men, in muzikale zaken, altijd pueriliteiten moet colporteren.
Voor d'Indy bestaat de nieuwe muziek niet, dat is duidelijk, en dat had men al veertig
jaar geleden kunnen vaststellen. Maar het lijkt mij tamelijk waarschijnlijk dat de
talenten van Arthur Honegger ook niet omvattend genoeg zijn om hem een helder
besef van de waarde der nieuwe kunst te garanderen. In deze discussie immers liet
hij zich van een zó dromerig romantisch kantje zien dat ons vertrouwen in zijn
aanstaande composities weer ernstig geschokt werd. Hij ziet de gevaren van het
neoclassicisme niet duidelijk genoeg in; het mangelt hem aan felheid, aan kritische
zin, aan vitaliteit. Heeft hij de betekenis van Debussy verstaan? Blijkbaar niet. Werd
hij ooit werkelijk overtuigd van de verdiensten en de zwakheden (het mysterieuze
lek, zoals Matthijs Vermeulen het noemt)150 van Stravinsky's Sacre du printemps?
Kent hij nu, na een jaar of zes, zeven, de ernstige fouten van zijn Roi David, het
werkje waarop men hem tot meester promoveerde? Ik vrees ervoor.
Vincent d'Indy heeft de muziek waarschijnlijk geen goed gedaan met zijn
bespiegelingen. De tijd van getuigen is voor hem voorbij. Maar voor Honegger is
die tijd blijkbaar nog niet aangebroken. Hij zal de muziek - en dus ook de moderne
muziek - het beste dienen, niet slechts door te zwijgen, maar vooral door toe te nemen
in kracht, in diepte, in menselijkheid.
Onderhand kan hij dan misschien nog leren Schönbergs opus 26 te volgen zonder
partituurtje.

Muziek in Amsterdam
Concertgebouw - De feestconcerten151
juni 1928 (De Muziek - De Stemvork)
‘De eigenlijke feestuitvoeringen bij de viering van het veertigjarig bestaan waren
zeven in getal: zes orkestconcerten en een uitgebreide kamermuziekavond. Over het
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Bedoeld is het Blaaskwintet, op. 26 (1924).
Matthijs Vermeulen, ‘Rondom Stravinsky’. De Muziek, oktober 1927, 1-12. Het citaat staat
op p. 2: ‘De Sacre had een mysterieus lek, waaruit zijn substantie langzaam wegvloeide,
[...].’
Het grootste gedeelte van deze recensie verscheen later in De Stemvork, als derde deel van
het essay ‘Drie muziekdramatische minima’. De andere twee besproken werken waren
Antigone (Honegger) en Le pauvre matelot (Milhaud). Zoals gebruikelijk is het gedeelte dat
niet in De Stemvork is opgenomen tussen ‘ en ’ geplaatst.
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eerste concert in de Grote Zaal, over de Nederlandse avond, berichtten wij reeds in
De Muziek, II, 8, bladzijde 374 en volgende.152
De andere programma's brachten werken van Richard Strauss (Don Quixote en
Heldenleben), Mahler (Tweede symfonie), Beethoven (Negende symfonie), Stravinsky
(L'oiseau de feu, Oedipus rex en een fragment uit Pétrouchka), Schubert (de
Unvollendete en een Ständchen voor alt, vrouwenkoor en orkest) en nog eens Mahler
(Lied von der Erde). Op het kamermuziekprogramma stonden werken van J.S. Bach
(Concert voor cembalo en twee fluiten), Hindemith (Spielmusik opus 43.1), Mozart
(Divertimento voor strijkorkest, twee hoorns en fagot),153 De Falla (Suite uit El amor
brujo) en Saint-Saëns' Carnaval des animaux.
Wanneer wij afzien van onze overtuiging betreffende de rol die de Nederlandse
Muziek heeft te spelen bij een jubileum van de voornaamste Nederlandse
concertinstelling, dan kunnen wij veel waardering hebben voor de wijze waarop men
oud en nieuw, noviteiten en paradepaarden bijeengebracht had in deze concertenreeks.
Van de bekende, overbekende werken valt ditmaal slechts te vermelden dat de
uitvoeringen in de regel zeer goed waren en dat het succes aan de bekendheid
geëvenredigd was.
Het Ständchen van Schubert, een hartelijk en argeloos niemendalletje, bracht het
zelfs tot een bissering...
Herdenken wij ook hier ter plaatse het feit dat de Unvollendete door Willem Kes
geleid werd; dit was een uitvoering die diepe indruk maakte. Kes' leiding bleek ons
een superieur, beheerst dirigeren, geheel gericht op een uitermate heldere
klankvoorstelling, tot in details verzorgd en volkomen overtuigend. Persoonlijk voel
ik de gedragenheid van Kes' langzame tempi niet steeds mee - een punt dat men
mijnentwege veilig buiten discussie kan stellen, aangezien over zo uiteenlopende
snelheidsgevoelens tussen generaties kwalijk gedebatteerd kan worden... Het tempo
is in dit geval een hulpmiddel, een rekwisiet van de interpretatie - maar geen vaste
waarde in het algemeen.
De uitvoeringen van de werken van Beethoven, Strauss en Mahler vragen thans
onze aandacht niet meer.’
De belangrijkste gebeurtenis van het Amsterdamse Concertgebouw-seizoen
1927-'28 werd de première van Stravinsky's opéra-oratorio Oedipus rex.
De belangrijkste gebeurtenis en de bitterste teleurstelling. Nimmer heeft een auteur
zijn aanvankelijke prestaties schaamtelozer verloochend dan men Stravinsky hier
hoort doen. Maar zelfs afgezien van illustere herinneringen aan Pétrouchka en Le
sacre du printemps is Oedipus rex een blamage.
Wanneer de schrijver van deze handelingsloze opera tot dan toe slechts koormuziek
voor zangwedstrijden had geschreven, ‘verplichte nummers’, of wanneer hij zich
onledig had gehouden met het arrangeren van potpourri's voor harmonieorkest - dan
nog zou men zijn opéra-oratorio een schandalig pasticcio moeten noemen. De
Nederlandse melomanen die nu, afgaande op de naam Stravinsky, afgaande op het
aureool dat een uitvoering in een instituut als het Concertgebouw nog aan de onbe-
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Deze bespreking is geschreven door Paul F. Sanders. De Muziek, mei 1928, 374-376.
Het gaat hier om het Divertimento in D, KV 205.
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duidendste auteurs verleent, voorzichtig om het stuk heen geluisterd hebben - diezelfde
melomanen zouden dit werk onder normale omstandigheden (stel: Stravinsky heette
Domselaer, of Ruyneman, of Zagwijn - en de uitvoering vond plaats onder de
auspiciën van een toevallig, niet al te officieel mannenkoor) met verontwaardiging
ontvangen hebben. De Nederlandse critici, die nu met opgeschorte oordelen, ernstige
voors en tegens werkten, zouden nauwkeurig geweten hebben waarom Oedipus rex
nu juist precies zo een fatale mislukking moest heten en onze nationale
muziekbevoegdheid had één blunder minder op haar geweten.
Ik zie echter geen enkele reden waarom wij slechte muziek niet zo zouden noemen
[al wordt zij dan ook bij een officieel Concertgebouw-feest uitgevoerd en al heeft
de auteur van die slechte muziek vroeger nog wel goede muziek gecomponeerd.]
Oedipus rex is het werk van een onbekwaam vakman - zowel de vocale partijen als
het instrumentale deel klinken minder dan middelmatig; het is bovendien werk dat
van een onhelder artistiek bewustzijn uit gecomponeerd werd. En ten slotte werd het
hier infaam uitgevoerd, dankzij de onvoldoende leiderstalenten van de componist
Stravinsky.
Er is in de laatste jaren wel het een en ander gewijzigd in de structuur des artistieken
levens. De neofiel die voor veertig jaar op Wagner wedde, had zich voor een ruim
aantal jaren van de toekomst der muziek verzekerd. De Wagnerianen werden door
de historie in het gelijk gesteld. Tegenwoordig achten wij dit zeer natuurlijk, maar
indertijd was het voor velen een sprong in het duister. Later heeft ditzelfde zich
herhaald toen Debussy kwam met zijn Pelléas.
Maar de minnaars van het nieuwe, die Strauss adopteerden, die zich op de bres
stelden voor Mahler, die zich bekeerden tot Stravinsky, hebben niet lang plezier van
hun modernisme gehad. Zij volgden schijnbewegingen en lieten zich - volkomen te
goeder trouw overigens - (mis)leiden door gidsen die niet berekend waren voor hun
taak. Tegenwoordig is het zó dat de felste aanvallen op de officiële ‘nieuwe’ muziek
- zeg: die van Stravinsky - niet van de zijde der ‘reactie’ komen, doch uit het kamp
der werkelijk hedendaagse musici, die Stravinsky gevolgd hebben in al zijn
duikelingen en zijsprongen en die weten dat het levende muziekbewustzijn van deze
dagen zich niet bedienen zal van de aftandse vormen, de twijfelachtige melodieslierten
en de confectieharmoniek waarmee Stravinsky zichzelf en het onmondige publiek
tracht te vermaken.
Men zoekt lang vruchteloos naar een criterium van betrouwbaarheid. In het
zogezegd goede vakmanschap ligt het niet: Strauss en Mahler verstonden evenveel
van het vak componeren als Beethoven; Max Reger wist misschien meer van de
muziek dan Debussy. Het is ook niet louter een kwestie van talent: de algemeen
muzikale dispositie van Igor Stravinsky is niet geringer, van huis uit, dan die van
Richard Wagner was. Zie Le sacre du printemps. Ik hel er voorlopig toe over de
representativiteit van een componist louter een karaktereigenschap te noemen.
Debussy isoleerde zich; dat was zijn kracht. Wagner verwezenlijkte zich op andere
wijze: hij domineerde zijn omgeving met zijn ideeën154 en in de wereld der klanken
ging het niet anders dan in het dagelijkse leven. Strauss heeft nooit het (Europese)
muziekleven gedetermineerd;
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hij is, een tijdlang slechts, erg in de mode geweest. Mahler is hier in Amsterdam
gedurende enige jaren de componist van de dag geworden; elders houdt men hem in
de regel niet voor groter, universeler, dan hij was. Het geval Stravinsky strekt zich
over een geografisch ruimer gebied uit. In Wenen componeert Schönberg
verwoedsatirieke canons tegen ‘de kleine Modernsky’,155 te Parijs, Praag en
Amsterdam worden Stravinsky-festivals afgestoken. In de onaanzienlijkste blaadjes
vindt men zijn naam en grote muziekperiodieken wijden hem extra-nummers. ‘En
niemand haast, die beter weet of wat “Igor le terrible” doet, is welgedaan...’
Wij zouden hiertegenover het volgende willen vaststellen: Stravinsky's persoonlijke
stijl van plusminus 1912 is kort na de oorlog ‘in de mode’ gekomen. (Waardoor komt
een kunstgenre ‘in de mode’? Niemand weet het. De muziek deelt het fatum der
mode niet alleen met de andere kunsten, maar ook met badplaatsen, de haute couture.
Mahjong, headlines en sigarettenmerken...) Eenmaal in de mode heeft Stravinsky
zich, op zijn manier gedachtig aan Schumanns ‘Alles modische wird wieder
unmodisch’,156 gehaast een nieuw model te lanceren. Zijn werken van 1912, die hem
de gunst van het publiek van 1920-'23 bezorgd hadden, werden verder slechts als
springplank beschouwd. De nieuwere creaties bezorgden hem een veel uitgebreider
clientèle. Stravinsky heeft het als eerste verstaan, door het doen van concessies de
mode - dezelfde mode die, in Parijs, Meyerbeer bejubelde en Wagner liet uitfluiten,
die Franck negeerde en Debussy na het efemere ‘succes’ van zijn Pelléas, in de steek
liet - durend aan zijn carrière te verbinden. Om Le sacre du printemps toe te juichen,
moest er nog een zeker minimum aan muzikaliteit, aan intelligentie bij zijn hoorders
aanwezig zijn. Stravinsky heeft dit minimum systematisch verkleind en eindelijk
gereduceerd tot nul. Om L'histoire du soldat te bejubelen moest men tenminste nog
tot de snobs behoren, maar Oedipus rex is een vacuüm. De vaardigheid van de auteur,
die in Le sacre nog vergeleken kon worden met de techniek van de oude Rimski,
nam geleidelijk en zeker af. De pianosonate is niet helemaal zo goed meer als een
werk van Clementi of Scharwenka; Oedipus rex, als gezegd, is al weer heel wat
minder voldoende gerealiseerd dan het Canticum van Bossi.
Wij hebben hierboven, naar aanleiding van de Brusselse première van
Honegger-Cocteaus Antigone, vrij naar Sophokles,157 onze bezwaren tegen het
neoclassicistische operaprocédé uiteengezet. Alleen zou daaraan nu toegevoegd
moeten worden dat Honeggers Antigone, ofschoon dit stuk evenzeer ontstaan is uit
een verminkt, karikaturaal wanbegrip omtrent de kunst der antieke dramaturgen, een
meesterwerk lijkt van beheersing, fantasie en inventie naast de Oedipus-parodie van
de Rus. Slechts
155
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Schönberg hekelde Stravinsky in het tweede van zijn Drei Satiren für gemischten Chor, op.
28 (1926). De tekst van dit koorwerkje - Vielseitigkeit - luidt: 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. Pijper zal deze tekst in zijn geheel citeren in het essay
‘Tweeërlei musicologie’ (De Muziek, maart 1929) en in ‘Van Debussy tot heden’ (Algemeene
muziekgeschiedenis).
Schumann (1914), deel II, 166. Het volledige citaat luidt: ‘Alles Modische wird wieder
unmodisch, und treibst du 's bis in das Alter, so wirst du ein Geck, den niemand achtet.’
Eerder gebruikt Pijper deze uitspraak in de recensie van 19 januari 1922.
Zie ‘Uit Brussel. Honegger Antigone’ (De Muziek, februari 1928).
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een mentaliteit die volkomen vreemd staat tegenover de monumenten der Europese
cultuur, kan zich aldus vergrijpen aan deze meesterwerken. Wij zullen ons, na het
bederf gesignaleerd te hebben dat in Stravinsky's jongste opus aan de dag is getreden,
niet verder bezighouden met deze laatste noviteit van het seizoen. Het is te zeer van
een andere orde en het zal zijn eigen dood moeten sterven.
‘Het dirigeervermogen van Igor Stravinsky is zeer gering. Er werd op 24 april 's
avonds twintig minuten lang goed muziek gemaakt: toen Mengelberg de Suite uit
L'oiseau de feu dirigeerde. De rest was op hoop van zegen. Directeur Roeske van de
Mannenzangvereeniging Apollo had de ondankbare koorpartij kranig ingestudeerd.
De solisten waren Hélène Sadoven (niet zeer vast),158 Van Tulder, Van Kempen,
Denijs en Huberdeau. Paul Huf vertelde het verhaaltje; voor Sophokles wat te lyrisch,
voor Cocteau wat te klassiek.
De beide andere noviteiten waren te vinden op het programma van de Concertg
ebouwkamermuziek. Het apparaat (van een goede vijfentwintig man in de suite van
De Falla) was voor de Kleine Zaal gedecideerd te groot. El amor brujo is een wat
algemeen Spaans gekleurd muziekje dat ternauwernood afwijkt van de in El retablo
en Nuits dans les jardins d'Espagne gevolgde clichés. Men weet dat nu zo wel.
Hindemiths Spielmusik is beter. Genoeglijk weinig pretentieus en goed voor de
instrumenten geschreven. De melodiek is altijd wat Regeriaans kortademig en de
alt- en hobosoli in het tweede deel zijn verre van betoverend. Maar als Hindemith
droogweg, zakelijk contrapunteert (begin van het eerste, tweede helft van het laatste
deel) dan is het altijd safe en als zodanig niet zonder verdienste. Er wordt tenminste
niet gedaan alsof... Men zou zich alleen willen afvragen of deze “Gemeinschaftsmusik
für Jugend und Haus”, die volgens Hilmar Höckner “für Schul- und
Liebhaberorchester bestimmt” is, wel op een Bach-Mozart-De
Falla-Saint-Saëns-programma thuis behoort.
De Fantaisie zoölogique, dat zonderlinge specimen van Saint-Saëns' niet bepaald
beschaafde muzikantenhumor, besloot het concert. Met dierengeluiden is een succes
altijd verzekerd. Reden om zich af te vragen waartoe zoveel componisten nog altijd
hun best doen het gekweel der arcadische filomelen te sublimeren tot wat wij gewend
zijn toonkunst te noemen. Kippen en hanen, koekoeken en olifanten, die Berlioz'
Ballet des sylphes bedriegelijk nabootsen, zijn toch veel amusanter... Mundus vult
decipi...
Het Concertgebouw heeft een periode van veertig jaren afgesloten met een terugblik
op een imposant en welluidend verleden en een verkenningstocht naar Nieuwe
Werelden, die maar ten dele bewoonbaar zijn gebleken. Men zal die
verkenningstochten, uitgerust met betere hulpmiddelen en aangevoerd door ervaren
ontdekkingsreizigers, nog wat dienen voort te zetten, in de eerstvolgende seizoenen.
Deze Russisch-Griekse expeditie heeft weinig opgeleverd.
Wensen wij Nederlands voornaamste concertinstelling een nieuwe bloeiperiode
toe, een tijdperk van hernieuwd initiatief en alzijdige belangstelling. Veel blijft er
nog te doen: “Het is geen minder kunst een (muziek)staat te behouden dan te
stichten...”’

158

In De Muziek staat abusievelijk: Helen Sadoven.
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Het onderzoek der Indonesische Muziek
juli 1928 (De Muziek)
In De Gids van januari 1928 wijdt dr. J. Huizinga enkele bladzijden druks aan het
musicologische werk dat onze landgenoten Kunst en Brandts Buys159 in de Archipel
verrichten.160
Het stemt tot blijdschap dat men in het wetenschappelijke kamp aandacht begint
te schenken aan de bijzonder gewichtige problemen van de Indonesische muziek.
Wij veroorloven ons enkele alinea's uit dr. Huizinga's artikel aan te halen:
‘Voor de studie der niet-Europese muziek levert ons Indië het rijkste gebied der
gehele wereld. Hier is een prachtig veld van samenwerking tussen Hollander en
Javaan, musicoloog, oudheidkundige, linguïst, etnoloog en historicus. [...] Hier dient
men niet met goedkope frasen, maar met offering van alle kracht aan een nobele en
welomschreven taak.’
‘In 1927 verscheen Musical instruments in Celebes van de Zweedse onderzoeker
Walter Kaudern [...]. Kauderns dank voor genoten geldelijke steun gaat uit aan de
Zweedse regering, aan het Längmans culturele fonds te Uppsala, aan het Koninklijk
en Hvitfeldts Stipendium-instituut en aan consul F. Stemhagen te Göteborg. De
belangstelling voor Indonesische cultuur schijnt groot genoeg in Zweden.’ (wij
cursiveren)
Dr. Huizinga eindigt met de opwekking: ‘Wanneer de Nederlands-Indische regering
krachtig voorgaat met de materiële uitrusting van een welontworpen plan van
onderzoek en vastlegging der resultaten, dan kan ik mij niet voorstellen dat de
opgetogen aangeboden bijdragen van particuliere zijde niet spoedig tot een
indrukwekkend kapitaal zouden aangroeien.’
Wij kunnen ons bij dr. Huizinga's opwekking aan de Nederlands-Indische regering
van harte aansluiten. Van muzikale zijde werd hier in Holland nimmer
noemenswaardige aandacht besteed aan het feit dat in ons Insulinde een muzikale
cultuur dreigt teloor te gaan die haars gelijke in geen der vijf werelddelen vindt. De
steun welke onze onderzoekers tot dusverre mochten ontvangen, was werkelijk al te
gering. Dr. Huizinga deelt mede dat Brandts Buys een enkele maal in staat gesteld
werd tot een studiereis, door het Java-Instituut. En mr. Kunst ontving van het
gouvernement... een vrijkaart voor de Staatsspoorwegen van Java voor hem en zijn
echtgenote, waarvan zij des zondags en gedurende een veertiendaags verlof per jaar
gebruik konden maken.
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Jaap Kunst (1891-1960) werkte van 1919 tot 1934 in Nederlands-Indië, geholpen door zijn
vrouw Katy van Wely. Na terugkeer in Nederland werd hij conservator van het Tropeninstituut
en lector aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn publicaties in Europese en Amerikaanse
tijdschriften dwongen respect af in academische kringen. J.S. Brandts Buys (1879-1939)
was Pijpers voorganger bij het UD tot hij in 1919 met zijn vrouw Anne van Zijp naar
Nederlands-Indië vertrok, omdat zij als kunstenares een regeringsopdracht kreeg in Batavia.
Brandts Buys' publicaties over Javaanse muziek verschenen voornamelijk in het tijdschrift
Djawa en bereikten een veel kleinere lezerskring. Ook omdat hij op Java bleef en er overleed,
is zijn werk minder bekend dan dat van Kunst.
J. Huizinga, ‘Klank die wegsterft’. De Gids, januari 1928, 117-123.
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Dr. Huizinga ziet het gewicht der zaak helder in. Zijn conclusie: ‘Zegt het niet genoeg
dat iemand die, als schrijver dezes, Indië nooit zag en muzikaal volslagen ongeschoold
is, toch over dit belang durft schrijven, zonder de geringste vrees van zich te
blameren?’, eert hem. Er is geen twijfel mogelijk: het onderzoek der Indonesische
muziek behoort, met alle technische en muzikale hulpmiddelen welke ons ten dienste
staan, onverwijld ter hand genomen te worden.
Maar op één punt wijkt mijn overtuiging af van dr. Huizinga's geenszins overijld
getrokken slotsom. Ook ik hoorde de Indonesische muziek weliswaar nooit in het
land waar zij thuis behoort, doch ik meen over de technische zijde der zaak wel tot
oordelen bevoegd te zijn. Ik ben namelijk van mening dat dit onderzoek door het
Indische gouvernement niet behoort opgedragen te worden aan de heer en mevrouw
Kunst-van Wely, doch aan de heer en mevrouw Brandts Buys-van Zijp. Een
niet-musicus kan zich, naar het mij wil voorkomen, bezwaarlijk een juiste voorstelling
vormen van de bijzondere eigenschappen waarover een speurder naar muzikale
fenomenen moet beschikken. Wij doen aan mr. Kunsts verdiensten niet te kort
wanneer wij verklaren dat wij, na kennisname van zijn publicaties en die van Brandts
Buys, laatstgenoemde, de rijpere en ervarener onderzoeker, geschikter achten voor
een zo omvangrijk en subtiel werk dan de jongere.
De officiële delver naar klinkende kunstschatten moet de geest van een scheppend
kunstenaar, de muzikale intuïtie dus, paren aan het intellect van een geleerde. Zuiver
registrerend werk, zoals mr. Kunst dit op zijn beste momenten wel leverde, is van
grote betekenis. Maar vooral voor musea en fonogramarchieven. De Indonesische
toonkunst is echter meer dan een archivarium; zij is een levend organisme, geen
relikwie. Slechts de geboren kunstenaar, met een Europese ervaring van jaren, een
door en door bevoegd kenner van de Europese toonkunst, zal erin kunnen slagen de
Indonesische muziek voor de Westerse kunstenaren - en daarmee voor de Europese
mensheid - levend over te brengen. Het gaat niet slechts om een codificatie van
gebruiken, het onderzoek naar de Indonesische muziek is van veel verder strekking.
Wij hebben mr. Kunsts en Brandts Buys' publicaties van de aanvang af nauwkeurig
gevolgd. Het werk van Brandts Buys - groot in omvang - ligt her en der verspreid in
tijdschriftartikelen en overdrukjes en is zeer moeilijk te bemachtigen. Mr. Kunsts
werk is gemakkelijker te raadplegen. De Toonkunst van Bali, het prachtig uitgegeven
boek van laatstgenoemde onderzoeker, bergt een schat van gegevens en een keur
van fraaie foto's, ja zelfs een kaart van Bali. Maar het werk is onoverzichtelijk en wat voor een verhandeling over toonkunstige fenomenen ernstig genoemd moet
worden - volkomen a-muzikaal. Het is bovendien rijker aan avontuurlijke hypothesen
dan ons voor een werk met wetenschappelijke tendensen gewenst voorkomt. Het
geheel maakt de indruk van een uit een overvloedige voorraad samengelezen, nog
volstrekt ongeordende massa gegevens. De auteur stond nergens boven zijn onderwerp
- hij ging erin onder.
Stel hiertegenover Brandts Buys' De Toonkunst bij de Madoereezen (een hoofdstuk
van dit werk werd afgedrukt in De Muziek van juni en juli 1928).161 Vóór alles

161

J.S. en A. Brandts Buys-van Zijp, ‘Over Spleettrom-orkestjes’. De Muziek, juni 1928
(389-402) en juli 1928 (437-444).
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geeft de auteur zich rekenschap van de kenmerken van het volk, het land. Daarna
volgt een systematisch nagaan van de Madoerese toonkunst in al haar uitingen,
concies, nauwkeurig gerangschikt; medegedeeld met het woord, het beeld, dat juist
het bedoelde begrip oproept en de aandacht niet laat wegdwalen op zijpaden der
gedachte. Vergeten wij niet dat dit onderzoek ook ten behoeve van ons, westerlingen,
zal hebben te geschieden! Wat baten ons ‘muzikale’ naspeuringen, als de melodieën,
de modaliteiten welke ons gesuggereerd worden, onderweg alle tovermacht verloren
blijken te hebben?
Men kan zich spiegelen aan het fatum der antieke muziek. Alles wat wij omtrent
de muziek der Grieken nog weten, behoort tot het terrein der filologie en heeft met
de toonkunst juist zoveel te maken als - mutatis mutandis - de fabricage van
automatische piano's of automobielhoorns. Wij weten dat er met tijdsverhoudingen
en toonhoogten gewerkt zal zijn, maar een inzicht in het wezen dezer kunst levert
de (fragmentarische) kennis harer technische mogelijkheden ons niet meer op.
Wij mogen wellicht aan dr. Huizinga de vraag stellen of hij, die vol waardering
kennis nam van het vele wat mr. Kunst vergaderde op Bali en elders, de publicaties
van de beide onderzoekende echtparen onderling vergeleken heeft, zoals wij dat van
de aanvang af gedaan hebben. Het zou mij verwonderen wanneer dr. Huizinga de
gelegenheid had gevonden zich ook ten opzichte van Brandts Buys' werk volledig
te oriënteren; ik weet uit ondervinding hoe bezwaarlijk Brandts Buys' publicaties te
vinden zijn! Zijn Indische studies van de laatste zeven jaar162 zijn het beste bewijs
voor zijn waarlijk singuliere bevoegdheid in deze voor ons Europeanen zo uiterst
gevaarlijke materie.
Officiële opdrachten tot onderzoek enzovoort worden weliswaar in Indië niet
bepaald overhaast verstrekt - maar zij zijn altijd nog spoediger gegeven dan
ingetrokken of aangevuld. Dr. Huizinga vermeldt dat zich op dit ogenblik twee
onderzoekers in Indië bevinden die voor deze opdracht in aanmerking zouden komen.
Het is onze overtuiging dat het Indische Gouvernement door het passeren van Brandts
Buys de zaak der Indonesische Toonkunst, en daarmee van de muziek in het algemeen,
onberekenbare schade zou berokkenen.

Leoš Janáček †
augustus 1928 (De Muziek)
Met Leoš Janáček is een der merkwaardigste componisten van deze jaren heengegaan.
Wij weten dit in Holland niet zo: buiten de grenzen van zijn geboorteland is zijn
werk nog slechts zelden ten gehore gebracht. Midden-Europa hoorde zijn Sache

162

[WP:] ‘De Toonkunst bij de Madoereezen’; ‘Muziek in het Banjoewangische’, waarin hij
enkele zeer klemmende bezwaren opwerpt tegen de door mr. Kunst geadapteerde theorie
van dr. Bosch aangaande slendro; ‘Over de ontwikkelings-mogelijkheden der muziek op
Java’; ‘Over het onderzoek der Javaansche en daarmede verwante muziek’; ‘Oude klanken’
(een verhandeling over het rijstblokstampen); ongerekend talloze korte studies, verslagen,
pre-adviezen et cetera over speciale instrumentengroepen en melodietypen.
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Makropoulos (Zie De Muziek I, bladzijde 247 en volgende);163 in Venetië speelde
men zijn Strijkkwartet, Londen hoorde het Dagboek van de verdwenen man. Het
kwartet is hier niet lang geleden uitgevoerd,164 maar van Janáčeks betekenis gaf het
Nederlandse concertpubliek zich, ten overstaan van zijn meesterwerken, nog geen
rekenschap.
Vierenzeventig jaar is deze Boheemse modernist geworden en de jaren zijner
grijsheid waren misschien zijn jongste jaren nog wel. Wat hij in 1925-'26 schreef,
was het werk van een jongeling: met al de verdiensten, al de charmes van vroeg werk.
Het waren ook de scheppingen van de ervaren meester: geen der (in leeftijd) jonge
modernisten beschikte nog over Janáčeks vastheid van conceptie, zijn rigoureus
voorstellingsvermogen.
Muziek school voor hem in het ritme der spreektaal. Hij placht te zeggen dat de
merkwaardigste ritmische successies, welke overal in zijn werk te vinden zijn, ‘zo
maar’ door hem gehoord waren: uit een gesprek op straat, bij het voorlezen van een
willekeurig stuk proza. Alles werd tot muziek, onder zijn handen.
Misschien is dit wonder tot Bohemen beperkt. Wellicht had Janáček slechts voor
zichzelf, voor zijn eigen Tsjechische taal gelijk - wie zal dit thans reeds uitmaken?
Voorlopig doet het geval zich voor dat een groot deel (het grootste) van zijn vocale
werken de vertalers bijna onoverkomelijke moeilijkheden in de weg legt. Voor zover
wij het Tsjechisch niet machtig zijn, zullen wij ons tot de instrumentale werken
moeten bepalen.
Het lijkt wel of Janáček zich pas in de laatste jaren van het gewicht van zijn roeping
- die wijder strekking had dan de landsgrenzen van Bohemen konden omvatten bewust is geworden. In deze jaren ontstonden bijna uitsluitend orkest- en
kamermuziekwerken en met deze composities oogstte hij zijn eerste Europese
successen. Ik herinner mij zijn enthousiasme na een uitvoering van zijn Concertino
voor piano met kamerorkest op een der concerten van het muziekfeest in Frankfurt
am Main, ruim een jaar geleden. Dat was ‘Slavisch temperament’, o zeker. Maar
bovendien een onbedorven kinderlijkheid, een muzikantesk plezier in goed muziek
maken en een roerende dankbaarheid voor wat eerlijke bewondering. Ik heb beroemde
en minder bekende virtuozen en auteurs succes zien hebben. De een bleef koel daarbij,
een ander steeg het applaus lichtelijk dronkenmakend naar het hoofd. Hand op het
hart en kushandjes de zaal in zijn maar al te bekende rekwisieten van het succes.
Maar nooit zal ik Janáčeks van vreugde stralende kop vergeten, toen hij, na de
uitvoering welke ik zoeven noemde, fier en verlegen een klein cafétuintje
binnenwandelde te midden van een groep landgenoten, met zijn grote gestalte een
beetje achteraf tussen een paar pilaren ging zitten en daar de hulde in ontvangst moest
nemen die hem, grijsaard en jongeling in één, zowel door muzieknotabelen als
revolutionaire omwentelaars gebracht werd.

163
164

Dr. Paul Amadeus Pisk, ‘Die Sache Makropoulos van Leoš Janáček. De Muziek, februari
1927, 247-248.
Wanneer en waar Janáček Eerste strijkkwartet vóór augustus 1928 in Nederland is uitgevoerd,
is onbekend. Er wordt in de eerste twee jaargangen van De Muziek (1926-1928) in ieder
geval geen melding van gemaakt. De Nederlandse première van het Tweede strijkkwartet
Intime Blätter zou plaats vinden op 4 november 1929 door het Boheemsch Strijkkwartet in
de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam.
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En nu is hij dood. Het stadje Brünn (Brno), waar hij leefde en werkte, rouwt om hem.
Bohemen, Oostenrijk weten wat zij in hem verloren hebben. Maar de muziekwereld?
De centra Parijs, Berlijn, Amsterdam?
Juist onlangs is zijn Sinfonietta (Militärsymphonie), een werk dat onder andere
12 trompetten en 2 bastrompetten vereist, zijn tocht om de wereld begonnen. Ik las
van uitvoeringen in zestien plaatsen. Amsterdam was niet daarbij. Dit stuk (ook in
gereduceerde vorm uitvoerbaar) is van 1926. Wij rekenen op de Nederlandse première
in het nieuwe seizoen.165
Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van zijn Concertino met kamerorkest;
hetzelfde van zijn Vioolsonate en de andere kamermuziek.
Men zou zich ook op de hoogte moeten stellen van Janáčeks theoretische systemen,
waarop Hába later zijn kwarttoonprincipe zou bouwen.166
En wanneer Holland nog ooit een eigen operatheater en een eigen gezelschap zal
bezitten, dan moge de aandacht der leiders ten spoedigste vallen op zijn Jenůfa, een
werk dat reeds voor jaren in Duitsland de aandacht heeft getrokken. Misschien komen
dan ook de andere vijf opera's (waarvan er één, als Rostands Chantecler, tussen
dieren speelt)167 nog wel voor het voetlicht.
Een kritische waardering van Janáčeks oeuvre is thans niet aan de orde. Moge het
nieuwe seizoen ons tot deze kritische waarderingen in de gelegenheid stellen.

Muziekfeest in Siena I
15 september 1928 (AH)
De International Society for Contemporary Music in een vorstelijk milieu
Het neoclassicisme der Italianen
Habanera en Hába nero
De muziekfeesten der International Society for Contemporary Music, die telkenjare
in een ander land gehouden worden, zijn als het ware dubbele spiegels. Aan de ene
kant weerkaatsen zij een meer of minder compleet beeld van de actuele muziek;
anderzijds weerspiegelen zij de mentaliteit van het land, de plaats waar het feest
gehouden wordt. Het laatstgenoemde beeld is helderder, in de regel, dan het eerste.
Verleden jaar waren wij bijeen in Frankfurt am Main. Dat was enorm van
organisatie, groots van opzet en vooral grondig, zeer grondig. Ik herinner mij ook
het
165
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De Nederlandse première zou korte tijd later plaatsvinden, door het Concertgebouworkest
onder leiding van Pierre Monteux. Pijper schreef voor dat concert de programmatoelichting
(25 oktober 1928).
Janáček schreef een groot aantal artikelen in het Tsjechisch, alsmede een theoretische
verhandeling ‘over compositie en akkoordverbindingen’ (Praag, 1897) en een ‘complete
theorie der harmonie’ (Brno, 1912-1913), maar in hoeverre Alois Hába zijn kwarttoonsysteem
baseerde op Janáčeks verhandelingen, is de vraag.
Het sluwe vosje. Pijper spreekt van ‘vijf andere opera's’. Leoš Janáček heeft echter meer dan
zes werken voor het theater geschreven. Welke zes opera's Pijper hier bedoelt, blijkt uit ‘Van
Debussy tot heden’ (hoofdstuk VIII in Smijers' Algemeene muziekgeschiedenis). Daar noemt
hij Jenůfa, Brouček, Kátja Kabanová, Het sluwe vosje, De zaak Makropoulos en Het
dodenhuis.
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feest in Zürich, eveneens voortreffelijk georganiseerd, maar een beetje duur voor de
deelnemers. Dan waren er nog feesten in Venetië, in Praag, en twee in Salzburg. Erg
à l'improviste, die laatsten; volkomen op goed geluk af en nogal eens in het honderd
lopende. Maar charmant Oostenrijks, voor wie ervan houden.
Hier in Siena merken wij aan alles dat wij in Italië zijn. Het gaat natuurlijk niet
zo op kogellagers als in Frankfurt, maar op rolletjes ging het - tot dusverre - wel.
Van de nieuwere muziek merkt men eigenlijk niet veel: de (schaarse) dissonanten
worden uiterst zorgvuldig weggemoffeld tussen ‘italianissime’ programma's en de
gloria van Italia is schering en inslag. Zo zien wij overal mooie aanplakbiljetten
hangen van het concert dat het Augusteo-orkest uit Rome hier heeft gegeven, als
vreemde opmaat voor de ‘moderne’ muziek: ‘dedicato alla musica antica italiana’.
Verder hangen er even mooie biljetten voor de concerten van Casimiri's Romeinse
kerkkoor: ‘dedicate alla musica antica italiana’. En ook ziet men geweldig grote
affiches van een Palio, een stedelijk ruiterfeest, dat hier ter ere van de moderne
muziek gegeven heet te worden.168 Alle Siënezen zijn er vol van, maar het is een dure
aardigheid voor ons, bezoekers. Men vraagt handen vol geld voor een zitplaats in de
schaduw.
En dan zijn er ook nog drie concerten van de International Society for
Contemporary Music. Men moet goed zoeken om ze aangekondigd te vinden (op
mijn zwerftochten door Siena vond ik één affiche, en dat bleek aangeplakt te zijn
aan de posten van het concertzaaltje). Dat zaaltje is trouwens heel merkwaardig: het
is de muziekkamer van de graaf Chigi-Saracini, gelegen op de eerste verdieping van
zijn palazzo en ruimte biedend aan een kleine tweehonderd bezoekers. Nergens ter
wereld zal men een concertzaal met vestibules, foyers en garderobes vinden die met
een zo verfijnde luxe werd ingericht. Het is dan ook geheel en al particulier initiatief:
een royaal aangepakt at home. Ik hoorde hier graaf Saracini al ‘vorst Esterházy’
noemen, maar men was het er algemeen over eens dat een twintigste-eeuwse Italiaanse
Haydn hem nog ontbrak. Het is trouwens een dankbaarder werk zijn kapitalen te
gebruiken voor het inrichten van een grandioos milieu, dan ze uit te geven aan
componisten en werken die maar al te vaak katten in zakken blijken, helaas. Zo
kunnen wij in het programma lezen dat de Italiaanse sectie der International Society
for Contemporary Music op de been gehouden werd door de giften, tot een bedrag
van drieduizend dollar, van Mrs. Coolidge, de Amerikaanse
componistenbeschermster.169 Het lijkt te geef, maar de oogst aan belangrijke nieuwe
werken viel in dat milieu niet mee, helaas. Op het voetspoor van Casella immers zijn
alle moderne Italianen het kinderland weer ingetrokken; anders gezegd: zij werden
neoklassiek. Nee, de nieuwe muziek zal met zulke grapjes niet tot werkelijkheid
worden gemaakt. Heil Saracini, die zich tot het inrichten van een zaaltje bepaalde...
168
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Paardenrace op het Piazza del Campo waarbij de zeventien wijken (contrade) van de stad
om de overwinning strijden. Sinds 1287 vindt de Palio tweemaal per jaar plaats: op 2 juli
(Palio di Provenzano) en op 16 augustus (Palio dell' Assunta). Blijkbaar is er een extra Palio
georganiseerd in het kader van het ISCM-feest.
Elizabeth Coolidge (1864-1953) was een mecenas die ook grote sommen geld besteedde aan
de muziekbeoefening in de VS. In oktober 1927 werd er in Amsterdam een kamermuziekavond
georganiseerd, waar in haar tegenwoordigheid vier werken werden gespeeld waarvoor zij
de compositieopdracht had verleend. Daaronder: Trois chansons madécasses van Ravel en
Malipiero's Primo tempo.
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Er zal helaas nog gelegenheid te over zijn om het neoclassicisme te veroordelen in
het werk der adepten, maar ik zal mij vandaag bepalen tot het verslag van de eerste
twee concerten.
Het Augusteo-concert kunnen wij wel overslaan. Men speelde, onder leiding van
Molinari, een concerto van Vivaldi (de Jaargetijden), stukken van Cimarosa, Corelli
en een aria van Monteverdi (soliste signora Pasetti). Het slotnummer was een eindje
Rossini en het gebeurde in de kerk. Een en ander had niets, maar dan ook niets met
de intenties van de International Society for Contemporary Music te maken, maar
voor hier komt dat er minder op aan.
De eerste avond was langdurig, warm en niet zonder verrassingen. Wij begonnen
om negen uur, dus na tafel, dus in de beste stemming, dus tegen kwart voor tien. Een
poosje na middernacht was het afgelopen en niemand had het idee dat het eigenlijk
al vrij laat mocht heten.
De verrassingen waren: het Derde strijkkwartet van Zemlinsky en de Fluitsonatine
van de jonge Karel Hába.170
Karel Hába is de broer van Alois, die het kwarttonensysteem uitgevonden heeft.
Hij schijnt ook aan kwarttonen te doen, maar zijn Fluitsonatine is gewoon chromatisch.
Het werk werd voortreffelijk gespeeld door de fluitist Hertl en de pianist-componist
Erwin Schulhoff. Vooral het eerste en laatste deel zijn uitstekend van vinding; het
middenstuk is wat te lang. Eigenlijk was dit het beste werk dat ik in jaren voor de
combinatie fluit-piano hoorde. De realisatie voor de beide instrumenten is meesterlijk,
de timbres zijn prachtig versmolten. Waarlijk, een werk dat het waard is in 1927
geschreven te zijn! Karel Hába is juist dertig jaar oud; men kan nog veel van hem
verwachten.
Het Derde kwartet van de nu zevenenvijftigjarige Alexander Zemlinsky is het
werk van een fenomenaal technicus. Formeel is het soms wat te stijf, te onpersoonlijk;
harmonisch is het superieur. Het tweede deel, thema met variaties, is verreweg het
origineelste. Misschien is het wat Schönberg-achtig van coloriet; de melodiek is
volmaakt origineel. Ook deze uitvoering was superieur. Men had het Weense
Kolisch-kwartet naar Siena gezonden en dit bleek mij eens te meer een der allerbeste
ensembles van deze jaren. Waarom hoort men hen niet meermalen bij ons?
Kolisch speelde op ditzelfde concert ook nog Ravels Vioolsonate, met Josefa
Rosanska. Niet bepaald een noviteit, maar wel een der zeer goede stukken van dit
programma. Verder speelde Franz Osborn Hindemiths Klaviermusik opus 37, óók
geen noviteit! En het concert begon met een, nogal kinderlijk, kwartet van de Italiaan
Vincenzo Tommasini, slecht gespeeld door het Venetiaans Strijkkwartet. Dit werk
bleek een der vele stukken die men zo spoedig mogelijk weer vergeet, omdat er geen
enkel origineel accent in is te vinden.
Het was over twaalf uur geworden, gisteravond, toen de witgepruikte lakeien van
de graaf de gordijnen voor de laatstvertrekkende bezoekers openhielden. Maar
vanochtend om half elf zaten wij alweer in het witte salonnetje om daar te luis-
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In het Algemeen Handelsblad staat abusievelijk Fluitsonate.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

430
teren naar Alois Hába's kwarttonenmuziek en Burian's Voice Band. Dit was een
Tsjechische matinee, men had daarvoor de kwarttoonvleugel uit Praag laten komen
(als de Tsjechische regering iets aanpakt op muzikaal gebied, dan doet zij het niet
ten halve!) en de kwarttonenmuziek werd uitgevoerd door Schulhoff, de eerste
kwarttonenvleugelvirtuoos, en Karel Hába, als violist.
Wanneer het, in theorie volmaakt onaanvechtbare, kwarttonensysteem niet van
betekenis zal worden voor de ontwikkeling van de Europese muziek, dan zal dat
slechts te wijten zijn aan de muzikale tekorten van de schepper van dit systeem.
Muzikaal betekent Alois Hába's oeuvre weinig, veel minder dan dat van Karel. Het
is droog, stijf en hier en daar bepaald overmatig sentimenteel. Het is nuttig te bedenken
dat het er hoegenaamd niets toe doet in welk systeem een auteur zijn invallen
registreert, maar dat het enig belangrijke is de muzikale kwaliteit van die invallen.
Men zal een leek niet zo gemakkelijk kunnen bijbrengen waarom de melodische
gegevens van Karel Hába, Zemlinsky, Webern, Berg superieur zijn aan die van Alois
Hába, Schönberg of Hindemith. Zonder psychologische divagaties dringt men in
deze duistere materie niet zeer diep door. Ik volsta dus met de vermelding van een
muzikaal deficit aan de zijde van Alois Hába.
Bovendien was de kwarttoonvleugel nogal vals.
Burian's Voice Band171 staat met één teen in de muziek, met de rest van zijn voeten
in het cabaret. Het is een soort spreekzingen voor koor a cappella, gespekt met alle
grapjes waaraan de jazzbands ons gewend hebben: meefluiten, kus-kus-geluiden
maken en nasilleren. Het is hier en daar niet onamusant voor ons, die Wagenaars
Ode aan de vriendschap (vriendschapschap)172 hebben meegemaakt. Maar in hogere
instantie bijzonder triviaal.
Het werd het succes van de ochtend, er werd van allerlei gebisseerd, ook een
aardige tango. Wat een van mijn Italiaanse vrienden luidkeels deed opmerken dat
deze Habanera hem honderdmalen liever was dan de muziek van de Hába nero. Gij
moet namelijk weten dat Alois zwarte lokken heeft...

Muziekfeest in Siena II
18 september 1928 (AH)
Een protesterend criticus
Het traditionele Webern-schandaal
De Falla, Bridge, Tiessen en Blum
Italiaans annexionisme

171

172

De muziek- en theatergroep Burian's Voice Band is in 1927 opgericht door de Tsjech Emil
František Burian (1904-1959), componist, zanger, dichter, acteur, regisseur en dramaturg,
die in later jaren ook publiceerde over dit vakgebied.
De Ode aan de vriendschap is in driekwartsmaat geschreven, o.a. op het woord
vriénd-schap-schap. Zie ‘Music in Holland (1900-1925)’ in The Chesterian van
september/november 1927.
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De tweede kamermuziekavond bracht ons ‘het schandaal’. Na de uitvoering van
Anton Weberns Strijktrio raakte het publiekje in twee kampen verdeeld: in een
applaudisserende en een fluitende groep. De leider der ontevredenen protesteerde
eerst in het wilde weg en luidkeels.173 Toen werd hij door de gasten die zich wél met
Weberns Trio vermaakt hadden, de zaal uitgedrongen, waarna hij in letterlijke zin
in de armen viel van Alfredo Casella, president van de Italiaanse sectie der
International Society for Contemporary Music. Zijn protest ontaardde toen in een
vriendschappelijk handgemeen. Vervolgens endosseerde Casella hem aan Dent, de
voorzitter van het hoofdbestuur, die het vurige betoog met Engels flegma aanhoorde
en constateerde dat adressant zelf muziekcriticus was en dus in staat geacht kon
worden zijn protesten te uiten ter plaatse waar dit hem geoorloofd was. Waarop de
heetbloedige journalist preciseerde: dat hij niet protesteerde als criticus, maar als
Italiaan. Dat was niet erg duidelijk: men heeft luid geapplaudisseerd, bravissimo
geroepen en hem toen de trappen afgewerkt. Dat laatste was ons, non-combattanten,
óók niet duidelijk.
En het is iets wat mij op alle muziekfeesten der International Society for
Contemporary Music weer met verbazing vervult: Webern schijnt geabonneerd te
zijn op schandalen. Het was nu niet anders dan voor drie, dan voor zes jaar: speel
een kamermuziekwerk van Webern en er ontstaat een ruziestemming. Zoveel
‘dissonanter’ dan de muziek van Karel Hába of Josef Hauer zijn Weberns stukken
niet. Maar het is erg pianissimo. En speciaal dat schijnt men slecht te verdragen. Het
lachen en fluisteren overstemt de muziek al zeer spoedig en in die onrustige sfeer
ontstaan de conflicten tussen willen begrijpen en alleen maar zot vinden.
Overigens is dit Trio een der minst geslaagde werken van deze auteur. Ik zou bijna
durven beweren: Webern is op een dwaalspoor. Hij is zijn meester Schönberg achterna
gegaan toen deze overstag ging, het formalisme in. Dat is hem bijzonder slecht
bekomen. De oudere werken van Webern zijn uiterst romantische, zeer persoonlijke
en fijn gedifferentieerde klankfantasieën. Maar dit Trio bestaat uit een rondo en een
sonatevorm (met reprise, doorwerking, terugkeer en coda...) en deze twee elementen:
Weberns idioom en de post-Beethoveniaanse vormleer, verdragen elkander als water
en vuur. Het Trio loopt met horten en stoten, telkens valt de sfeer in scherven en de
eindindruk is troosteloos. Ik betreur dit fiasco meer dan ik zeggen kan - maar, bij de
muzen, is Webern nu vijfenveertig jaar oud geworden (het Trio is van 1927) om
Arnold Schönberg steeds aan zijn schort te blijven hangen? Ik dacht dat één aberratie
- die van Schönberg zelf - al meer dan genoeg was. Dermate onzelfstandige leerlingen
zijn een kwalijke reclame voor de school van de meester...
Men versta het bovenstaande wel: niettegenstaande alle bedenkingen die ik tegen
Weberns Strijktrio heb, acht ik het toch een werk van een zeer bijzonder hoog niveau:
van het niveau der meesterwerken.
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Uit Pijpers verslag van het muziekfeest van de ISCM in Genève (april 1929) blijkt dat het
gaat om de Italiaanse componist en muziekcriticus Alceo Toni (1884-1969), die in Genève
aantreedt met een transcriptie van Monteverdi's Combattimento di Tancredi e Clorinda.
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Het succes van de avond was voor Manuel de Falla's Concert voor klavecimbel met
vijf instrumenten. Nog zo een overjarige noviteit: het werk werd in 1926 al in Spanje
en Frankrijk gespeeld. Wij mogen de internationale jury 1928 geen brevet van
zelfstandigheid toekennen. De Falla's concert is zeer dankbaar, maar droog en vrij
geesteloos. ‘Modern’ is het werk van deze tweeënvijftigjarige Spanjaard voor geen
oortje - maar wat wil men? Persoonlijkheden als de zo pas overleden Janáček zijn
altijd schaars geweest!
Bij Webern en De Falla was het kwantum muziek voldoende: ver boven het
gemiddelde. Ditzelfde kan niet gezegd worden van de overige composities van dit
programma.
Het Derde strijkkwartet van Frank Bridge is een lange en plechtstatige locus
communis. Het duurde ruim een half uur en het werd uitstekend gespeeld door het
Londense Brosa-kwartet.
Minder goed, als handwerk, waren de beide andere stukken die nog uitgevoerd
werden: een Duo voor viool en piano van Heinz Tiessen is afwisselend pathetisch
en liefelijk, maar altijd voos. Er wordt vervaarlijk in opgespeeld, maar men kan er
zich niets van aantrekken. En het slotnummer, een Octet voor fluit, hobo, fagot,
trompet, viool, alt, cello en bas van Robert Blum is alleen maar Zwitsers, in de
kwalijke betekenis van het woord.
Wij hebben nu drie moderne en niet pan-Italiaanse manifestaties gehad en het
werd dus hoog tijd om er ons aan te herinneren dat wij in Italië zijn en dat 1928 niet
altijd en overal 1928 is. Het ruiterfeest174 is vandaag in een miezerig regenwatertje
gevallen: alles droop en iedereen keek alsof hem tekort was gedaan. Maar vanavond
zong Casimiri's Romeins kerkkoor in de San Francesco, in dezelfde ruimte waar
maandag laatstleden het concert van het Augusteo-orkest plaats heeft gevonden. En
ook dit was weer gewijd, ‘alla musica antica italiana’. Het programma bevatte,
behalve Palestrina en Luca Marenzio, werken van Josquin des Prez, Orlando di Lasso
en Da Vittoria. Het is waar dat laatstgenoemde een Spanjaard was en dat Josquin en
Orlando, evenals alle kunstenaars van betekenis, veel met Italië te maken hebben
gehad. Maar ons, niet-Italianen, lijkt deze annexatiewoede toch wel wat overdreven...
Hoe Casimiri's kerkkoor zingt, weet men. Het is vooral op klankschoonheid en
volumen gericht; men goochelt voor mijn smaak wat te zeer met dynamische
tegenstellingen: het slot van Palestrina's Paucitas dierum175 bijvoorbeeld werd bijna
salonachtig. Prachtig was daarentegen het Ave Maria van Josquin:176 stralend van
toon en juist gevoelig genoeg.
Muzikaal stond dit programma zeer hoog, in zijn eenzijdigheid. Het zou te
gemakkelijk zijn om vergelijkingen te gaan maken die wel zeer voor de hand liggen.

174
175
176

De voor de buitenlandse gasten georganiseerde Palio van 14 september 1928.
Paucitas dierum meorum. Vijfstemmig motet uit 1569.
In aanmerking komen het geliefde vierstemmige Ave Maria, NJE 23.6 of het minder bekende
NJE 23.4 (beide sinds 1922 in druk voorhanden dankzij de Josquin-editie van Albert Smijers).
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Ik meen: dat deze beide klassieke programma's op een muziekfeest der International
Society for Contemporary Music volstrekt niet thuis horen. Op deze wijze behoort
men de kloof der eeuwen niet schijnbaar te overbruggen.
En als men dan al met geweld Palestrina en Burian, Orlando en Hába, Luca
Marenzio en Tommasini, Da Vittoria en De Falla in één zin wil noemen, laat men
dan bedenken dat een historische betekenis nooit aan actualiteiten afgemeten kan
worden.
Wat zowel lof als blaam behelst aan het adres der nieuwe muziek... Lof voor de
(op zichzelf deerlijk mislukte) experimenten van Alois Hába, blaam voor het
goedklinkende concert, voor een zeventiende-eeuws klavecimbel van De Falla. Lof
voor het uitgefloten Trio van Webern, blaam voor het brave kwartet van de ernstige
kunstenaar Frank Bridge.
Het is misschien jammer dat wij het oordeel van de tijdgenoten van Orlando niet
vergelijken kunnen met onze eigen esthetische appreciaties. Het zou leerzaam zijn,
vooral inzake de moderne muziek.

Muziekfeest in Siena III
20 september 1928 (AH)
William Walton
Een heterofone avond: Casella en Stravinsky
Ernst Bloch
De uitvoerenden
Een muziekfeest van klein formaat, doch belangrijk
Wij eindigden gisteravond met een Credo van Palestrina en vanmorgen, om half elf
alweer, zaten wij te luisteren naar de grappen van William Walton, auteur van Façade.
Dit werk is geschreven op eenentwintig gedichten van Edith Sitwell, als
declamatorium.177 Maar er komt nogal wat bij kijken: declamator, muzikanten en
dirigent moeten opgesteld worden achter een scherm, beschilderd met een
Picasso-achtig negertje en een Spanjaard met een gitaar. Daartussenin is een huisje
afgebeeld en uit het zolderraam steekt een megafoon. Door die trechter worden de
gedichten gezegd, ritmisch precies, maar niet op toonhoogte.
Het resultaat was dat de spreekstem, door het obligate jachtige tempo, ongeveer
als een roffelend slaginstrument werkte. Van de woorden verstond men niet veel;
het zes man sterke orkestje overstemde de spreker aldoor.
Kritisch waargenomen is het een soort parodie op Schönbergs Pierrot lunaire, een
parodie die echter niet als zodanig bedoeld was. Het muziekbesef van de nu
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William Walton (1902-1983) componeerde Façade voor recitant en ensemble, op tekst van
Edith Sitwell (1887-1964), in 1922.
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zesentwintigjarige Walton is nog zeer rommelig en verre van verfijnd. Het stuk, dat
als goede eigenschappen vaart bezit en wel aardige coloristische details, duikt telkens
in gruwelijke reminiscenzen onder. Walton schrijft een wals, die niet helemaal zo
goed is als de Valses bourgeoises van Lord Berners, met een irritant pizzicatobasje;
maakt kwintenparallellen om daarmee ‘iemand uit verre landen’ te karakteriseren;
componeert een polka die te snel gaat voor een polka, tarantella die te langzaam is
voor een tarantella en een jazzmuziekje dat wij overal beter hoorden. Het beste was
een tango-paso-doble, een ietwat infantiel A.B.A.-formuletje, maar aardig van
verhouding tussen spreekstem en muziek.
Over het algemeen is men erg praats, van het jaar: eerst Burian's Voice Band en
nu dit weer. Zouden sommige banierdragers der nieuwere muziek eerst moeten leren
spreken vóór zij beginnen te zingen? Ik geef de speculatie voor wat zij is, maar ik
heb wel eens muzikaler horen spreken dan in de concertzalen van Siena.
Het avondconcert was een arrangement van de Italiaanse sectie der International
Society for Contemporary Music. Het programma had men, tamelijk heterofoon,
samengesteld uit de ook bij ons bekende neoclassicistische violoncelsonate van
Casella en Les noces van Stravinsky in concertvorm. Hier in Amsterdam zouden wij
dat stuk van Casella wellicht een plaats gunnen op een sonatenavond met een
halfnieuwerwets programma en Les noces zou misschien te combineren zijn met een
klein oratorium of een operaatje-in-concertvorm. Maar die twee op één avond bleek
volkomen belachelijk. De sonate van Casella is precies even nieuwerwets als de
Cavalleria en ademt een soort padvindersheldhaftigheid. Wij lazen in het programma:
‘Elle ne demande aucune explication, car elle est l'oeuvre d'un auteur qui possède
désormais tous les moyens (!) et qui est maintenant tout à fait convaincu que l'art ne
doit pas être un rébus’... Men zou er waarlijk niets aan weten toe te voegen.
Stravinsky's Noces is in aanleg een meesterwerk, maar als realisatie een bévue.178
Technischer gezegd: het materiaal waaruit het is opgebouwd, de melodiek, de factuur,
de (enorme!) contrasten zijn stellig even adembeklemmend en artistiek verantwoord
als in Le sacre du printemps. Maar de verwezenlijking van die voor het grootste deel
superieure gegevens is infaam. Stravinsky trachtte hier een werk voor groot orkest
en koor te orkestreren met vier piano's en zeven man slagwerk. Met het gevolg dat
het geen moment tot klank wordt. Men kan evengoed de Achtste van Mahler uitvoeren
met het piano-uittreksel als orkestrale helft. Dit bleek volslagen mistekend: de klank
der piano's determineerde het ensemble nergens en de partijen van het slagwerk
staken overal houterig en miserabel door de huid heen. De eindindruk was die van
valse ascese.
Een amateur als Satie, de uitvinder van het neoclassicisme, kon zijn invallen nu
eenmaal niet doeltreffender, niet beter realiseren: zie het infantiele gestamel in zijn
Socrate. Maar Stravinsky's purificatietendens was een pose. Bij Les noces, dat kort
na de Sacre ontstond (omstreeks 1913), manifesteert zich Stravinsky's pathologi-
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bévue: flater, blunder.
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sche vervlakkingstendens voor de eerste maal. Om blunders als de nieuwere werken
(Pianoconcert, Oedipus rex, Apollon) naar verdienste en met voldoende kennis van
zaken te kunnen verfoeien, moet men het breukvlak, dat juist in Les noces valt, in
het oor vatten. Het is hier dat zich de débâcle voorbereidt.
Maar als een goed orkestrator, iemand als Stravinsky bijvoorbeeld, Stravinsky's
Noces eens opnieuw zou instrumenteren, dan zou de wereld der muziek daar wel bij
varen: wij hadden dan een meesterwerk meer...
Het laatste concert bracht als belangrijkste werk Blochs Kwintet voor piano en
strijkkwartet. Het - vooral nationale - succes van de avond was voor Franco Alfano's
mijlenlange Violoncelsonate. Alfano is tweeënvijftig jaar oud, Napolitaan van
geboorte en directeur van het conservatorium te Bologna. Als niet-Italiaan kunnen
we dat allemaal natuurlijk niet zo laten gelden.
Men begon met een zwak strijkkwartet van de Tsjech Martinů. Het tweede deel
is het beste, maar veel gebeurt daar ook niet in.
Ik kom tot de uitvoerenden. Er is goed, ten dele zelfs voortreffelijk gemusiceerd.
In de eerste plaats door het Weense Kolisch-kwartet (Martinů, Trio van Webern en
Zemlinsky). Ik aarzel niet dit ensemble tot de allerbeste kwartetten van het continent
te rekenen. Voortreffelijk bleek ook het Londense Brosa-kwartet; bepaald zwak het
met zuidelijk vuur toegejubelde Quartetto Veneziano del Vittorale (die dichterlijke
naam kregen ze van Gabriele d'Annunzio).
Manuel de Falla bleek een middelmatig klavecinist, de pianist Osborn en de violist
Stefan Frenkel hebben uitstekend gemusiceerd. Het ensemble waarmee Casella
Stravinsky's Noces uitvoerde, was zeer bijzonder slecht; de piano's werden bediend
door vier celebriteiten, waarvan ik slechts de componisten Mario Castelnuovo-Tedesco
en Vittorio Rieti behoef te noemen. Maar op een ensembleklasse hier op het
Conservatorium blijven ze beter bij elkaar. Het dirigeervermogen van Casella is
trouwens lang niet toereikend voor zo een moeilijk stuk! De rest der vocale en
instrumentale solisten was goed, zonder uit te blinken. Of middelmatig, doch niet zo
zwak dat dit afzonderlijke vermelding zou verdienen.

Conclusie
De moderne muziek van 1928, gelijk die in Siena tot klinken kwam, bleek voor het
overgrote deel afkomstig van auteurs die allen mannen van middelbare leeftijd
genoemd moeten worden. Ernest Bloch is achtenveertig, Franco Alfano is
tweeënvijftig, Stravinsky is zesenveertig. De Falla tweeënvijftig, Anton Webern
vijfenveertig, Zemlinsky zevenenvijftig, Ravel drieënvijftig jaar. Slechts de Hába's
waren, onder de serieuze musici, van een jonger geslacht: Karel is dertig en Alois is
slechts weinig ouder.
De andere ‘jongeren’ hielden zich onledig met (helaas weinig vermakelijke)
grappen: William Walton, van Façade, is zesentwintig jaren oud en E.F. Burian,
uitvinder van de Voice Band, telt pas vierentwintig grasgroene lentes.
Ik constateer dus dat de internationale jury 1928, bestaande uit Volkmar Andreae,
Casella, Jarnach, Jirák en Alban Berg, de actuele tendensen in het ingezonden werk
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van jongere auteurs - zij zijn er! - niet heeft kunnen ontdekken. Misschien lag dat
aan de inzendingen, misschien aan de jury. Er zijn jaren geweest dat het nieuwe zich
krachtiger demonstreerde. Nu is het ook mogelijk dat men in Siena niet goed iets al
te radicaals durfde uit te voeren: het kabaal na Weberns Trio was leerzaam op dit
punt. En ook Hába's Vierteltonmusik179 verdroeg men niet zonder interrupties. Laten
wij het muziekfeest 1928 als een tijdelijke inzinking beschouwen: een opmaat voor
het festival 1929.
Het land dat het meeste had opgeleverd van het jaar was alweer Tsjechoslowakije.
Verleden jaar kwamen zij met Janáček; ditmaal met twee Hába's, Zemlinsky, Burian
en Martinů. Engeland, dat verleden jaar voor een verrassing had gezorgd met
Whittaker,180 was sterk achteruitgegaan: Bridge en Walton. Het Italiaanse deel was
numeriek nogal opvallend: Alfano, Casella, Tommasini en twee hele extra avonden
met Palestrina, Luca Marenzio, Vivaldi, Cimarosa, Corelli, Monteverdi en Rossini.
Numeriek mag men dat niet gering noemen, maar voor de moderne muziek - daarvoor
was toch dit feest? - betekende het niets. Nederland was niet vertegenwoordigd,
Scandinavië, Rusland en de Balkan evenmin. Duitsland bracht Hindemith en Tiessen.
Oostenrijk: Webern. Frankrijk: Ravel, Zwitserland: Robert Blum. Ernst Bloch behoort
half aan de oude, half aan de nieuwe wereld (voor aberraties als dat ding van Aaron
Copland, made in U.S.A., van verleden jaar bleven wij tenminste gespaard). De
Spanjaard De Falla en de Rus Stravinsky werden langzamerhand internationaal.
Resumerend: een muziekfeest van kleiner formaat dan anders. Maar, als altijd,
belangrijk door de internationale tendens die juist bij de muziek van zo groot gewicht
is.

Uit Siena - Het muziekfeest 1928 der International Society for
Contemporary Music
oktober 1928 (De Muziek - De Stemvork)
Het zesde internationale moderne-muziekfeest werd te Siena gehouden. Hiermee
waren wij dus voor de tweede keer de gasten van Italië. ‘Vroegere festivals vonden
plaats in Salzburg, Praag, Venetië, Zürich en Frankfurt am Main.’ Vergeleken met
de Frankfurtse muziekweek van verleden jaar was Siena bijna een huiselijk
onderonsje. Er waren minder internationale beroemdheden: uit Frankrijk zag men
slechts twee vertegenwoordigers, Scandinavië had geen afgezanten gezonden, de
Verenigde Staten, de Balkanlanden hielden zich zo goed als afzijdig. Duitsers en
Oostenrijkers waren in de meerderheid, de reislustige Engelsen bleken in geen kleinen
getale aanwezig en men zag vooral erg veel Italianen. Wat al van tevoren vaststond.

179

180

Viertelton-Musik: muziek gecomponeerd in het kwarttoonsysteem, waarbij de
halve-toonafstand van het gebruikelijke toonsysteem nogmaals gehalveerd wordt en er 24
afstanden in het octaaf ontstaan. Om die muziek uit te voeren waren speciaal gebouwde
instrumenten noodzakelijk.
Zie de bespreking in het RN van 11 juli 1927 van het Muziekfeest te Frankfurt, in het kader
waarvan Psalm 129 van componist en dirigent William G. Whittaker (1876-1944) werd
uitgevoerd.
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Het is trouwens geen kleinigheid: om Siena te bereiken moet men eerst naar Florence
of Pisa sporen. Dat is, uit onze koelere streken, al een oprechte reis naar het zuiden.
En van Pisa of Florence uit kost het nog drie à vier uur boemeltreinen. Dan is men
in Siena - en in een levend gebleven brok middeleeuwse cultuur als deze
wonderbaarlijk schone stad merkt men van de moderne muziek voorlopig niet veel.
Zelfs niet als de officiële moderne muziek er haar jaarfeest viert. Het was meer een
kwestie van particulier initiatief.
‘De jaarlijkse muziekfeesten der International Society for Contemporary Music
worden georganiseerd en gefinancierd door de landelijke secties waaruit deze Society
bestaat. Er zijn grote en kleine secties, machtige en zwakke corporaties. In Duitsland
is alles voortreffelijk georganiseerd: Duitsland heeft verleden jaar het eerste lustrum
der Society geregeld op een wijze die de grootste bewondering verdient. Italië kan
niet op zoveel organisatietalent bogen, maar toch behoort ook dit land, met
Zwitserland en Tsjechoslowakije, tot de Grote Mogendheden in onze muzikale
Volkenbond. Naties als België, Frankrijk, Hongarije, Denemarken, Holland kunnen,
door gebrek aan internationale belangstelling van hun inwoners, geen aanspraak
maken op evenveel invloed als de beter gesitueerde medeleden.’
Italië's modern-muzikale welvaart komt voor het grootste deel uit Amerikaanse
bron. Mrs. Elizabeth Sprague Coolidge, de mecenate die er haar werk van maakt aan
erkend ‘moderne’ componisten opdrachten te verstrekken (en die opdrachten dan
ook behoorlijk te honoreren), heeft al drieduizend dollars aan haar Italiaanse sectie
ten koste gelegd. Zij heet dan ook in het programmaboekje ‘la nobillissima mecenate
americana’. Voor het welslagen van het feest in Siena was eveneens een particulier
verantwoordelijk: de graaf Chigi-Saracini, die zijn palazzo, met een fraai klein
muziekzaaltje en enkele kantoorlokalen, beschikbaar had gesteld. Veel mensen gingen
er niet in, maar dat was ook niet nodig.
Ik noemde zo-even het feest van dit jaar een huiselijk onderonsje. Er was, in de
week van 10 tot 16 september, meer dan genoeg te doen. Maar namens de International
Society for Contemporary Music waren er maar drie kamermuziekavonden, meer
niet. Daaromheen had men een façade van klassieke concerten, volksfeesten en
officiële avonden gebouwd, die de week volmaakten. Maar onze aandacht mag
daardoor toch niet van de hoofdzaak afgeleid worden.
Op de officiële kamermuziekavonden werden de werken uitgevoerd die daarvoor
door de internationale jury 1928 gekozen waren. Die jury bestond uit Volkmar
Andreae, Alban Berg, Casella, Jarnach en Jirák, vijf musici waarvan wij tenslotte
alleen Berg en Jirák tot de falanx der moderne componisten mogen rekenen. De
werken welke deze jury gekozen had, konden dan ook maar voor het kleinste gedeelte
tot de prestaties der avant-garde gerekend worden. In volgorde van uitvoering hoorden
wij:
Vincenzo Tommasini: Tweede strijkkwartet; Karel Hába: Fluitsonatine; Paul
Hindemith: Klaviermusik opus 37; Ravel: Vioolsonate; Zemlinsky: Derde
strijkkwartet; Frank Bridge: Derde strijkkwartet; Heinz Tiessen: Duo voor viool en
piano;
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Anton von Webern: Strijktrio; Manuel de Falla: Concert voor clavecin; Robert Blum:
Octet; Bohuslav Martinů: Tweede strijkkwartet; Franco Alfano: Violoncelsonate en
Ernest Bloch: Pianokwintet.
Van deze zogenaamde noviteiten begonnen de Vioolsonate van Ravel, het concert
van De Falla, Hindemiths Klaviermusik en de sonate van Alfano hun omzwervingen
door de concertzalen reeds voor deze jury er nog aan dacht ze als onbekende nieuwe
werken voor het forum der internationale belangstelling te brengen. Nieuwe namen
bracht de programmareeks in het geheel niet; nieuwe werken slechts voor een gering
percentage.
De werkelijk goede stukken kan men aan de vingers van een hand aftellen. Dat
waren, in volgorde van importantie: het Strijktrio van Webern, Karel Hába's
Fluitsonatine, het kwartet van Zemlinsky en, natuurlijk, de Vioolsonate van Ravel.
Als werkstuk, als proeve van een meesterlijk handwerk verdient deze sonate wel de
eerste plaats.
Maar de sonate van Ravel is ons ook hier in Holland reeds door en door bekend.
Wij kennen die pluimige melodiek van het eerste deel, de - ietwat kunstmatige nostalgie der blues, de wemelingen van het perpetuum mobile allen. En om dat nog
eens vast te stellen, zou niemand helemaal naar Siena reizen...
Het Trio van Webern was de enige radicale manifestatie. Het is minder diep,
minder ontroerend dan zijn oudere stukken voor orkest of voor strijkkwartet. Het is
droger, het is ook onorigineler. Webern heeft zich het merk van Schönberg-adept te
diep ingebrand: hij verloor zijn initiatief. Zolang Schönberg, in zijn
anarchistisch-atonale periode, romanticus bleef, visionair, en doof voor de
(hachelijke!) consequenties van zijn sprong in het duister - zolang Schönberg, wiens
omwentelingen als in trance geconcipieerd werden, nog slaapwandelde aan de rand
van de afgrond - zolang was hij voor Webern een betrouwbaar gids. Maar Schönberg
is, na de oorlog, overstag gegaan: hij werd formalist. En Webern bleef niet achter
(of, beter misschien, bleef niet voor) - ook hij zwoer zijn ketterijen af en bekeerde
zich tot de vormleer van het post-Beethovenisme. Het Strijktrio opus 20,
gecomponeerd in 1927, bestaat uit tweede delen: I is een beknopt rondo, II is een
hoofdvorm, met expositie (eerste, tweede thema en slotgroep - met een
herhalingsteken!), doorwerking en reprise. Het harmonische gemiddelde daarentegen
bleef consequent atonaal; de melodiek behield het aforistische, de ritmiek verhevigde
zich nergens. Weberns tegenwoordige formele rechtzinnigheid staat volkomen los
van de muzikale inhoud van zijn werk. Het werd hybridisch. Weberns muziek laat
zich kwalijk vatten in rondovormen en een atonaal herhalingsteken staat even dwaas
als een palfrenier in livrei aan het portier van een verkeersvliegtuig.
Afgezien van deze compositorisch-technische bedenkingen, acht ik Weberns
Strijktrio het belangrijkste werk dat men ons in Siena voorspeelde. De uitvoering,
door Kolisch, Lehner en Heifetz, van het Kolisch-kwartet, was voortreffelijk. Na
afloop kreeg men het obligate schandaal: fluiten, applaudisseren, protesteren en
juichen. In de corridors kwam het tot een treffen; de woordvoerder der ontevredenen,
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een Italiaans muziekcriticus,181 raakte handgemeen met enkele bezoekers die Weberns
muziek wél toelaatbaar achtten. Dit was de derde maal dat ik de uitvoering van een
werk van Anton Webern op een feest der International Society for Contemporary
Music bijwoonde en het bleef altijd hetzelfde. Hier in Siena kreeg het schandaal
Italiaanse dimensies, maar vroeger, in Zürich en in Salzburg, was het niet anders.
Weberns muziek is bijna voortdurend pianissimo en hij maakt wel zeer overvloedig
gebruik van col legno-effecten, tremoli en glissandi sul ponticello. In die
ternauwernood klinkende stilte is al heel spoedig, door één kuchend of proestend
tegenstander reeds, een onrustige sfeer geschapen. Populair zou men kunnen zeggen
dat Webern betere kansen om begrepen te worden zou hebben, wanneer zijn geluid
wat krachtiger was... Niet dat hijzelf dat ooit zou willen toegeven!
Karel Hába is de jongere broeder van Alois Hába, bekend door zijn
kwarttonensysteem.182 De jongere musicus bleek een veel groter, veel origineler
componist dan de oudere. Zijn Fluitsonatine, meesterlijk gespeeld door de fenomenale
componist-pianist Erwin Schulhoff en een uitstekend fluitist: Rudolf Hertl (jammer
dat deze een metalen instrument gebruikte!), is een werk dat van het begin tot het
einde gang houdt, origineel van melodiek en harmoniek is en voortreffelijk voor de
instrumenten bleek geschreven. Mij persoonlijk is het rustige middendeel wat te lang
ten opzichte van de snelle recapitulatie, maar dat ‘te lang’ behoort men zeer relatief
op te vatten: het is een kwestie van een halve minuut of zo. Zeker is het dat wij van
Karel Hába's werk de sterkste indrukken hebben ontvangen en bewaard: dit is een
auteur die nog van zich zal doen spreken.
Alexander Zemlinsky, de zevenenvijftigjarige directeur van de Duitse opera te
Praag, leermeester en zwager van Arnold Schönberg, schonk ons in zijn Derde
strijkkwartet de laatste verrassing van dit feest. Ook Zemlinsky's werkwijze is voor
mijn gevoel te formalistisch, ook zijn renovaties beperken zich tot een verschuiven
van het perspectief in oude vormen, in casu de variatievorm. Maar Zemlinsky bleek
een origineel denker en een uiterst bekwaam vakman. Coloristisch en melodisch is
dit kwartet persoonlijk en overtuigend; wij behoren dit stuk hier ten spoedigste te
leren kennen.
Hiermee zijn wij aan het einde van onze tevredenheden gekomen. De rest der
officieel goedgekeurde noviteiten kon slechts op plichtmatige belangstelling onzerzijds
aanspraak maken.
Het Tweede kwartet van de 48-jarige Italiaan Vincenzo Tommasini is een bleek,
bête-opgeruimd stuk muziek. Afgietsel van Pizzetti, maar wel zeer verdund.
Hindemiths Klaviermusik opus 37 is slecht van constructie (men behoort al die
kleine stukjes, die als meikevers op elkander gelijken, ook niet achtereen te spelen)
en het is bovendien weer Regeriaanser dan wij van Hindemith al gewend waren. De

181
182

Zie voetnoot 173 bij de recensie van 18 september 1928.
[WP in De Muziek, weggelaten in De Stemvork:] zie De Muziek, 2e jaargang, bladzijde 63
en 109. [AvD:] Dit is een verwijzing naar de artikelen ‘Over Kwart-tonen-muziek’ (De
Muziek II, 63-69) en ‘Kwart-tonen-problemen’ (De Muziek II, 109-118), beide geschreven
door Alois Hába.
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langzame delen zijn zeer grof, voor een pianomuziek; de snelle delen, op een enkele
uitzondering na, erg sprietig. Het is ook bijna voortdurend tweestemmig contrapunt:
als de rechterhand een passage heeft, ligt de zaak links stil. En omgekeerd.
Het Derde kwartet van Frank Bridge is lang, vervelend en plechtstatig. Men zou
dit insulaire muziek mogen noemen: met de actuele stromingen heeft het niets van
doen.
Heinz Tiessens Duo voor piano en viool is een soort dubbelconcert met een
weggelaten tutti. Robert Blum, Zwitsers auteur van achtentwintig jaar, schreef een
slecht geëquilibreerd Octet voor vijf blazers en drie strijkers: geen zeer intelligente
muziek.
Het Concert voor clavecin met fluit, hobo, klarinet, viool en cello van Manuel de
Falla bereidde ons een ander soort teleurstelling. Het Spaanse neoclassicisme is niet
aanvaardbaarder dan het Franse (Satie), Russische (Stravinsky) of Italiaanse (Casella),
maar het is nog veel droger. De Falla verliet zijn Spaanse folklore en vond er niets
voor in de plaats. Het is een stuk geworden dat zinneloos en doelloos beweegt:
schijnbewegingen, maskerade.
Het Kwintet van Ernest Bloch is van een ander uiterste: overvloedig stromend, ja
mateloos. Maar muzikaal ook niet zeer belangrijk: meer de uiting van een ras dan
van een muzikaliteit.
Bohuslav Martinů's Tweede strijkkwartet: een platitude. De Violoncelsonate van
Alfano: een akte kwalijke Italiaanse opera, gezet voor cello en piano.
Wij beschouwen thans de werken en concerten die in enig verband stonden met
het eigenlijke muziekfeest. Er waren twee ‘grote’ uitvoeringen, gegeven in de kerk
van S. Francesco en gewijd ‘alla musica antica italiana’. Op het orkestconcert speelde
het Augusteo-orkest uit Rome, onder leiding van Molinari, werken van Vivaldi,
Cimarosa, Corelli, Monteverdi en Rossini. Met de nieuwe muziek had dit natuurlijk
niets te maken: het was alleen maar pan-Italiaans. En op de kooruitvoering zongen
Monseigneur Casimiri's Romeinse kerkzangers vijf stukken van Palestrina, een motet
van Luca Marenzio en voor de rest werken van Josquin des Prez, Da Vittoria en
Orlando di Lasso. Hier viel dus zelfs het ‘dedicato alla musica antica italiana’ onder
een zeker voorbehoud op te vatten.
De Italiaanse sectie had nog een eigen concert gearrangeerd, waarop men Casella's
Violoncelsonate te horen kreeg, samen met Stravinsky's Les noces in concertvorm.
De combinatie is zoiets als de Kleengedichtjes van Catharina van Rennes op één
programma met de Achtste van Mahler. Maar er werd enthousiast geklapt en de
dwaasheid van de onderneming scheen niemand op te vallen. Over Casella's
cellosonate valt verder niets op te merken; Stravinsky's Noces werd onder leiding
van Casella buitensporig slecht uitgevoerd. Ik houd dit ballet voor een zeer belangrijk
moment in de ontwikkelingsgang van Stravinsky. Het ontstond vlak na Le sacre en
de muziek van Les noces is nog even spannend, even hevig als in het vorige stuk.
Maar de mise en oeuvre mislukte totaal. Hier manifesteerde Stravinsky's
vervlakkingstendens zich voor de eerste maal. De muziek is zeer evident ontworpen
voor het grote apparaat,183
183

In De Muziek en in De Stemvork: groot apparaat. Er is een exemplaar van De Stemvork
overgeleverd met kanttekeningen van Pijper. In dat exemplaar staat in de kantlijn: grote
apparaat. Het gaat dus waarschijnlijk om een drukfout die verbeterd had moeten worden.
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maar de auteur orkestreerde haar voor koor, vier piano's en zeven man slagwerk. Het
is jammerlijk slecht van klank: een soort piano-uittreksel; maar minder goed dan het
werk van Klindworth of Kleinmichel, die Wagners partituren pasklaar maakten voor
het repetitielokaal of de huiskamer.
Dan waren er nog twee matinees: een Engelse en een Tsjechische. Engeland liet
ons kennismaken met een declamatorium Façade, van William Walton. Nog erg
kinderachtig werk, al verouderd voor het geschreven was. Tsjechoslowakije gaf een
auditie van Hába's kwarttoonmuziek, uitstekend gespeeld door Schulhoff en Karel
Hába. De Tsjechische regering had 's werelds enige kwarttoonvleugel naar Siena
laten transporteren - men doet daar de muzikale zaken niet ten halve - maar de
stemming van het instrument liet veel te wensen over. Wat speciaal voor kwarttonen
hachelijk genoemd moet worden. Muzikaal (afgezien van het kwarttonensysteem
dus) bleek het werk van Alois Hába droog en ouderwets.
Bovendien hadden de Tsjechen voor enige vermaak gezorgd in de vorm van
Burian's Voice Band. Dit is een vocaal jazzgezelschapje: men declameert in koor en
ten naaste bij op toon verschillende Italiaanse, Franse, Duitse, Engelse en Tsjechische
gedichten, al of niet begeleid door piano en slagwerk. Het resultaat is soms niet
onamusant, maar steeds gruwelijk ordinair. Grapjes als meefluiten, kusgeluiden
maken, et cetera, behoorden tot dusverre meer tot het repertoire van straatjongens.
De oogst aan belangrijke noviteiten was gering, dit jaar. Wat bovendien opviel,
was: dat de leeftijdsgrens van de officieel ‘jonge’ componisten184 zo naar boven was
gegaan. Wanneer wij de clowns Burian en William Walton, die respectievelijk in
1904 en 1902 geboren werden, uitzonderen, dan bleek het leeftijdsgemiddelde ruim
boven de veertig te liggen. Uitzonderingen: de beide Hába's, Hindemith en Robert
Blum. Maar Webern is al vijfenveertig jaar (te oud om nog zo afhankelijk van
Schönberg te zijn!), De Falla is tweeënvijftig, Ravel drieënvijftig, Zemlinsky
zevenenvijftig, Stravinsky zesenveertig, Bloch achtenveertig, Alfano tweeënvijftig,
Frank Bridge negenenveertig - enzovoort.
In Frankrijk kennen wij de spreekwijze: Les jeunes ont toujours quarante ans. Vijf
jaar geleden ging dat in de muziek niet op en het valt te hopen dat men in de
International Society for Contemporary Music hiermee de maximale depressie heeft
bereikt. Met concessies aan de publieke opinie - de ‘mening’ van een publiek dat
Webern uitjouwt en Burians onwellevendheden laat bisseren, een publiek dat te laat
binnenkomt voor een offertorium van Palestrina en bloemen naar het podium gooit
na een sonate van Franco Alfano - heeft men nimmer de kunst vooruitgebracht.
Resumerend: het muziekfeest in Siena is tot veler tevredenheid verlopen. Maar
hedendaagse muziek is er slechts voor een gering percentage tot klinken gekomen.

184

In De Muziek: van de officiële moderne componisten.
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De Sinfonietta van Leoš Janáček185
25 oktober 1928 (programma Concertgebouw Amsterdam)
Leoš Janáček werd 3 juli 1854 in Hochwald (Mähren) geboren en hij stierf 12 augustus
1928 in Mähr-Ostrau.186 Met hem is een der krachtigste en origineelste componisten
van het aan voortreffelijke musici zo rijke Bohemen ten grave gedaald - en misschien
ook wel de modernste. Toen Janáček zeventig jaar was geworden, kon men dat aan
zijn uiterlijk ternauwernood bemerken: August Strindberg, met wiens type hij vrij
veel overeenkomst vertoonde, zag er op zijn vijftigste jaar bedaagder uit. De muziek
evenwel die Janáček omstreeks zijn zeventigste jaar schreef, bleek welhaast de
wilsuiting van een jong man, van een dertiger. Uit de hedenavond uitgevoerde
Sinfonietta kan men horen dat het werk in 1926 geschreven werd, door een auteur
met een feilloos voorstellingsvermogen. Maar niet: dat die componist een grijsaard
van tweeënzeventig jaar was.
Janáček is een wonderlijke figuur geweest. Hij heeft in zijn lange leven veel en
velerlei muzieken geschreven: opera's (Jenůfa, Kátja Kabanová, Die Sache
Makropoulos), liederen, koren, pianowerken, kamermuziek, orkeststukken - maar
een Europese bekendheid bleek niet voor hem weggelegd. Nergens gaf men zich
rekenschap van zijn betekenis voor de nieuwe muziek. Toen men hem eindelijk
uitriep tot een der voormannen der modernste Boheemse school, wist bijna niemand
dat deze omwentelaar de zeventig reeds gepasseerd was.
Onafhankelijk van de actuele stromingen, gepersonifieerd in Schönberg, Bartók
en Stravinsky, was Janáček tot zijn eigen radicale uitingswijze gekomen. Schönbergs
sprong uit de tonaliteit valt omstreeks 1910, Stravinsky's revolutionaire prestaties
werden niet voor 1911 geconcipieerd. Maar Janáčeks Jenůfa is al van 1903187 en in
dit werk heeft hij zijn principes reeds ten volle gerealiseerd.
Janáček kunst groeide uit de vocale wortel der muziek. Niet slechts zijn harmoniek
is ontstaan uit de Middel- en Oost-Europese boerenmuziek (als bij Bartók): zijn
thematiek zelfs kwam uit de melodiek der spreektaal voort. Een gesproken zin, welke
hij op een willekeurige plaats hoorde, in gezelschap of van voorbijgangers, kreeg
voor hem de waarde van een muzikaal motief. Janáček heeft als eerste de melodiek
der spreektaal bewust als kiemcel van een muzikaal complex gebruikt. Pogingen in
die richting waren reeds lang gedaan: Beethoven (‘Muss es sein?’), Albéniz, Déodat
de Séverac.188 Maar bij Janáček was het een uitgewerkt en bruikbaar systeem
geworden.
185

186
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Deze toelichting werd opnieuw opgenomen in het programmaboekje van het Amsterdamse
Concertgebouw voor het concert van 12 januari 1939, met een toevoeging over de bezetting
van het orkest. Dit was nodig, omdat - anders dan in 1928 - in 1939 de versie in de originele
bezetting werd uitgevoerd. De toevoeging is hier in de tekst tussen ‘en’ geplaatst. Ook twee
verbeteringen uit 1939 zijn overgenomen. Marius Flothuis was verantwoordelijk voor de
tekstwijzigingen; hij kon zich niet herinneren of Pijper deze heeft gefiatteerd (mededeling
aan de samensteller).
Janáček werd geboren in Hukvaldy en stierf in Moravská Ostrava, beide in Moravië. Pijper
gebruikt de Duitse namen voor deze plaatsen.
Verbeterd in 1939; in de versie van 1928 stond als jaartal 1902 vermeld.
De ‘melodie’ van het zinnetje ‘Es muss sein’ was voor Beethoven het uitgangspunt voor zijn
canon Es muss sein WoO 196 (zie voetnoot 430 bij de recensie van 26 april 1923). Isaac
Albéniz en Déodat de Séverac hadden beiden grote interesse in de volksmuziek van hun
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Er zijn componisten geweest die niet rustten voor in hun symfonische concepties
engelen, mensen en dieren zongen; Janáček was volkomen tevreden, zou men mogen
zeggen, wanneer het hem gelukt was een trompet te laten spreken.
De Sinfonietta bestaat uit vijf korte onderdelen. ‘De orkestbezetting verlangt een
ongewoon groot aantal blaasinstrumenten: het eerste deel bijvoorbeeld is geschreven
voor negen trompetten, twee bastrompetten, twee tenortuba's en pauken. In het verdere
verloop van de partituur komen nog drie trompetten voor, voorts vier hoorns, vier
bazuinen, één tuba, vier fluiten, twee hobo's (één tevens Engelse hoorn), twee
klarinetten, één basklarinet, twee fagotten, harp, slagwerk en strijkorkest.’
Het eerste deel keert op het slot van het vijfde weer, rijker van kleur en thematisch
iets ingewikkelder. Het hoofdmotief:

wordt direct na de expositie doorgevoerd, afwisselend in twee- en driedelig ritme. I
is eigenlijk een eenvoudige a-b-a-formule, waarbij b niet thematisch, doch ritmisch
verschilt van a.
Ook in het tweede deel vinden wij twee alternerende motiefgroepen. Het eerste
thema

toont enige verwantschap met Stravinsky's Pétrouchka-stijl. Hiertegenover staat het
meno mosso:

Echter wordt het dansmotief langduriger ontwikkeld dan de cantabile frase.
Het derde deel begint met een melodisch gegeven:

dat gedurende veertig maten uitgesponnen wordt. Dan komen weer vlottere
bewegingen, die een middendeel schijnen aan te duiden, maar onderbroken worden
door een

geboortestreek en componeerden teksten in de eigen volkstaal. Zo is Albéniz' Iberia gebaseerd
op ritmes, harmonieën en zinswendingen in Spaanse volksmuziek.
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citaat (zes maten) van het hoofdmotief. Hierna is de stemming definitief gewijzigd.
Meerdere kleine stretta's volgen elkander op, tot het eerste thema (hobo met strijkers
en harp) weer op de voorgrond komt. Een reprise van slechts twaalf maten besluit
dit onderdeel.
Het polkamotief:

komt eerst in de trompet - welk instrument in dit hele vierde deel bijna een obligaat
speelt. Het wordt in zijn geheel en in fragmenten verwerkt. Nieuwe motieven treden
niet op; dit onderdeel heeft de betekenis van een schertsend intermezzo.
Sterke familieverwantschap toont het hoofdmotief:

van het laatste deel. Ditmaal echter maakt de componist geen gebruik van zijn
versnellingstechniek. Het hoofdtempo (allegro) wordt slechts gedurende enkele
bladzijden door een più mosso onderbroken; daarna komt (cijfer 9 in de partituur)189
het hele eerste deel (Allegretto) terug. Met zeven adagiomaten sluit het werk.
Enkele beknopte kanttekeningen mogen hier nog een plaats vinden. Opvallend is de
homofone stijl van dit werk. Bijna nergens vindt men contrapunt, in de traditionele
zin van het woord. Janáčeks muzikale discours vlot zonder haperen, maar ook zonder
momenten van stilte. Hij is aforistischer nog dan Schönberg of Webern: in korte,
gesaccadeerde190 zinnen volgen de opmerkingen elkander op. Hoogst merkwaardig
is ook zijn architectuur: op het eerste gezicht duizelt men van de veelheid der
tumulten. Maar al heel spoedig blijkt het dat alles volgens een weloverwogen plan
gerangschikt staat; al even spoedig merkt men dat in Janáčeks muzikale gemiddelde
gecompliceerde constructies als sonatevormen en doorgecomponeerde rondo's
volkomen onbruikbaar zouden zijn. Zijn muziek past slechts in de primitievere
periodenbouwsels en het wonderlijke is dat dit zo sterk eenvormige materiaal nergens
de indruk van monotonie maakt. Bij Mozart denkt men niet aan het harmonische
schema tonica-dominant-subdominant, waardoor zijn muziek gedetermineerd wordt;
bij Janáček vergeet men, op analoge wijze, de opeenvolging der korte periodetjes.
In één opzicht is de Sinfonietta niet ‘nieuwerwets’. Het is een manifestatie van de
sterkst denkbare musiceervreugde - een instinct dat na de periode der grote klassieken
lang, ál te lang, uit de mode geraakt was...

189
190

Deze toevoeging tussen haakjes is in de versie van 1939 geschrapt.
Van het Franse saccadé: hortend.
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Georges Bizet191
november 1928 (programma Wagnervereeniging)
Het is juist negentig jaar geleden dat Alexandre-César-Léopold Bizet - zich noemende
Georges Bizet - geboren werd. Zijn meesterwerk, Carmen, is meer dan een halve
eeuw oud. Bizet, geboren 25 oktober 1838, gestorven 3 juni 1875, zag en hoorde
zijn laatste opera opgevoerd op 3 maart 1875, op dezelfde dag dat hij het Légion
d'honneur ontving.
Het heet dat Bizet het fiasco van deze eerste opvoering niet overleefd heeft.
Dergelijke romantische geschiedenissen worden bijna altijd verhaald als een
componist ‘in het harrenas’ sterft. Niemand zal ooit uitmaken of Bizet langer geleefd
zou hebben wanneer de première van Carmen een bepaald succes was geweest. Maar
wel kan men tegenwoordig vaststellen dat het grotelijks overdreven was te spreken
van een absoluut fiasco. Aan domme, zelfs aan kwetsende kritieken van zijn
tijdgenoten was Bizet wel gewend. Camille Le Senne meent zeer terecht:
En nous reportant à l'Almanach des spectacles, nous voyons qu'exactement
Carmen fut jouée trente-cinq fois de suite dans sa première nouveauté,
chiffre très honorable pour l'époque. Bizet n'éprouva aucune amertume;
il était habitué à ces demi-succès et, bien doué, bien renté, bien apparenté
surtout, il se sentait de taille à prendre sa revanche. Bizet n'est pas mort
de Carmen et Carmen est mieux portante que jamais.(1914)192
Carmen is een der meest representatieve kunstwerken uit een periode welke wij hier
in Holland slechts zeer oppervlakkig kennen. Op het stuk van symfonische muziek
zijn wij in Amsterdam even goed georiënteerd als overal elders in de wereld, maar
met de operamuziek is dat in genen dele het geval. Speciaal in Frankrijk, in de
negentiende eeuw, zijn partituren geschreven, gedrukt en opgevoerd welke wij hier
slechts kennen in de vorm van infame arrangementen voor harmonie- en
fanfarekorpsen. En men zou niet mogen zeggen dat die muziek niet beter verdiende.
Bepalen wij ons tot de tweede helft der vorige eeuw, tot de periode van Carmen.
Bizet was geen meteoor die onverwachts opkwam, het muzikale heelal in gloed zette
en weer aan de horizon verdween. Bizet was een der heldere planeten die het
sterrenbeeld der Franse operakunst tot Wagner gevormd hebben. Hij had zijn
voorgangers, zijn tijdgenoten, hij kreeg zijn opvolgers. Wanneer men aan Bizet denkt,
dan moet men ook Massenet noemen, ook Ambroise Thomas, ook Gounod, ook
Delibes, ook Chabrier, Saint-Saëns, Lalo...; César Franck, als operacomponist, behoort
tot dezelfde plejade; auteurs als Widor, Dubois, Xavier Leroux, Pierné en in zekere
zin d'Indy kan men ook tot deze familie rekenen.

191
192

Annalen 2892. Voor De Muziek van december 1928 schreef Pijper een recensie over de
voorstelling (zie HPG 2, 458). De voorstellingen waren op 15, 17, 19 en 21 november 1928.
Camille Le Senne schreef dit in het hoofdstuk ‘France, période contemporaine’, in de
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire (Lavignac/La Laurencie),
deel III, 1797. Voor deze encyclopdie zie voetnoot 252 bij de recensie van 17 oktober
1921.
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Carmen is als kunstwerk zonder twijfel superieur aan de meeste opera's uit deze
periode. Maar zonder de werken van bijvoorbeeld Gounod zou Bizets oeuvre er,
dunkt mij, heel anders hebben uitgezien.
Ambroise Thomas (1811-1896) had, een ruim aantal jaren voor Bizets Carmen
ontstond, reeds vele opera's geschreven. Wij kennen die muziek hier niet al te goed
en dat is jammer. Zijn oeuvre bevat talrijke amusante en zeer wetenswaardige details.
Thomas greep voor zijn libretti zeer hoog: naar Dante, Shakespeare en Goethe.193 Hij
verandert die meesterwerken der dramaturgie naar het hem goeddunkt, hij wijzigt
situaties en namen, hij noemt een zijner sujetten uit Le songe d'une nuit d'été:
‘Shakespeare’... en hij doet dus, op een ander plan, precies hetzelfde als de auteurs
van Das Dreimäderlhaus met Schubert!194 Maar in 1867 schrijft hij zijn Hamlet,
alweer vrij naar Shakespeare; hij gebruikt in dit werk een saxofoonsolo,
nieuwerwetsheid welke wij gewoon zijn aan Bizet toe te schrijven. Maar Bizets
Arlésienne-suite, waarin die klassiek geworden saxofoonsolo voorkomt, is van 1872!
Ambroise Thomas is hier bekend geworden door zijn Mignon, vrij naar Goethes
Wilhelm Meister. Deze opera is van 1865 en er staat gewis al veel Bizet in. Maar
reeds bijna evenveel Thomas vinden wij in Bizets Les pêcheurs de perles van 1863.
Ik kan ook Charles Gounod (1818-1893) niet overslaan. Bizet bewonderde hem
bovenmate: ‘Il m'a toujours été impossible de le juger. Dominé par le fluide
sympathique de cet homme si supérieur à moi par l'âge et le degré de développement
actuel, j'ai subi son influence complète. C'est le musicien le plus extraordinaire que
nous ayons maintenant.’195
Gounods Faust is al van 1859. Bizet was toen juist afgestudeerd en bevond zich
te Rome, in de Villa Médicis. Men ziet: er is een grote en vaste continuïteit in de
ontwikkeling der Franse operamuziek.
Het oeuvre van Georges Bizet bevat talrijke opera's. In chronologische volgorde: Le
docteur Miracle (1857), waarmee hij een prix-Offenbach won; opgevoerd bij de
Bouffes-Parisiens. Don Procopio (1859), Les pêcheurs de perles (1863), Malbrough
s'en va-t-en guerre (1867), La jolie fille de Perth (1867), Djamileh (1872) en ten
slotte zijn hoofdwerk Carmen.
L'Arlésienne is geen opera, doch een scènemuziek voor een drama van Alphonse
Daudet, uit zevenentwintig kleine nummers bestaande. Later zijn daaruit de twee
bekende orkestsuites samengesteld.

193
194

195

Françoise de Rimini naar Dantes Inferno (1882), Le songe d'une nuit d'été (1850) en Hamlet
(1869) naar Shakespeare, en Mignon (1866) naar Goethe.
In de operette Das Dreimäderlhaus (1916) van Heinrich Berté naar muziek van Schubert,
wordt Franz Schubert zelf zingend ten tonele gevoerd. Alfred Maria Willner en Heinz Reichert
schreven het libretto dat gebaseerd is op de roman Schwammerl van Rudolf Hans Bartsch.
Ook dit citaat heeft Pijper gevonden in het hoofdstuk ‘France, période contemporaine’, van
Camille Le Senne, in de Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire
(Lavignac/La Laurencie), deel III, 1793. Bizet relativeert zijn laatste opmerking echter: ‘C'est
le musicien le plus extraordinaire que nous ayons maintenant (excepté Rossini et Meyerbeer).’
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Bij de eerste opvoering van Carmen werd de titelrol gezongen door Mme
Galli-Marié.196 Deze zangeres heeft later, in een interview, enkele opmerkingen
gemaakt welke een helder licht werpen op het ontstaan van de algemeen verspreide
mening van het eerste fiasco van dit werk. ‘Het publiek’, meende zij, ‘werd van de
wijs gebracht door het verloop van de opera. Men was gewend dat de tenor en de
eerste zangeres in de laatste akte gelukkig getrouwd raakten en de dramatische
ontknoping wekte meer bevreemding dan juist begrip.’
Men begrijpt dit achteraf wel. Het Parijs van 1875, vijf jaar na de Frans-Duitse
oorlog, was niet bepaald gedisponeerd voor de donkere hartstochten waarvan
Mérimées novelle doorgloeid is. Bizets librettisten, Meilhac en Halévy, hadden er
wel meer ‘opera’ van gemaakt, door toevoeging van het ingénue landmeisje Micaëla
onder andere, maar het bleef toch spannender, vulkanischer dan men in de
Opéra-Comique gewend was.
Aanvankelijk heeft men de gepassioneerdheid van het werk trachten te verklaren
met zinspelingen op het ‘Spaanse’ element. Dit misverstand is grondig uit de weg
geruimd; tegenwoordig is ons begrip van de werkelijke Spaanse muziek helderder
dan een halve eeuw geleden. Carmen, op een Spaans gegeven, is even door en door
Frans als bijvoorbeeld Faust, welk stuk zijn Overrijnse afkomst ook nimmer
verloochend heeft. Bizets kunst is volkomen nationaal en het is als representatieve
Franse opera van 1875, dat dit meesterwerk zijn plaats overal ter wereld: in Amerika
zo goed als in Duitsland, Japan of Rusland, heeft kunnen innemen.

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
november 1928 (De Muziek)
Op het ogenblik dat dit overzicht geschreven wordt, hebben wij vier
abonnementsconcerten van het nieuwe seizoen achter de rug, op het laatste waarvan
de eerste noviteit tot uitvoering is gekomen: Janáčeks Sinfonietta.
Elders in dit nummer vindt de belangstellende lezer een korte beschouwing van
Janáčeks betekenis, speciaal voor ons tijdschrift geschreven door de bekende
landgenoot van de gestorven meester, door dr. Erich Steinhard.197 En ik zou hieraan
op dit ogenblik niets weten toe te voegen. Wij kunnen tevreden zijn over het feit dat
het Concertgebouw getoond heeft de tekenen der tijden te verstaan, door aan dit zeer
bijzondere stuk de eerste plaats in de rij der noviteiten te geven. En het is geen geringe
verdienste van Monteux dat hij erin geslaagd is deze zeer gecompliceerde partituur
zo voortreffelijk tot klank te maken. De Sinfonietta bestaat namelijk in twee lezingen:
oorspronkelijk was het werk geconcipieerd met negen trompetten, twee bastrompetten
en twee tenortuba's (in Duitsland noemen sommigen haar dan ook Janáčeks
Militärsinfonie). De uitgever heeft echter ook een bewerking, door de auteur
goedgekeurd, voor ‘normaal’ orkest het licht doen zien en deze is het ook die
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De Franse mezzosopraan Célestine Galli-Marié (1840-1905).
Dr. Erich Steinhardt, ‘Leoš Janáček’. De Muziek III, 65-67.
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bij de Amsterdamse première gebruikt is. Wanneer ik zeg dat men ditmaal Janáčeks
kapitale kopers bijna niet miste - bijna niet, welteverstaan! - dan beduidt dit een groot
compliment aan de leider van het orkest. Monteux heeft juist het gebaar, het gehoor,
de ondefinieerbare psychische dispositie voor deze muzieken. Men late het niet bij
deze eerste uitvoering. Er is aan de actuele Tsjechische muziek nog veel te ontdekken,
voor onze vaderlandse melomanen.198
Over de rest kunnen wij ditmaal helaas kort zijn. Ik herinner mij een sublieme
uitvoering van La mer, op het openingsconcert. Flesch speelde op ditzelfde programma
het Concert van Brahms. Een week later bracht Huberman het Concert in E van Bach
en het Concert van Szymanowski. De uitvoering hiervan voldeed aan de hoogst
denkbare eisen, maar de muziek begint al te verflensen. De belangrijkste orkestrale
prestatie was de uitstekende uitvoering van Stravinsky's suite uit L'oiseau de feu. Op
het concert waaraan de altzangeres Rosette Anday meewerkte (aria's van Gluck en
Mozart, benevens de Lieder eines fahrenden Gesellen), kwam ook Berlioz' opus 17,
de onsterfelijke symphonie dramatique Roméo et Juliette tot uitvoering. En de
Sinfonietta van Janáček werd, 25 oktober laatstleden, geflankeerd door Haydns
Uhr-symfonie, het Voorspel Meistersinger en het Vioolconcert van Mendelssohn,
gespeeld door Louis Zimmermann. Men ziet: op het stuk van vioolconcerten is er
een enorm aanbod: het concertseizoen is vier weken oud en de solistische prestaties
liggen voor 75% in de violistenhoek...
De Schubert-herdenking van dit seizoen manifesteerde zich tot dusverre met twee
symfonieën: de Vijfde, in Bes - uitgebreide kamermuziek, sterk door Haydn beïnvloed,
met een aardig Menuet en een wat te vlak Andante. En de, meer bekende, zogenaamde
Tragische, de Vierde in Schuberts reeks van negen. Als symfonisch kunstwerk staat
deze Vierde hoger dan de Vijfde. Tragisch, in de betekenis van het woord die wij na
Beethoven aan het begrip c-klein hechten, is het werk niet bepaald - integendeel.
Juist de Ländler-achtige melodieën vertonen Schubert op zijn best. En daaraan is in
de Vierde symfonie geen gebrek.

Muziekbesprekingen
Nieuwe Nederlandse werken - Uitgave Alsbach & Co., Amsterdam
november 1928 (De Muziek)
W. Petri: Praeludium (ciacona) en fuga, voor orgel, f 1,50
C. de Wolf: Passacaglia, koraal en fuga, voor orgel, f 1,50
Van deze beide orgelcomposities is het werk van de Arnhemse organist briljanter
dan Petri's opus. De Wolf vormde zijn materiaal uit elementen van Gezang 17.199 Mij
persoonlijk geeft de afwisseling tussen verhoogde en niet verhoogde ‘Leitton’ zo
vlak

198
199

Pijper schreef voor dit concert van 25 oktober 1928 de toelichting op de Sinfonietta.
Gezang 17: 'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen (naar Psalm 121).
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na elkander in de cantus firmus een ietwat onrustige sensatie (van maat 4 op 5). Deze
onrustigheid duurt tot aan het koraal. De fuga lijkt mij wat beknopt voor de duur van
de dux. Maar dit deel is contrapuntisch ongemeen interessant; de dux, afgeleid uit
elementen van de zesde passacagliavariant, heeft een geheel eigen fysionomie.
Petri's ciacona-thema strekt zich over slechts vier maten uit en lijkt aanvankelijk
wat beperkt van expressie voor de tweeëntwintig herhalingen vóór de fuga-inzet.
Maar de componist heeft dit weinig handzame gegeven op de vaardigste manier
bewerkt en dienstbaar weten te maken aan zijn invallen. Zijn fugathema is williger;
de expositie van de fuga, met inzetten na 4, 7 en 6 maten is mijns inziens het beste
deel van zijn werk. Wanneer hij, op de laatste bladzijde, het ciaconathema nog vijf
malen combineert met verwerkingen van dux en comes, slaagt hij erin beide gegevens
in een goed evenwicht te brengen.
Het orgelstuk van Petri is, zoals gezegd, wat stugger dan De Wolfs compositie.
Maar beide werken getuigen van een zo voortreffelijk contrapuntisch vakmanschap
als men tegenwoordig, driewerf helaas, bijna nog slechts bij onze organisten vindt.
Er is namelijk een tijd geweest dat men deze kennis en vaardigheid bij alle
componisten mocht veronderstellen!

L.Adr. van Tetterode: Bagatellen, I en II (piano), à f 1,50. Schetsen (piano),
f 1,50
J. van Domselaer: Sonate (1924) (piano), f 3,60
Jo Kolvers: Zonnevreugde (piano), f 1,80
De vaderlandse pianowerken zijn minder respect-afdwingend, ditmaal, dan de
hierboven besproken orgelcomposities. De muziekjes van Jo Kolvers, opgedragen
aan ds. J. van Duyne: Dageraad, Zondagmorgen en Zonnestraaltjes, behoren mentaal
tot het tijdperk van Bilderdijk en Ten Kate. Muzikaal behoren zij tot geen enkele
periode; het is bijster vals-gevoelig - en waarom schrijft iemand als Jo Kolvers
kwintenparallellen en een sluiting met een sixte ajoutée?200 Dat heeft hij toch niet
van de ‘modernen’ overgenomen? Er is hard behoefte aan een Cornelis Paradijs, in
de muziek...201
De stukken van L.Adr. van Tetterode zijn heel verdienstelijk voor het instrument
piano gedacht. Het is een soort neo-Schumannisme dat in Frankrijk altijd inheemser
is geweest dan hier. Maar wat dit werk gunstig onderscheidt, niet alleen van stukken
als de hierboven genoemde, maar ook van veel quasi-moderne zotteklap, is de
volkomen eerlijke, naïeve onbevangenheid van de auteur. Tetterode ‘doet’ niet
romantisch, hij is volkomen zoals hij zich in deze schetsen en bagatellen geeft.
Speciaal de laatstgenoemde muziekjes lijken mij wel bruikbaar bij het onderricht.
De Sonate anno 1924 van J. van Domselaer is een dilettantisch stuk muziek,
geconcipieerd van een onklaar en uiterst beperkt muzikaal bewustzijn uit. Formeel
200
201

Er is sprake van een sixte ajoutée als er een grote sext is toegevoegd aan een drieklank van
grondtoon, terts en kwint.
Onder het pseudoniem Cornelis Paradijs publiceerde Frederik van Eeden de bundel
Grassprietjes (1885), waarin hij de gangbare huiselijke en stichtelijke dichtkunst van die tijd
parodieerde.
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is het soms precies Beethoven, maar dan is er altijd een noot, of een functie, of een
akkoord, of een hele frase te veel of te weinig. Ik mis in dit werk precies alles wat
mij een compositie bewonderenswaardig, verdienstelijk of zelfs maar aanvaardbaar
doet noemen: persoonlijkheid, muzikantschap en vakkennis. Van Domselaer zou
misschien goed doen zich alvast dit laatste eens bij te brengen: een, dankzij de
vakkennis van de auteur, aanvaardbaar stuk is tenminste discutabel. Over
muzikantschap en persoonlijkheid kan dan misschien naderhand nog wel eens
gesproken worden. Voor het moment kunnen wij slechts het zwijgen er toe doen.

Jan van Gilse: Vier Gedichte f 2,50
J.D. van Ramshorst: Drie liedjes f 0,75
Anna Lambrechts-Vos: Smart f 1,20, voor zang en piano
Van Gilses, aan Ilona Durigo opgedragen, liederen lijden onder een te zware
piano-partij, gelijk bijna steeds bij deze componist. Het is een piano-uittreksel,
volkomen orkestraal gedacht, maar wel zeer massief voor het doel. Muzikaal is het
dikwijls, in zijn gemiddelde, heel goed. (In I: ‘War's, als höbe mir ein Bergwind aus
der Stirn die grauen Haare.’ In III: ‘Sind im Licht noch manche meiner Schwestern?’)
Stilistisch behoort dit werk tot de periode Mahler-Strauss, maar in dat gemiddelde
geeft Van Gilse altijd iets eigens. Wellicht orkestreert de auteur deze pianopartijen
eens? Het zou het geheel ten goede kunnen komen.
Smart, van mevrouw Lambrechts-Vos, is geschreven met begeleiding van viool
en orgel (of piano) en staat in gis. Het is melodisch wat schraal; te zeer gebouwd op
een éénmaatsthema; de vocale partij is minder expressief dan de vioollijn. Het conflict:
‘verre achter haar sloeg uit de zwarte vlam der schaduw over mensen en landouwen’
is muzikaal niet het meest pregnante deel. De tekst, van Marie Boddaert, is trouwens
nogal erg verouderd.
De een- en tweestemmige kinderliedjes van J.D. van Ramshorst lijken mij voor
het gebruik op zangscholen en dergelijke heel geschikt. De pianopartijen zijn een
beetje overladen, vooral in nr. 1 en 3. Het tweede liedje, Spelevaren, is het beste.

Franz Schubert: Klaviersonaten
Uitg. Steingräber-Verlag, Leipzig
Steingräber-Verlag, Leipzig, zond ons ter kennismaking de uitgave door Walter
Rehberg202 van Schuberts achttien pianosonates. Dit is een der beste ‘kritische’
uitgaven welke ik in lange tijd onder de ogen heb gehad. Rehbergs toevoegingen
zijn kleiner gedrukt; het notenbeeld is helder, de verdeling der pagina's overzichtelijk.
Vier sonates die slechts fragmentarisch bekend waren (twee in C, een in fis en een
in f),203 heeft Rehberg met talent en grote kennis van zaken voltooid. Er is hier geen
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Walter Rehberg (1900-1957) was een Zwitserse pianist, componist en publicist.
Respectievelijk D 612, D 613, D 571 en D 625.
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sprake van ‘bewerking’ - Rehbergs arbeid was een taak van piëteit waarvan hij zich
met uitstekende resultaten gekweten heeft. Een publicatie die op tijd komt en in een
wezenlijke behoefte voorziet.

Maurice Ravel
29 november 1928 (programma Concertgebouw Amsterdam)
Le métier n'est rien pour qui n'a rien à dire; mais pour qui a quelque chose
à exprimer, rien n'est plus important.
Tristan Klingsor204
De componist van Daphnis et Chloë is zonder twijfel een der allervoortreffelijkste
technici van onze jaren. Geboren in 1875, behoort hij door leeftijd, opleiding en de
aard van zijn talent tot de periode welke historisch met de naam van Debussy moet
worden aangeduid. Vroeger hechtte men aan dit feit een andere, zwaardere betekenis
dan tegenwoordig. Het is nog pas enkele jaren geleden dat Ravel als Debussy-epigoon
gedoodverfd werd; de werkelijke verschilpunten tussen deze beide meesters liggen
dan ook niet vooraan in het gehoor. Alfredo Casella heeft de opmerking gemaakt dat
Debussy van Massenet zou afstammen, terwijl Ravel aanvankelijk beïnvloed zou
zijn geweest door Saint-Saëns en Fauré. Mij lijkt dit ietwat onbeholpen gedacht. Het
antagonisme tussen Fauré en Massenet is veel wezenlijker dan tussen Ravel en
Debussy.
Wanneer men het totaal van Debussy's levenswerk naast het oeuvre van Ravel,
van 1895 tot heden, plaatst, dan merkt men op dat er een geweldige evolutie ligt
tussen Debussy's Arabesques (1888) en En blanc et noir (1915). Bij Ravel bespeurt
men van een dergelijke gedaanteverwisseling niets. De Habanera (1895) is niet
minder overtuigend, niet minder origineel dan de Vioolsonate (1927). Debussy was
een ontdekkingsreiziger, Ravel is een koerier.
Maar beiden bereisden zij hetzelfde gebied, hetzelfde nieuwe klankenland, iets
wat van Massenet en Fauré nooit gezegd zou kunnen worden.
Ravel heeft uit dit ‘pays des neuvièmes’205 een aantal schatten meegebracht welke
aan Debussy nog ontgaan waren. Debussy moest zich een weg banen tot in de verst
verwijderde, de meest ontoegankelijke gebieden. Iemand die La mer, de Épigraphes
antiques, Jeux heeft geschreven, ving de natuur een aantal geheimen af welke zij
sinds de dagen van de Helleense cultuur niet meer had prijsgegeven. Ravels geheimen
zijn van een andere orde, de musici beter vertrouwd, voor het publiek schijnbaar
interessanter. Ravels renovaties zijn niet van psychologische, doch van toonkunstige
aard.
In 1895 reeds was Maurice Ravel, twintig jaren oud, een meester. In het bezit van
weergaloze muzikaal-technische vermogens, geleid door een nimmer falend instinct,
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Tristan Klingsor, ‘Ravel et l'art de son temps’. La Revue Musicale, jrg. 6, nr. 6, 9-15,
1 april 1925. Het gekozen citaat is de slotzin van het artikel.
Pijper duidt hiermee op Ravels (veelvuldig) gebruik van het none-akkoord.
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kon hij van de aanvang af zijn eigen stempel drukken op al wat hij schreef. Hij was
op zijn twintigste jaar een origineler componist dan Debussy op diezelfde leeftijd.
Maar het wil mij wel voorkomen dat Debussy's invloed - die onvergelijkelijk veel
machtiger en dieper is dan die van Ravel ooit zou kunnen worden - tot ver buiten het
eigenlijke terrein der muziek waarneembaar is. Terwijl Ravels vernieuwingen van
louter muzikaal belang blijken - maar als zodanig niet licht overschat zullen worden.
Ravels compositietechniek is een wonder van volmaaktheid. Al zijn werken zijn
muziek voor het oor - in tegenstelling met veel ‘muziek voor het oog’ die in deze
laatste jaren tot uitvoering is gebracht. De composities van Ravel zijn ontworpen
van een kristalhelder klankbesef uit; nergens zal men speculatieve combinaties vinden.
Hij is in Frankrijk wellicht de laatste drager van de muzikale spiritualiteit, die, na
zich gemanifesteerd te hebben in Chambonnières, Rameau, Couperin, Berlioz, Bizet,
Saint-Saëns en Debussy, thans dreigt teloor te gaan in neoclassicistische barbarismen
en snobistisch onvermogen. Het is voor een meester als Ravel hetzelfde of hij een
passacaglia schrijft of blues: onder zijn handen wordt een relikwie als de passacaglia
een scène uit een feeërie en de blues worden geadeld tot een boventijdelijk symbool.
Emile Vuillermoz besluit een essay over Ravels orkestwerken met de woorden:
‘L'orfèvre Ravel aura ciselé dans le métal fin et brillant de la musique de France les
arabesques les plus souples et les plus incisives qui aient jamais orné les flancs d'un
brûle-parfums harmonique. Et il semble devoir emporter son secret avec lui.’206

Het muzikaal absolutisme
december 1928 (De Muziek - De Stemvork)
Men zou de diverse verbintenissen welke de Toonkunst heden ten dage met de andere
Kunsten onderhoudt, niet, zonder meer, gelukkige huwelijken mogen noemen. Wij
musici zijn geneigd de verantwoordelijkheid voor allerlei mislukkingen van ons af
te schuiven: de dramaturgen, de literatoren leveren ‘on-muzikale’ gegevens; dansers
zijn onritmisch en de cinematografie is nog geen kunst, heet het. Dit zijn op het
ogenblik de enige kunsten waarmee de muziek in relatie staat en het is zeker dat de
vocale muziek van onze jaren niet meer is, wat zij vroeger was; het is even zeker dat
de muziekdramatische kunst bijna dood is, dat men de actuele balletmuzieken zwakke
pastiches noemen moet en dat er over een autonome filmmuziek kwalijk gesproken
kan worden. De absolute muziek, de zelfstandige toonkunst, is gezond en krachtig:
men dient haar met grote en kleine meesterwerken, overal wordt gedacht en gewerkt.
Men schrijft sterke en zwakke composities, men begaat hier en elders neoklassieke
vergissingen, maar overal vibreert het, overal ontstaan nieuwe werken die aantonen
dat het willen musiceren nog niet beschadigd is door de overwinningen der techniek.
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Émile Vuillermoz, ‘Le style orchestral de Maurice Ravel’. La Revue Musicale, jrg. 6, nr. 6,
22-27, 1 april 1925.
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Maar hoe komt het dat de lyriek en de muziek, honderd jaar geleden, meesterwerken
konden voortbrengen (Schubert), dat het ballet, tot en met Le sacre du printemps,
een muzikale mogelijkheid was, dat opera's werkelijkheden beduiden konden voor
de muziekminnaar - terwijl dat alles op dit ogenblik volkomen onmogelijk geworden
is?
Om deze vraag te beantwoorden zal het nodig zijn de huidige stand van zaken aan
een oppervlakkig onderzoek te onderwerpen.
Richard Wagner moest, om zijn muziekdrama de weg te banen, het verouderde
kunstgenre opera vernietigen. Hij heeft de onhoudbaarheden en de onnatuurlijkheden
van deze kunstvorm helder aangetoond. Maar ook aan de ‘nieuwe waarden’ die hij
opstelde, knaagde de tijd. Debussy heeft één drame lyrique geschreven, maar aan
een hernieuwde verklanking van het literair symbolisme viel niet te denken.
Schönbergs Erwartung is een gedramatiseerde scène, zonder wezenlijk verloop; zijn
Glückliche Hand heeft de contourloze constructie van een nachtmerrie:
autobiografisch van het grootste gewicht, maar te weinig gestileerd om er, in artistieke
zin, vrede mee te mogen hebben. Alban Berg schreef zijn Wozzeck, hoogst belangrijke
muzikale constructie, maar muziekdramatisch niet even overtuigend.207 Tot nader
order lijkt mij Janáčeks Sache Makropoulos onvertaalbaar; Křeneks Jonny spielt auf
is een blague en Milhauds toneelwerk met muziek208 schijnt mij, voorlopig, zolang
ik zijn Oresteia niet leerde kennen, van minder importantie dan zijn
kamermuziekwerken. In alle muziekdramatische werken van de laatste tijd ontbreekt
iets: soms is het de dramatiek, soms de muziek.
Ik kan ook de nieuwe vocale lyriek niet van harte bewonderen. Milhauds Soirées
de Pétrograde bevat één juweel:209 Le colonel Romanoff, gevat in een kaduuk en
kakelbont montuur. Honeggers liederen zijn onevenwichtig en soms bijzonder slecht
voor de stemmen geschreven; Schönbergs voornaamste vocale prestatie, het
declamatorium Pierrot lunaire, begon reeds jammerlijk te verbleken. De belangrijkste
componisten van heden gevoelen zich bij de vocale compositie gehandicapt door
hun teksten, die dan ook soms onherkenbaar verminkt worden (Schönberg,
Herzgewächse).210 Het schijnt niet meer te gaan als vroeger...
Wat Igor Stravinsky na Le sacre du printemps schreef, moge hier buiten
beschouwing blijven. Matthijs Vermeulen achtte Stravinsky's voorlaatste ballet,
Apollon musagète, ‘de materialisatie van het perfecte Niets’211 en dat lijkt mij nog
bijzonder mild geoordeeld. Maar de muziekstukken die de andere componisten van
heden heb-
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In De Muziek: maar scenisch niet even overtuigend.
In De Muziek: Milhauds muziekdramatische oeuvre.
In De Stemvork staat: In Milhauds Soirées de Pétrograde bevindt men één juweel. Op deze
plaats is de formulering uit De Muziek gehandhaafd.
Kamermuziekwerk voor sopraan, celesta, harmonium en harp (1911) op een vertaling van
Maeterlincks Feuillages du coeur.
Matthijs Vermeulen, ‘De laatste Strawinsky’. Rythme, juli 1928, 6 e.v. Het tijdschrift Rythme,
‘blad gewijd aan de bewegingskunst op het tooneel, dans, music-hall, film’, verscheen tussen
november 1927 en oktober 1928.
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ben willen schrijven ten behoeve der bewegingskunst: Rieti's Barabau, de balletten
van Constant Lambert,212 van Lord Berners, van Hindemith zijn zouteloos en slap.
Hiertegenover stel ik de handelingvrije, woordeloze muziek van heden. Men mag
over Schönbergs historische betekenis denken gelijk men wil, doch zijn
Orchesterstücke, zijn Kammersymphonie, ja zelfs de latere pianostukken betekenen
mijlpalen in de evolutie der toonkunst. De kamermuziek van Anton Webern is van
buitengewoon grote betekenis voor het muziekbewustzijn van onze dagen; het Kwartet
van Berg213 is evenwichtiger214 dan zijn Wozzeck - en het is niet alleen in Wenen dat
de absolute muziek bloeit, op dit ogenblik. Men denke slechts aan de concerten van
Hindemith, van Toch, Bartók en Roussel, aan de symfonieën van Lévy, Milhaud en
Mjaskovski, de suites van Hauer, de kamermuziek van Petyrek, Křenek, Rudi Stephan,
Schulhoff, Jirák, Weill, de beide Hába's, Malipiero, Jemnitz... Enzovoort.
Er moet een motivering voor dit verschijnsel gevonden kunnen worden. Latere
geslachten zullen dit helderder kunnen waarnemen dan wij nu. Maar het komt mij
voor dat de geschiedvorsers dan van de volgende observaties zullen moeten uitgaan:
Wij weten niet op welk moment de muziek zich als autonome kunst zelfstandig
heeft gemaakt. In de aanvang was het woord, heet het. Maar wij weten niet of de
stamelingen en de kreten die aan het spreken zijn voorafgegaan, reeds niet enige
‘muzikale’ wetmatigheid hebben vertoond. Overwegingen van deze aard blijven
natuurlijk volkomen speculatief, maar wij krijgen vaste grond onder de voeten op
het ogenblik dat wij constateren dat de muziek, als zelfstandige instrumentale kunst,
pas betekenis ging krijgen op het tijdstip waarop het tonale besef, het gevoel van
majeur en mineur, gemeengoed begon te worden. Men denke hierbij aan alles wat
aan Das wohltemperierte Klavier is voorafgegaan!
Na de fixering van het tonale bewustzijn heeft de muziek zich langs zeer grillige
lijnen verder ontwikkeld. Men zou niet mogen zeggen dat de evolutie welke de
melodiek doorgemaakt heeft, een groeiproces is geweest - integendeel! Met de
ontwikkeling van het contrapunt, van Palestrina tot Reger, staat het niet anders. Maar
wat zich gewijzigd heeft, wat in waarheid gegroeid is, dat is het harmonische begrip.
Tussen de harmoniek van Orlando en die van Debussy ligt een afgrond van eeuwen.
Dit is de reden dat men de betekenis der harmonische fenomenen dermate overschat
heeft, de laatste honderd jaar. Maar hier ook ligt de oplossing van het raadsel dat ik
hierboven noemde, het raadsel van de ongeslaagde verbintenissen tussen de actuele
muziek en de andere kunsten.
Toen de muziek nog ternauwernood een zelfstandige kunst genoemd mocht worden,
kon zij de diensten van een ancilla reipublicae verrichten, zonder dat één componist
daar aanstoot aan nam. De auteurs der oudste Italiaanse opera's voegden
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Romeo and Juliet (1925) en Pomona (1927) van de Britse componist en dirigent Constant
Lambert (1905-1951).
Waarschijnlijk is bedoeld de Lyrische Suite voor strijkkwartet (1925-26) en niet het
Strijkkwartet uit 1910.
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zich met vreugde naar de eisen der dramatische declamatie en de beschouwingen
van Jean-Jacques Rousseau - het voorbeeld van de musicofiele literator - laten aan
duidelijkheid en relatieve onweerlegbaarheid weinig te wensen over. Ik kan in dit
verband ook nog E.T.A. Hoffmann noemen, wiens bespiegelingen typisch zijn voor
het muziekbesef van een periode waarin het harmonische gevoel op een rustpunt was
aangekomen.
Want de Europese muziek van Bach tot (niet: tot en met) Beethoven was
uitgegroeid tot een gaaf, compleet geheel. Hanslick zou veel later zijn dithyrambe
op de tönend bewegte Formen kunnen schrijven, maar daarbij leverden zijn
appercepties van Beethovens kunst hem eigenlijk een gevaarlijk materiaal. Want
Beethovens zogeheten subjectivisme introduceerde een buitenmuzikaal element in
de toonkunst: de ‘Empfindung’. Beethoven was eigenlijk een dramaturg, wiens
sujetten met affect beladen klankcomplexen waren. Vandaar het slagveld der
doorwerkingen, vandaar de Pastorale, de Negende, het Zeventiende kwartet.215
Zielkundig was dit alles misschien van een hogere orde dan de klinkende abstracta
van Bach, dan Mozarts Italiaans-Oostenrijkse barok. Maar men droeg aan Euterpe
het gezag op over Melpomenes onderdanen - een eigenwilligheid welke niet nagelaten
heeft verzet op de Parnassos te ontketenen.
Voor mij betekenen de leuzen ‘terug naar Mozart’, ‘retour à Bach’, ja zelfs
Debussy's ‘Il fallait regarder par les fenêtres ouvertes sur le ciel libre’216 meer dan
opwekkingen tot revolutie of reactie. Een componist componeert alleen hetgeen hij
niet op andere wijze uitdrukken, mededelen kan.217 En nu is het wel zeker dat
Beethoven ‘der schwer gefasste Entschluss’218 slechts in klanken kon (dat wil zeggen
wilde) uiten, maar dat lag niet aan het gevoelscomplex, doch aan Beethoven.
Zonderling genoeg constateren alle musici de a-muzikaliteit van deze premisse pas
wanneer men haar ad absurdum gevoerd heeft: Strauss' ‘in Tönen suggestiv deutlich
gemachte Gläser Bier’219 ontketenden een verzet dat eigenlijk Wagners Prügelszene220
gegolden moest hebben, of, vroeger nog, Beethovens Gewitter uit de Pastorale.221
Bij Strauss' bierglazen wist men zeker dat men mis was - bij Wagner of Beethoven
behoefde men zich nog geen rekenschap te geven.
Het nieuwe classicisme - om geen verwarring te krijgen met de modewoorden
neoclassicisme of neue Sachlichkeit zou ik de term muzikaal absolutisme willen
voorstellen - ondervangt alle ‘retours à’ op een veel radicaler wijze dan Reinecke of
Satie
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Dit is de Grosse Fuge in Bes, op. 133.
Debussy, ‘Une symphonie de Witkowski’. La Revue Blanche, 1 april 1901. Debussy (1971),
26.
Pijper citeert hier zichzelf: deze zin komt uit de toelichting op zijn eigen Pianoconcert (zie
HPG 2, 888-890).
Zie voetnoot 430 bij de recensie van 26 april 1923.
Zie voetnoot 161 bij de recensie van 21 januari 1920.
Die Meistersinger von Nürnberg, einde tweede akte.
[WP:] Simplicissimus: ‘Bei meiner F-dur Paraphrase muss der Hörer die Empfindung haben
dass ihm eine bleiche Frau mit einer lilafarbigen Handschuh über den Nacken streicht.’ Of:
‘Solange Sie nicht das Schnarchen eines Rückenmarkschwindsüchtigen und das eines
Zuckerkranken musikalisch verschiedentlich wiedergeben können, habe ich für Sie als
Komponisten nichts übrig.’ [AvD:] Simplicissimus was een Duits satirisch weekblad dat
verscheen tussen 1896 en 1944.
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dat ooit voor mogelijk zouden hebben gehouden. Het muzikaal absolutisme vertoont
een ascetische tendens die voorlopig alle relaties met de andere kunsten heeft
opgezegd.
Dit is geen fictie; de feiten wijzen het uit. Na Debussy's Hellenisme, na Mahlers
‘klinkende zonnestelsels’222 was het, in de wereld der componisten, met het tonale
besef afgelopen. Riemann had ons tonale bewustzijn ‘geklärt’ en daarna (niet
daardoor) was het voor de componisten waardeloos geworden. Na een hegemonie
van bijna vier eeuwen vindt men zijn klinkende werkelijkheden buiten de
invloedssferen van majeur en mineur, onder een andere jurisdictie dan die der tonale
functie.223
De muziek van heden is nog pas begonnen met het ontdekken van haar vermogens.
Schönbergs werk was louter destructief en zijn ‘laatste periode’224 betekent een
compromis. Het kwarttonensysteem is een uitermate ingenieus stelsel, dat zijn
bruikbaarheid met kunstwerken (die ik nog niet hoorde) zal hebben te bewijzen. De
bitonaliteit225 is: de eerste schrede (niet meer) buiten de kwintencirkel. Misschien
zullen wij aan dit nieuw toegevoegde gebied honderd, tweehonderd jaar genoeg
hebben, wie weet? Majeur-mineur hebben de mensheid welhaast vierhonderd jaar
kunnen dienen; ik geloof dat ik niet te ruim reken wanneer ik aan de polytonaliteit
een hegemonie van ten minste honderd jaren voorspel. Maar daarna zal men weer
onherroepelijk verder moeten gaan, in de richting ener subtielere differentiëring der
intervallen, denk ik. Voor die toekomst zullen Hába's ontdekkingen ongetwijfeld
betekenis hebben.
Zoals het thans met de nieuwe muziek staat: niet meer onder het veilige dak der
tonale functies, nog niet beschermd door de zuilen van een eigen tempel - aan het
bouwen waarvan generaties hun energie zullen moeten besteden - heeft zij haar
invloedssfeer sterk moeten vernauwen. Het is niet de muziek van heden welke de
lyriek, de dramatiek, het gebaar dienen kan: de nieuwe muziek vindt haar plichten
elders.
Dit is misschien een tussenperiode die slechts enkele jaren moet duren. Zonder
twijfel zullen klank en gebaar, woord en geluid elkander weer behoeven. Op dit
ogenblik manifesteert de nieuwe geest in de toonkunst zich slechts in zo ‘absoluut’
mogelijke uitingen.
Met deze inzichten gewapend, behoort men de beoordeling (die eventueel
veroordeling kan zijn) van de tegenwoordige muzieken ter hand te nemen. Slechts
op deze wijze kan men de superioriteit van Bartóks Pianoconcert226 boven dat van
Stravinsky aantonen; slechts op deze wijze kan men tot een ten naaste bij juiste
appreciatie komen van de werken van Hindemith, Schönberg, Honegger, Casella of
Prokofjev.
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Dit citaat is niet getraceerd.
In De Muziek: dan die der tonale functies.
De periode vanaf 1923, waarin Schönberg zijn twaalftoonsysteem streng toepaste.
In De Muziek: polytonaliteit.
Uiteraard bedoelt Pijper het Eerste pianoconcert (1926). De andere twee moesten nog
gecomponeerd worden.
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Onnodig te zeggen dat men zich met deze inzichten pas wapenen kan, wanneer
men een arsenaal vol tonale functies tot zijn beschikking heeft.227
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De laatste alinea in De Muziek luidde: ‘Onnodig te zeggen dat hieraan een grondige kennis
van alle tonale stelsels behoort vooraf te gaan. Op school begint men ook niet met algebra
vóór men heeft leren rekenen.’
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Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
december 1928 (De Muziek)
De concertmaand november bracht ons de kennismaking met het Pianoconcert van
Bartók, de Negro rhapsody van John Powell en de Symfonie met orgel, opus 81, van
Joseph Jongen.228 Bartóks werk behaalde een kalm succès d'estime, evenals de beide
andere noviteiten, overigens. Waarmee het publiek zich weer eens een brevet van
onvermogen toegekend heeft. Ik wil niet beweren dat Bartóks Pianoconcert even
goed is als Le sacre du printemps of als Bartóks Tweede vioolsonate. Maar het werk
is onvergelijkelijk veel beter, persoonlijker, muzikaler dan het Pianoconcert van
Stravinsky en met gewrochten als de Partita van Casella of, mutatis mutandis, de
Negro rhapsody van Powell kan het niet in één zin genoemd worden. Bartóks nieuwe
concert is een bijzonder serieus, streng en weloverwogen werk, geladen met een
sterk individuele muzikaliteit, gecomponeerd ten behoeve van zuiver toonkunstige
premissen. Ik persoonlijk vind de constructie wat stug: erfenis van Beethoven, in
Hongaars beheer. Ook stoort mij een zekere stijfheid in de melodiek en de harmoniek,
evenals de eenkleurigheid der orkestratie. Men noemt Bartóks tegenwoordige werk
wel a-lyrisch. Ik begrijp dat niet goed. Bartók heeft zijn lyrische (Wat zeg ik?
Melodramatische! Zie Rapsodie opus 1; en wat voorafging!) tendensen volkomen
geïntroverteerd. Het werd een soort binnenlyriek. Maar voor dermate geïntroverteerde
stromingen doen de uitingsmiddelen er hoegenaamd niets meer toe. Daarom is het
ontbreken van strijkinstrumenten in het tweede deel ook geen bewijs voor een
‘a-lyrische en antiromantische’ dispositie, zoals R.M. in het programma meent.229
Juist in dat tweede deel staat de meeste muziek, in hogere zin! Onaandoenlijkheid,
quasi-nuchterheid, muzikaal constructivisme zijn maskers waarachter Bartók een
geenszins onkwetsbaar gemoed tracht te verstoppen. Natuurlijk zonder daarin te
slagen. In de kunst is geen maskerade mogelijk die niet als zodanig doorzien kan
worden. Niemand kan kilte, hartstocht, overtuiging of twijfel huichelen. Toch probeert
men dit wel. Bartók tracht in zijn Pianoconcert onaandoenlijk te zijn. In en voor het
publiek lukt hem dat: hij slaagde er bijvoorbeeld in vrijwel de hele Haagse pers te
overtuigen van het ‘feit’ dat zijn Pianoconcert een artificieel stuk zou zijn. Dit
persgemiddelde kan misschien voor een communis opinio doorgaan, in dit geval.
Want ook hier in Amsterdam was het publieke succes negatief. Het ware te wensen
dat Bartók de gevaren van de introversie leerde inzien; het zou zijn werk en daarmee
de Europese muziek ten goede komen. Want hij behoort door aanleg, ernst en potentie
tot de zeer weinigen die voorbestemd schijnen het vuur brandende te houden dat na
Debussy's dood geblust dreigt te worden door neoklassieke mist en vloedgolven van
verkeerd gericht snobisme.
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De officiële titel luidt: Symphonie concertante voor orgel en orkest.
Rudolf Mengelberg schreef in het programma van die avond: ‘Het anti-romantische en
a-lyrische van het nieuwe pianoconcert wordt door niets beter gekenmerkt dan door het feit
dat de componist juist in het langzame deel het strijkkwartet laat zwijgen en aan het slagwerk
een bijzonder belangrijke rol toekent.’ Rudolf Mengelberg, ‘Béla Bartók’. Programma
Concertgebouw Amsterdam, 8 november 1928, 83.
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Bewijs? Bijvoorbeeld Powells Negro rhapsody. Zelden zal men slechter
ineengeknutseld stuk speelgoed vinden dan deze platitude. Alles is even
minderwaardig in dat werk: de gegevens, de verwerking, de constructie. Van de
mentaliteit kan ik niet spreken; die is afwezig.
Ander bewijs? Bijvoorbeeld Jongens Symphonie concertante. Heeft het zin in
1926 de onbruikbaar geworden trucs van César Franck c.s. te gaan herontdekken ten
behoeve van een zó armelijk gegeven als de kiemcel van dit langdurige werk? Heeft
het zin de status quo ante te ‘herstellen’ tussen de machten orgel en orkest? (Men
herinnert zich Berlioz' definitie: ‘l'orgue et l'orchestre sont rois tous les deux, ou
plutôt l'un est Empereur et l'autre Pape; leur mission n'est pas la même, leurs intérêts
sont trop vastes et trop divers pour être confondus’.)230 Het werd een pijnlijke
teleurstelling. Wat al verspilde energie, verkeerd ontwikkeld talent - welk een
misverstanden!
Herdenken wij nog de uitvoeringen van Beethovens Vierde concert (Myra Hess),
Ravels Shéhérazade (Berthe Seroen) en een aantal Franse operamuziekjes (soliste
Jane Bourguignon).
Vermelding verdienen ten slotte twee stukjes in het programma van zondag 11
november; het ene, getekend E.E. (men zal goed doen de initialen van deze scribent
te onthouden),231 ten behoeve van Schubert, culminerende in een soort tafelrede. Het
andere, naar aanleiding van Powells Negro rhapsody door Richard Brockwell: ‘Een
kronkelende passage schiet als een slang langs het gehele toonbereik (!) van de piano,
begeleid door dissonanten (ja) die klinken als de wind die hijgend over het oerwoud
strijkt.’232 Enfin.
Maar zulke rare stukjes behoorden toch eigenlijk evenmin als de bijpassende rare
muziekjes onder de auspiciën van het Concertgebouw gelanceerd te worden, vind
ik.

Muziek in Amsterdam
Wagnervereeniging: Carmen233
december 1928 (De Muziek)
Onder leiding van Pierre Monteux heeft de Wagnervereeniging een reeks zeer goede
voorstellingen van Bizets voornaamste werk gegeven. Nimmer hoorde men perfecter
uitvoering van de menigvuldige schone en treffende passages waaraan deze partituur
zo rijk is. Een zo volmaakte interpretatie verdoezelt niets: geen enkele rake tekening,
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Berlioz, Traité de l'instrumentation et d'orchestration modernes. Pijper refeerde eerder aan
deze definitie in de recensie van 6 februari 1922.
E.E. (Emile Enthoven), ‘Franz Schubert’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 11
november 1928, 91-93.
Richard Brockwell, ‘John Powells Negro rhapsody’. Programma Concertgebouw Amsterdam,
11 november 1928, 101-103. Pijper wist waarschijnlijk niet dat John Powell de
programmatoelichting zelf had geschreven onder zijn pseudoniem Richard Brockwell.
Annalen 2892. Voor het programmaboekje van deze operavoorstelling schreef Pijper een
inleidende tekst (zie HPG 2, 445).
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maar ook geen enkel bleker moment. De Micaëla-muziekjes bijvoorbeeld zijn na
1875 wel wat ingeschoten. De muziek echter waarin Bizet zijn Carmen adorée gehuld
heeft, is nieuw en voortreffelijk van kleur gebleven. Het was een grote genoegdoening
na honderden slechte, middelmatige en goede opvoeringen deze voortreffelijke opera
eens vrijwel volmaakt te horen. Monteux heeft zich met virtuositeit en een absolute
overtuiging van zijn taak gekweten. Hij werd daarbij op de bewonderenswaardigste
wijze terzijde gestaan door het Concertgebouworkest, dat ons bijna de abominabele
muziekakoestiek in de Stadsschouwburg kon laten vergeten. En ook de solisten: Jane
Bourguignon (Carmen), René Lapelletrie (Don José), evenals de overigen, gaven
uitstekende uitbeeldingen. Releveren wij nog de decors van Boll (afgedrukt in De
Muziek van november), de kostuums van mevrouw Soudeïkine234 en het jongenskoor
van Den Hertog.235 Die straatjongens zijn in de regel het kwetsbare punt bij elke
Carmen-opvoering. Ditmaal ontbrak er niets aan: vocaal was het uitmuntend en ook
de regie (Merle-Forest) had de zwarigheden goed opgelost.
Resumerend: een der beste operaopvoeringen van de laatste jaren en de volmaaktste
Carmen-reproductie welke ik nog ooit hoorde.

Virtuozen237
1929 (Erts236 - De Quintencirkel)
Het virtuozendom begint deerlijk in diskrediet te geraken. Niet alleen de
quasi-filosofische, wereldhervormende uitverkorene (Pembaur) raakte uit de mode,
ook de roem van de speelkunstenaars uit de familie Liszt-Paganini begon te tanen.
Ik weet niet of men er zich rekenschap van geeft dat de volledige verdwijning van
de virtuoos aan ons muziekleven ernstige schade zou berokkenen. Die gevaren vallen
niet direct in het oog, maar zij zijn er niet minder wezenlijk om.
Men zal mij wellicht willen voorhouden dat Heifetz, Kreisler, Iturbi en Horowitz
niet voor lege zalen behoeven te spelen; dat hun successen nog wel van een andere
orde zijn dan de bijvalsbetuigingen waaronder hetzelfde (?) publiek Whiteman of
The Revellers238 begraaft. Dit is evenwel meer schijn dan wezen. In de meer kritische
instanties zijn de koersen van instrumentalisten en zangers sterk achteruitgegaan.
Courantenkritieken van een kwart eeuw oud leren ons dat men toen gewoon was vrij
wat meer aandacht te besteden aan de verrichtingen en de persoonlijkheid van
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Vera de Bosset (1888-1982), van oorsprong danseres, was in 1913 getrouwd met Sergej
Soudeïkine (ook: Sudeikin) de beroemde dekorontwerper van de Ballets Russes. In 1920
verliet ze hem voor Stravinsky, met wie ze in 1939 in het huwelijk trad.
Het kinderkoor van de Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang, waarvan Herman
Johannes den Hertog (1872-1952) dirigent was.
Het tweede gedeelte van dit essay is opgenomen in De Quintencirkel, in combinatie met het
eerste deel van het artikel ‘Mechanische muziek’, dat verscheen in i10, januari 1927. De
tekst ‘Mechanische muziek en virtuozendom’, zoals Pijper die publiceerde in De
Quintencirkel, is opgenomen in Appendix Q&S (zie p. 847-851).
Voor Erts zie voetnoot 78 bij ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’ in Erts jrg. 1927 (zie
p. 195).
The Revellers: een zangkwartet dat zich toelegde op close harmony.
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een Henschel, een Bellincioni, een Teresa Carreño, dan men tegenwoordig over heeft
voor de prestaties van hun opvolgers. Men behoeft dit niet te bejammeren, maar het
is een symptoom.
Sinds enkele jaren struikel ik, voor het eerst in het Handelsblad,239 over de termen
pianisme en violisme, uitdrukkingen die sindsdien ook door de andere
muziekverslaggevers met voorliefde en in de obligate, smalende betekenis gebruikt
plegen te worden. Suggestief zijn deze samenstellingen op -isme wel, maar zij dringen
niet zeer diep door. Waarom zouden wij Liszt, na zijn dood, niet evenzeer van
pianisme kunnen beschuldigen? Stukken als de Galop chromatique240 hebben waarlijk
meer pianismische dan pianistische waarde. En concerten als die van Wieniawski of
Vieuxtemps ontstonden voor een goed deel uit violismische overwegingen. De
kwalificaties pianisme en violisme zijn slechts een symptoom van de gewijzigde
verhoudingen. Men maakt niet zoveel drukte meer over een hoge C of een
voortreffelijk spiccato. De beroepscriticus vindt nog slechts woorden van koele
waardering, de schare der concertbezoekers gaat in numeriek opzicht het absolute
nulpunt tegemoet. Duitse musicografen hebben al over Virtuosendämmerung
geschreven en de autopiano doet de rest.
Natuurlijk ligt de schuld niet uitsluitend bij pers en publiek. De optredende
kunstenaren hebben hun eigen debacle grondig voorbereid. Het plusquamperfectum
op het stuk van de sonates van Beethoven ligt niet in de tien vingers van Lamond of
d'Albert, maar veeleer in een muziekrol. De fout was dat men dat soort volmaaktheid
bestreefde. De reactie op deze vergissingen kan men in Duitsland bestuderen:
Musikantengilden. Dat wil zeggen: makkelijke muziek slecht spelen, maar met plezier
in de zaak. Exit Busoni.
Bovendien is voor de tegenwoordige (jongere) herscheppende kunstenaars het
virtuozendom geen einddoel meer: zij willen dirigeren, schrijven, ja zelfs componeren.
De voorbeelden zijn te talrijk om op te noemen. De brandpunten van het concertleven
zullen binnenkort niet meer in de concertzalen gevonden worden, doch in de studio's
der omroepstations.
De virtuoos schijnt voorbestemd om te verdwijnen.241
Doch met hem zou een element uit onze muziekbeoefening heengaan dat mij
volkomen onmisbaar lijkt: het persoonlijk contact van speler en toehoorder. Het
contact dat goede musici soms met een bepaalde collectiviteit, met een, wat zij
noemen, enthousiast publiek vinden, is een der wonderlijkste factoren, misschien
wel de allervoornaamste, van de praktijk van het musiceren. Ik weet niet of de muziek
voor een niet-musicus, buiten die zeldzame momenten van persoonlijke beïnvloeding,
ooit meer zijn kan dan een moeilijk raadsel of een vulgair amusement. De
toverspreukige muziek is voor haar adepten een duidelijk orakel, maar de leek verstaat
haar duisterheden slechts dan, wanneer die hem in allerpersoonlijkste vorm direct
worden overgebracht.
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Dat wil zeggen: in de stukken van Herman Rutters, vaste muziekmedewerker van het
Algemeen Handelsblad.
Bedoeld is: Franz Liszt, Grand galop chromatique in Es.
Vanaf deze zin is het essay opgenomen in De Quintencirkel, in het artikel ‘Mechanische
muziek en virtuozendom’ (zie voetnoot 237).
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Het nog niet verklaarde verschijnsel doet zich voor dat ook in de muziek destillaten
niet dezelfde waarde hebben als de originele producten. Wanneer men muziek
conserveert op een grammofoonplaat, is zij gesteriliseerd; de radio, die (voorlopig
nog erg mistekende) foto's van concerten verspreidt, rooft enkele niet nauwkeurig
aan te geven details. Deze preparaten zijn gegarandeerd antiseptisch, maar dan ook
volkomen waardeloos. Het schijnt dat ook het gehoor vitaminen behoeft, welke door
het proces van opnemen en uitzenden gedood worden.
En de virtuoos is de enige middelaar tussen componist en toehoorder. Om de
sonates van Beethoven, de fuga's van Bach, de Préludes van Debussy, de fantasieen van Chopin te horen, heeft men nu eenmaal virtuozen nodig. Er is nog andere
muziek dan symfonieën en koorwerken - wellicht vingen de componisten, genaamd
de klassieken, meer eeuwigheid in enkele strijkkwartetten (alleen uitvoerbaar door
virtuozen) dan in honderd orkestpartituren. Het is waar dat de virtuozen zich bijna
altijd tollenaren getoond hebben: maar al te vaak bleken zij ijdel, leeghoofdig, prat
op succes en doof voor belangen die boven hun persoonlijke niveau uitgingen. De
podiumhelden hebben de muziek gewis veel schade berokkend - doch moet daarom
hun hele geslacht hangen?
De muziek is ons niet slechts overgebracht door Gregorius of de kruisridders, maar
ook door poorters en minstrelen. Dit wordt op het ogenblik systematisch vergeten.
De wereld is nimmer louter met kloosterlingen bevolkt geweest en de muzische
kunsten bloeiden veelal rijker op de burchten dan in de kerken. De wereldlijke en de
geestelijke kunst hebben altijd en overal gunstig op elkander ingewerkt, maar
tegenwoordig is dat anders geworden. De niet-kerkelijke muziek, de symfonie en
het lied, werd dermate omhangen met ethische, filosofische en theologische
voorwendsels, dat men niet meer wist of men nu eigenlijk naar een kanselrede zat
te luisteren of naar een sonate. Daartegenover verdween de religieuze kunst volkomen,
en nu wellicht voorgoed, van het toneel. De muziek, dat wil zeggen: de wereldlijke
of de absolute muziek, of korter: de toonkunst, heeft zich na Beethoven ernstig
gecompromitteerd met een heel of half religieuze ethiek. Een virtuoos als Joseph
Pembaur zoekt zijn roeping niet in zijn beroep, in het pianospelen, maar in een soort
wormstekig idealisme: ‘Wir reproduzierende Musiker fördern das Leben der Psyche
am meisten, indem wir das Wort Virtuose im geistigen Sinne fassen und Schüler wie
Zuhörende zur Tugend erwecken.’242 Daarvoor placht men vroeger nu juist naar de
kerk te gaan.
Andere virtuozen (de meesten) houden zich ver van ethische bespiegelingen en
dienen Mammon in plaats van Caecilia. Men moet leven - nietwaar? - en als de
mensen nu met geweld Beethoven willen horen, waarom zullen zij dan Scarlatti of
Ravel spelen?243
Maar aldus deserteren de strijdbaarste soldaten der muziek. Virtuoze instrumentale
techniek is nog slechts verzilverbaar in het amusementsbedrijf (denk aan

242
243

Zie voor Pembaurs exacte formulering en de context van deze zin voetnoot 24 bij de recensie
van 10 november 1919.
Deze zin is in De Quintencirkel weggelaten.
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Whitemans band)244 en de zin van het musiceren dreigt hoe langer hoe meer teloor
te gaan. Herstel is slechts mogelijk wanneer men weer leert beseffen dat het muziek
maken slechts behoort te geschieden ten behoeve van de muziek, die in zichzelve
klinkende werkelijkheid is en geen wingewest van theologie of ethiek.

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw245
januari 1929 (De Muziek)
Het concert van 29 november bracht de kennismaking met het Altconcert van
Hindemith.246 En naar aanleiding van dit opus 36, nr. 4 lijkt het wenselijk Hindemiths
betekenis voor de muziek in het algemeen en voor de actuele toonkunst in het
bijzonder aan een ietwat nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen.
Het is zeker dat die betekenis hier in Holland al evenzeer overschat wordt als in
Duitsland. Een appreciatie welke in Hindemiths vaderland begrijpelijk en in zekere
zin dus vergefelijk moet heten, zou bij ons echter een ander fundament behoeven.
De Nederlandse psyche staat even ver van Hindemiths levens- en kunstbesef af als,
indertijd, van Wagners metafysica of Schumanns gevoelsuitingen.
Toch hebben deze invloeden achtereenvolgens ons muziekbewustzijn tussen 1850
en 1880 en tussen 1890 en 1910 radicaal kunnen bederven. En indien de macht van
Hindemiths muzikaliteit met de maten van Schumann of Wagner gemeten kon worden,
dan zou er op dit moment weer alle aanleiding bestaan om alarm te blazen. Want
onder aanvoering van ter zake niet bevoegde dagbladschrijvers en aangemoedigd
door het enthousiasme van, met onze Nederlandse psyche slechts zeer ten dele
vertrouwde, vreemdelingen is men inzake Hindemith als om strijd aan het overschatten
gegaan.
Meer dan incidentele betekenis wil ik hier overigens niet aan hechten. Strauss,
Mahler en Reger hebben hier in Nederland ternauwernood school gemaakt. Wij
vinden (incidenteel) Strauss-invloeden bij Johan Wagenaar (Cyrano); sporen Reger
bij Van Gilse; atomen Mahler bij Franco Mendes. Maar de Nederlandse muziek, in
iets ruimer en dieper betekenis, ondervond daar geen nadelen van. En nu kan ik mij
kwalijk voorstellen dat Hindemiths invloed ooit gelijk zou kunnen worden aan die
van Richard Strauss, bijvoorbeeld. Omdat Hindemiths betekenis voor de muziek van
1928 niets is, in vergelijking met Strauss' betekenis voor de muziek van 1910.
Hindemiths melodiek immers is dermate onpersoonlijk, zijn harmoniek is zo onhelder,
dat men hem slechts als Reger-epigoon kan waarderen. Zijn oeuvre is een
consequentie van Regers compositorische ambities. Maar of daaraan nu juist, in de
wereld der klanken, behoefte was?
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Dit voorbeeld tussen haakjes is in De Quintencirkel weggelaten.
Een groot deel van deze beschouwing over Hindemith heeft Pijper verwerkt in het artikel
‘Vier jaren hedendaagse muziek’ dat hij samenstelde voor De Stemvork; het staat er onder
het kopje ‘Zürich, juni 1926’ op p. 119-131. De inleiding op dat artikel is te vinden in
Appendix Q&S (zie p. 862-863).
De officiële titel is: Kammermusik nr. 5.
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Paul Hindemith, als vakman, is een handig en welonderlegd rangschikker van
muzikale waarden (toonhoogte en -duur). Zijn structuur is tamelijk onbeholpen:
slechts zelden zullen zijn snelle delen juist van verhouding blijken en zijn langzame
fragmenten zijn zonder uitzondering te lang. De relatie tussen vlug en langzaam is
ook steeds avontuurlijk, om geen sterker woord te gebruiken.
Hindemiths instrumentatie laat eveneens vele wensen onvervuld. De orkestratie
van het onlangs uitgevoerde Altconcert met name is zeer bijzonder slecht. Het coloriet
is sterk aangeslagen door de menigvuldige lage blaasinstrumenten en alle
hoogtepunten zijn grauw en monochroom.
Dit zijn details, zonder twijfel. Ik ken ettelijke fragmenten van Bach welke in onze
zin geen specimina van geslaagde instrumentatie mogen heten. Ik ken ook werken
van Beethoven (sommige fragmenten der laatste kwartetten, der laatste pianosonates)
die constructief niet even voortreffelijk zijn als de g-Moll-symfonie van Mozart of
het openingskoor uit de Matthäus-Passion. Men behoeft waarlijk niet alleen op
Brahms of Schumann te letten, wanneer men voorbeelden van minder goede
constructies of instrumenteringen zoekt!
Het is dus op een ander punt dat onze interesse zich van Hindemiths creaties
afwendt. Wij kunnen niet in zijn oeuvre geloven, omdat Hindemith in geen enkel
opzicht een creatieve persoonlijkheid is. Hindemiths muzieken ontstaan in een
bewustzijnsfase welke geen enkele garantie biedt voor het ‘slagen’ van een werk.
Hij treedt met zijn composities niet buiten de tijd, integendeel: zijn creaties zijn als
zovele ontkenningen van het boventijdelijk besef. En als zodanig diametraal
tegenovergesteld aan alles wat wij tot dusverre met enig recht meesterwerken der
toonkunst plachten te noemen.
Daarom is Rutters er in zijn enthousiaste kritiek van 30 november laatstleden zo
pijnlijk naast, wanneer hij meent: ‘Deze kunst is mij zo bijzonder sympathiek, omdat
de kwestie van pro- en anti- modern er volstrekt op een lager plan door geraakt, op
het ware plan harer betrekkelijkheid. Hindemiths muziek gaat daar in wezen bovenuit.
Omdat zij zuiver muziek is.’
Het is namelijk zó: Hindemiths muziek kan uitgevoerd, aangehoord, ja schijnbaar
zelfs ‘gekritiseerd’ worden, buiten de voor sommigen blijkbaar zo epineuze
bijzakelijkheden als pro-en-anti-modern om. Omdat Hindemiths creaties geen conflict
met welke actualiteit ook vertonen; omdat deze stukken nog geen muziek zijn, maar
slechts toonkunstige cultures.
Mijn afwijzende mening heeft zich sinds 1925, niettegenstaande alle ernstige
pogingen, niet kunnen wijzigen. Ik heb Hindemith nimmer voor een componist
kunnen houden en ik vrees dat ik mijn non credo nooit zal behoeven te herzien. Wat
mij oprecht leed doet. Want Hindemiths durf, zijn allround muzikaliteit, zijn ironie,
zijn gevoeligheid zelfs, predestineerden hem als het ware voor het componistschap.
Maar daartoe zijn ook nog geestelijke eigenschappen nodig welke Paul Hindemith
ten enenmale mist: een ijzeren psychische discipline, een schroom tegenover het
creatieve raadsel, begrip van tijdelijke en boventijdelijke relaties.
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De auteur Hindemith is niet van het ras dat genieën opleverde als Bach, Haydn of
Beethoven; hij behoort niet tot het geslacht Mendelssohn, Schumann of Brahms, niet
tot de familie Strauss of Mahler, niet tot de orde van Abt of Zilcher, niet tot de
onderorde waarin wij figuren als Klose, Pfitzner, Gade of Sommer kunnen
onderbrengen. Hij behoort, als scheppend kunstenaar, tot de lager georganiseerde
wezens.
Om bewijzen voor deze stelling te vinden, behoeft men slechts Hindemiths
melodiek te beschouwen, los van de contrapunterende schijncomplicaties. Deze
melodiek is wezenlozer dan elke locus communis van Braunfels of Nielsen. Dit heeft
geen ‘muzikale’ oorzaken (vermindering van de verstaanbaarheid door pluritonale
complicaties bijvoorbeeld, zoals bij vele Fransen), doch geestelijke. Voor Hindemith
werd het fenomeen melodiek waardeloos. Omdat zijn apperceptie van de melodiek,
van huis uit, verkeerd gericht was (Reger-erfenis).
Zij die menen dat Hindemiths muziek ons voor ‘ingewikkelde en belangwekkende
problemen’ zou zetten, verkeren in een dwaling. Psychische impotentie is geen
probleem, maar een indispositie.
Rudolf Mengelberg, in het programma van het abonnementsconcert van 29
november, ziet het in eerste instantie beter: ‘Deze kunst is er op zichzelf, geheel
onproblematisch. Zij leeft, zij boeit, dat moge voor speler en hoorder voldoende
zijn.’ In tweede instantie vergist ook Rudolf Mengelberg zich: ‘levend’ kan men dit
protoplasma nauwelijks noemen. En erdoor geboeid worden?
Er door geboeid worden, in dezelfde bewustzijnfasen waarmee wij Bach begrijpen,
Beethoven bewonderen, Debussy, Stravinsky, Schönberg, Ravel verstaan? Er is toch
nog zoiets als gradatie, dacht ik. Misverstanden zijn er om gerectificeerd te worden...
Over de rest van het gebeurde in de afgelopen maand kunnen wij kort zijn.
Herdenken wij, in chronologische volgorde, de uitvoeringen van Ravels Tweede
Daphnis et Chloë-suite, van de Tweede symfonieën van Dopper en van schrijver van
dit overzicht, de eerste uitvoering van Coppola's Symfonie in a en het Spaanse concert
onder de niet zeer overtuigende leiding van E.F. Arbós.247

Muziek en nationaliteit
februari 1929 (De Muziek - De Stemvork)
Naar aanleiding van een Honegger-festival, gehouden in Utrecht,248 heeft men als
gewoonlijk in diverse couranten en tijdschriften bespiegelingen kunnen lezen over
de gemengde nationale karaktereigenschappen van deze componist, Zwitser van
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Het Spaanse programma van 20 december 1928 was in feite maar een half programma. Vóór
de pauze werden een symfonie van Haydn en Liszts Eerste pianoconcert gespeeld. Na de
pauze: Turina's La procession du Rocio, De Falla's El amor brujo en twee delen uit Albéniz'
Iberia (in de orkestratie van Arbós).
Evert Cornelis en het U.S.O. organiseerden in november 1928 een Honegger-festival in
Utrecht, waar de componist ook als gastdirigent optrad. Op het programma stond: Ouverture
The Tempest, de beide ‘mouvements symphoniques’ Pacific 231 en Rugby, Horace victorieux,
het oratorium Judith, de Cantiques de Pâques en het Concertino voor piano en orkest, met
Honeggers vrouw, Andrée Vaurabourg, als soliste.
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geboorte, Fransman van ontwikkeling. Dergelijke, in de regel kant noch wal rakende,
overpeinzingen blijven ons hier nimmer bespaard, wanneer de auteur in kwestie
toevallig geen Fransman (en dus ‘spiritueel’), geen Duitser (en dus ‘diepzinnig’)249
of geen Spanjaard (en dus ‘hartstochtelijk’) is. De sluizen der oppervlakkige
welsprekendheid gaan extra wijd open wanneer men met Zwitsers of met landgenoten,
onderworpen aan stromingen zowel uit Latijnse als Germaanse centra, te doen heeft.
Het is onze scribenten bijna nooit mogelijk iemand ook waarlijk ‘iemand’ te laten
blijven in hun panegyrieken of pamfletten. Hun schijnbare objectiviteit is echter een
gevaar voor de ontwikkeling der Nederlandse scheppende toonkunst. Ik meen dat
wij doelbewust stelling behoren te nemen tegen deze door onhelderheid misleidende
beschouwingswijzen.
Hiertoe is het nodig zich in de eerste plaats af te vragen wat het nationalisme voor
de toonkunst beduidt.250
Minder, in hoogste instantie, dan gewoonlijk aangenomen wordt. Maar anderzijds
is de vraag naar het nationale milieu van een auteur van veel verder strekkende
betekenis dan men ooit in een courantenartikel bijvoorbeeld uiteen kan zetten. Voor
ons, Nederlandse musici, is dit buitengewoon gewichtig: noch zij wier jeugdliefde
gebonden bleef aan het Duitsland der grote symfonisten, noch zij wier hele hart
uitgaat naar de klanktovers en de lichte wijsheden der Franse meesters, zijn
betrouwbare gidsen. De Nederlandse muziek kan slechts door Nederlands voelende
componisten geschreven, door Nederlands voelende hoorders onmiddellijk en volledig
verstaan worden. Zo en niet anders was dat ook steeds met de Franse muziek in
Frankrijk, de Duitse in Duitsland. De muziek welke de zeer belangrijke auteurs overal
ter wereld, in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje251 geschreven hebben
en schrijven, rijst natuurlijk boven deze beperkte nationale belangrijkheid uit. Maar
geen Duitse muziek was waarlijk groot, waarlijk universeel, die niet in eerste instantie
voor het Duitse oor summiere252 waarheid was. En datzelfde geldt voor alle
nationaliteiten.
Het zinnetje: ‘de muziek is internationaal’, wordt al te vaak gedachteloos
uitgesproken. Natuurlijk is de ‘Europese’ muziek, zijn de symfonieën van Beethoven
en Berlioz, de cantates van Bach, de opera's van Verdi boven nauwe landelijke
waarderingen uit gekomen. Een wals gaat in Wenen ongeveer even snel als in Parijs;
Kitten on the Keys253 is even bête in Birmingham als in Stockholm. En toch bewijst
dit niets. Die Meistersinger klinkt in Bayreuth anders dan in Brussel en walsmuziek
van Johann Strauss kan men van een Frans of Nederlands ensemble slechts volmaakt
vinden, zolang men die nog niet in Wenen hoorde.

249
250
251
252
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In De Muziek: en dus ‘romantisch’.
In De Muziek stond: voor de toonkunst, in De Stemvork: voor de toekomst. Dat laatste is
duidelijk een zetfout, zodat voor de eerste variant is gekozen.
In De Muziek: in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Mexico.
Pijper gebruikt het woord summier vaak in een andere dan de gebruikelijke betekenis; bij
hem betekent het meestal hoogste (afgeleid van summum).
Kitten on the Keys was een vermakelijke pianosolo in avant-gardistisch idioom van Zez
Confrey (1895-1971).
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Het notenschrift is internationaal. Ettelijke tradities zijn internationaal, speelmanieren
zijn dat. Maar de muziek, dat wat tussen de noten leeft, wat de noten in onze geest
doet klinken, is anders en meer. Men moet, om de betrekkelijke onwaarheid van de
uitspraak dat muziek internationaal zou zijn, te beseffen, vele nationaliteiten hebben
leren kennen. Een musicus verkeert in dit opzicht zelfs in benijdenswaardige
omstandigheden. Wij kunnen vreemde nationaliteiten leren begrijpen door middel
van de muziek dier volkeren. Schrijvers, filosofen, politici hebben het in dit opzicht
moeilijker dan wij. Omdat onze ‘taal’ dezelfde is in Joegoslavië als in Denemarken.
Niet wat ermee ‘gezegd’ wordt, is internationaal. Maar de ‘woorden’, dat wil zeggen
de verticale en horizontale klankenreeksen, vertonen de grootst denkbare affiniteiten.
Men begrijpe wel dat ‘de muziek’, dat is: het musiceren, het muziek bedrijven en
het muziek horen, niet hetzelfde is voor een Fransman als voor een Duitser. De
muzikale ‘smaken’ van een Tsjech en van een Amerikaan lopen verder uiteen dan
de veelal uniforme concertprogramma's van Praag en New York zouden laten
vermoeden.
Het is ondoenlijk in het korte bestek van dit opstel alle ons bekende nationale
muzikaliteiten onderling te vergelijken of zelfs maar op te sommen. De statistiek is
trouwens verre van volledig, op dit punt. Ik kies dus de twee, voor ons Nederlanders
belangrijkste nationaliteiten: Frankrijk en Duitsland.
Voor de besten der Duitse en Oostenrijkse musici is de muziek een zaak van
overtuiging. Op het terrein der muziek ontmoeten daar allerlei filosofische en
religieuze stromingen elkander. Muziek is in Duitsland geen tijdverdrijf, geen
ornament. Verschijnselen als de ‘Jugendmusikschulen’, prestaties als ‘Das neue
Werk’ zijn bijzonder leerzaam, in dit opzicht.254 Meer dan eenmaal heb ik moderne
Duitse musici horen verzekeren dat de tijd niet ver meer is dat de muziek de plaats
der religie zal gaan innemen, ook bij de grote massa.
Buiten Duitsland is men al spoedig geneigd dit voor een paradox te houden. Het
is evenwel een volkomen logische consequentie van vier eeuwen Duits muziekbesef.
Een Duitser denkt gaarne in abstracta; het denken ‘an sich’, het filosoferen trekt hem
sterk aan. De muziek, welke nimmer stellingen poneert, die geen ‘vragen’ stelt en
tracht op te lossen, is voor dit Duitse denken een bijzonder bruikbare middenstof.
De muziek kan evenmin iets positief bewijzen als ontkennen; de ‘waarheid’, die
grootste gemene deler van onze wensen en vermogens, bestaat in de muziek niet. In
het systematiserende Duitsland van Kant (en Riemann!) moest men binnen
betrekkelijk korte tijd tot deze inzichten komen. Ik geloof niet dat wij ver mis zijn,
wanneer wij constateren dat de muziekliefde van de Duitser een religie-equivalent
is.255
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Pijper verwijst hiermee naar de activiteiten van Hindemith, die zich in de tweede helft van
de twintiger jaren sterk maakt voor ‘Laienmusik’. Met Hans Mersmann en Fritz Jöde gaf hij
bij uitgeverij Schott een serie uit met muziek gecomponeerd of bewerkt voor jongeren en
dilletanten: Das neue Werk - Gemeinschaftsmusik für Jugend und Haus.
In De Muziek: dat de Duitse muziekliefde een religieus complex is.
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Hieruit volgt dat een onvolledig, een bepaald onvolmaakt muziekstuk van een Duits
auteur als zelfprojectie nog zeer de moeite waard kan zijn, voor een Duitser. Deze
muziek immers bestaat hier door middel en ten behoeve van een aantal louter
‘muzikale’, dus niet redelijk begrijpbare premissen. Vooropstellingen welke een
niet-Duitser niet altijd grif zal willen aannemen, dat is duidelijk. Het is misschien
het ernstigste verwijt dat wij de Duitse musici moeten maken: dat zij zich de
verhouding tussen landelijke en Europese betekenis niet steeds duidelijk genoeg voor
ogen hebben gehouden. Een groot deel van de Duitse muziek wordt in Frankrijk,
Nederland en Engeland evenzeer bewonderd als in het land van oorsprong. Maar
buitenlanders bewonderen deze muziek op andere gronden dan in Duitsland geschiedt.
Juist dit is de oorzaak van talloze misverstanden.
De muziek is voor de Franse componisten en melomanen iets totaal anders. Geen
religie, een spel. Een spel dat er zeer op aankomt, niet minder dan een filosofisch of
religieus systeem voor een Duitser. Maar altijd: een spel.
Er is een tijd geweest dat men in Frankrijk het muzikale spel bedreef met een
passie die ons op dit ogenblik onwaarschijnlijk voorkomt. Het oplossen van
contrapuntische vraagstukken was een soort gezelschapsspel, een crossword puzzle.
Dat is uit de mode geraakt en het is zeker dat de Fransman, in muzikale zaken, niet
aan het Duitse vaardigheidsgemiddelde meer toekomt. De Fransman heeft zin voor
evenwicht, voor de fijne pointes, voor het spel met woorden. Maar woorden zijn
voor hem de dragers van begrippen en de Franse welsprekendheid mist nimmer
logica. Men offert veel op aan de logica, ja zelfs aan de scholastiek. Maar
onevenwichtige werken waren in Frankrijk altijd zeldzamer dan daarbuiten. Het
levens- en kunstbesef in Frankrijk is in het algemeen veel meer literair dan
instinctmatig muzikaal (Duitsland) of picturaal (Nederland). Dit beduidt niet dat een
Frans musicus ook minder ‘muzikaal’ zou moeten heten dan een Duits, in genen
dele. De muzikaliteit van een persoonlijkheid wordt in hoogste instantie bepaald
door de mate van het vermogen om zijn onbewuste muziekvoorstellingen in klanken
weer te geven. Dit vermogen is in Frankrijk niet geringer dan elders ter wereld. Dat
de Franse musicus ‘literair’ zou zijn, behoort dan ook niet in smalende zin te worden
uitgelegd. Maar een Fransman die componeert, heeft andere ambities, gaat van andere
premissen uit dan een Duitser. De kern van een Frans werk kan onbeduidend, ja voos
zijn. Maar het hele stuk is bijna altijd goed van verhouding, van verdeling. In
Duitsland kan diezelfde kern sterk en menselijk hoogst belangwekkend zijn, terwijl
het kunstwerk dat eruit ontstond onevenwichtig en kwalijk geslaagd moet heten.
Zo zien de zaken er, op de spits gedreven, uit. Onnodig te zeggen dat de Duitse
muziek welke Europese betekenis kreeg, evenmin brokkelig en onaf was als de beste
Franse scheppingen. En even onnodig te constateren dat de waarlijk sterke Franse
composities ook uit krachtige kernen ontstaan zijn.
De Franse en de Duitse muzikaliteiten schijnen voorbestemd om elkander nimmer
te begrijpen. De sceptische, ietwat geborneerde, patriottische Fransman begrijpt niets
van Duitslands ambities in muzikale zaken. Hij vertrouwt op zijn oren en op
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zijn instinct voor orde. Hij vraagt zich af hoe de muziek klinkt, of zij hem een
muzikale sensatie geeft. Herhaaldelijk vergist hij zich met nieuwe werken. Hij is
realist, rationalist en reactionair. Gelijk hij in 1860 Wagner verwierp, verwerpt hij
vandaag Schönberg. Te goeder trouw, met het volste recht. De muziek komt in
Frankrijk altijd achteraan. Toen de muziek van Wagner ging passen in het Franse
levens- en kunstbesef, omstreeks 1895, adopteerde men Wagner even radicaal en
zonder terughouding als men hem eerst verworpen had. Zo ging het altijd en zo zal
het blijven gaan, zolang Parijs de betekenis van toetssteen voor het Europese intellect
behouden zal.
De Duitsers daarentegen horen soms meer uit de Franse muziek dan de auteurs
erin hadden gelegd. De Duitser luistert niet alleen met zijn oren en de Latijnse zin
voor orde is hem vreemd. Hij interpreteert en het is zeker dat hij daardoor soms een
veel dieper schoonheidsontroering weet te ondergaan dan de Fransman. Hij eigent
zich een werk, een genre, een stijl toe. Hij maakt vreemde muzieken tot zijn eigendom
en meet die interpretaties met de maten die voor zijn eigen kunst gelden. Ook de
Duitser vergist zich - hoewel minder vaak - met nieuwe werken. Hij ziet soms
essentiële kenmerken over het hoofd, luistert langs belangrijke details heen. Hij zoekt
allereerst naar de sleutels die hem een toegang naar het binnenste van een werk
ontsluiten. Als hij het van binnen heeft leren kennen, als hij de ‘geheimen’ ontraadseld
heeft, dan pas komt hij ertoe het geheel te gaan beschouwen. Zoiets duurt soms jaren.
De Duitser is metafysisch van aanleg, eer revolutionair dan reactionair. Zijn
patriottisme is anders geaard dan het Franse (minder individualistisch, hoewel niet
minder hecht). Hij is niet sceptisch, niet spiritueel. Een belangrijk Frans werk maakt
betere kansen in Duitsland dan een radicale Duitse compositie in Frankrijk.
Natuurlijk ontbreken de vergissingen niet. La valse van Ravel is een recent
voorbeeld. De Duitse romantische interpretatie (‘het stervende Wenen’), die, op
‘zakelijke’ gronden en uit geborneerdheid, zelfs door sommige Frans schrijvende
scribenten is overgenomen, is precies het voorbeeld van de Duitse liefhebberij om
eerst naar het centrum van een werk te zoeken en dan te gaan luisteren. Dat Ravel
werkelijk niet anders bedoeld had dan een hedendaagse en actueel georkestreerde
‘Walzerkette’ te schrijven, à la manière de en op thema's van Johann Strauss, was
ook te simpel om er vrede mee te mogen hebben...
Noch in Duitsland, noch in Frankrijk ontbreekt het verzet tegen de hierboven
geschetste nationale beschouwingswijzen van muziek en componisten. In Duitsland
heeft men steeds een helder begrip gehad voor hetgeen andere nationaliteiten wellicht
beter deden dan de eigen landgenoten. Zeer speciaal in Oostenrijk heeft men
onophoudelijk een sterke sympathie voor Franse cultuur aan de dag gelegd. Men
denke aan Schönbergs Pelleas und Melisande, aan de Pierrot lunaire. In Frankrijk
had men altijd minder behoefte om op de gebeurtenissen in het buitenland te letten.
Johann Strauss veroverde Parijs in 1867 bij verrassing; tegenwoordig kijkt de
Parijzenaar door een Amerikaanse bril en luistert met Amerikaanse oren - zeer tot
schade van zijn eigen oordeel overigens. Leerzaam is ook Romain Rollands
Jean-Christophe. Rolland, wiens pan-Europeïsme soms sterker Duits getint was dan
men van een Fransman zou verwachten, verwerpt het Franse muziekbesef radicaal.
Dat hij daar-
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door zijn hoofdpersoon degradeerde tot een revenant van de historische Beethoven,
dat hij er een Fliegende-Blätter-karikatuur256 van een componist van maakte, is hem
helaas ontgaan. Jammer van de tien dikke delen bellettrie...
Deze korte beschouwing zou niet volledig zijn, wanneer wij de hierboven genoemde
feiten niet toetsten aan de muzikaliteiten der Zwitsers, Belgen of Nederlanders, rassen
die zowel invloeden ondergingen uit Duitsland als uit Frankrijk.
De latente Zwitserse muzikaliteit is een tamelijk ingewikkeld probleem, omdat
men daar ook rekening behoort te houden met Italiaanse invloeden. Het vraagstuk
verliest veel van zijn moeilijkheid en tevens van zijn aantrekkelijkheid door het
verschijnsel dat de latente muzikaliteit in een bergland zwakker pleegt te zijn dan
elders. Bovendien is de Zwitserse republiek een staatkundig sterke eenheid, maar
mentaal een vat vol tegenstrijdigheden. Zwitserland herbergt vier nationaliteiten, er
zijn vier radicaal verschillende officiële talen, en Zürich en Genève, op enkele uren
sporens van elkander gelegen, vertonen minder overeenkomst dan Leipzig en Lyon.
Over een typisch Zwitserse muzikaliteit kan ik niet schrijven, omdat ik die nimmer
ontdekte. Noch in het heden, noch in het verleden manifesteerde de Zwitserse culturele
eenheid zich in muziek. Ik ken werken van Walther Geiser, Conrad Beck, Othmar
Schoeck, die volkomen Duits van mentaliteit en vinding zijn. Italiaans Zwitserland
droeg bijna niets bij tot het totaal der Europese muziek en wat ik van Frans-Zwitsers
ken, verschilt niet wezenlijk van het werk der actuele Parijzenaars. Het is alsof in
Zwitserland de muzikale stromingen elkander tegenhouden, alsof de uit noord, west
en zuid gekomen muzieken zich te pletter hebben gelopen tegen het Gotthard-massief.
Van synthese is geen sprake.
Anders staat het in België. Ik laat in het midden of België in staatkundig opzicht
een even hechte eenheid vormt als Zwitserland. Het antagonisme tussen Vlaamse en
Waalse belangen en idiomen heeft in de muziek nog geen synthese gevonden. Arthur
Hoerée, Fernand Quinet, Paul de Maleingreau schrijven een sterk door Frankrijk
beïnvloede muziek. Het is moeilijk te zeggen of César Franck, wanneer die in België
gebleven was, een autonome Waals-Belgische componistenschool gevormd zou
hebben. Ik acht dit waarschijnlijk; Lekeu en Jongen, zijn Belgische opvolgers,
baseerden zich nu op een verfranst Waalse traditie en het is zeker dat Francks invloed
in België meer nut had kunnen stichten dan nu in Frankrijk (Schola Cantorum!)
geschied is. De Waalse toonkunst en het officiële Brusselse muziekleven schijnen
mij op dit ogenblik nauwer aan Parijs verbonden dan met het wezen van de zaak
overeenkomt. Europese betekenis kan men aan de prestaties der jongere
Frans-Belgische generatie niet toekennen.
In Vlaanderen staat het enigszins anders. De muziek van Benoit, Flor Alpaerts,
Lodewijk Mortelmans, August de Boeck behoort op een geheel ander plan thuis dan
het werk der Waalse componisten. De Vlamingen hebben geen César Franck onder
hun onmiddellijke voorgangers gehad en dat is zowel een voordeel als een nadeel.
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Fliegende Blätter, officieel: Wochenblatt für Humor und Kunst, opgericht in 1844, was lange
tijd in Duitsland het Witzblatt bij uitnemendheid.
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Duitse invloeden zijn manifest, maar het zijn voornamelijk pre-Wagneriaanse
stromingen, die via Benoit en Mortelmans in Vlaanderen tot ontwikkeling zijn
gekomen. Vlaanderen is, in muzikale zaken, op het ogenblik zo ver als Nederland
dat was in de nadagen van Verhulst. Het wachten is op een Vlaamse Diepenbrock,
erudiet en eclecticus, die de latente krachten van dit volk zal weten te binden en te
richten op een doel dat hoger is dan bijvoorbeeld Streuvels en Timmermans zich in
de literatuur gesteld hebben. In Vlaanderen, land met een rijk verleden, kan - in
theorie - een zelfstandige muziek ontstaan. Misschien ontstaat zij binnen enkele jaren,
misschien wordt zij in haar ontwikkeling nog belemmerd door (onder andere)
staatkundige invloeden. Ik verwacht twee muzieken in België: de Vlaamse en de
Waalse. Hoe een Waals-Vlaamse Belgische eenheidsmuziek zou moeten uitvallen,
durf ik mij voorlopig nog niet voor te stellen.
En ten slotte Nederland. Nederland vormt sinds eeuwen een afgesloten
politiek-economische eenheid. Onze staatseenheid is ouder dan de Duitse of Italiaanse
en typisch Nederlandse stromingen kunnen wij naspeuren, meer dan vijf eeuwen
terug in het verleden. De Nederlandse cultuur had het in de zeventiende eeuw tot een
fameuze bloeiperiode gebracht en de manifestaties uit die jaren hebben nog niets van
hun glans verloren: Sweelinck, Rembrandt, Steen, Vermeer, Vondel, Hooft, Breêro
en Van Campen. De Nederlandse mentaliteit is anders dan de Duitse, anders dan de
Franse. In muzikale zaken zijn wij minder sceptisch dan de Fransen, minder
hartstochtelijk dan de Duitsers. Wij nemen de kunst als een ernstig spel waar, doch
niet als een religie. Ook wij stellen ons niet tevreden met een oppervlakkig onderzoek,
ook wij vragen naar het waarom van een kunstwerk. Doch die onderzoekingsdrift is
bij ons niet primair; op den duur boeit ons geen kunstwerk dat constructiefouten
vertoont.
Doch wij bezitten als collectiviteit, naast deze deugden, één zeer ernstig gebrek:
het ontbreekt ons aan geloof in onze eigen kracht, aan eerlijke waardering van onze
eigen betekenis. De Nederlandse muzikaliteit is niet een emulsie van Duitse
diepzinnigheid en Frans savoir faire; de Nederlandse muzikaliteit is de consequentie
van vijf eeuwen culturele eenheid. Wij hebben dit saamhorigheidsbesef telkens
verloren (de Nederlander is een schismatisch aangelegde natuur!), maar het is, na
perioden van vergetelheid, telkens weer boven gekomen. Wij staan op dit ogenblik
aan het begin van een nieuwe nationale bewustwording; onze landgenoten zullen
moeten inzien dat een nieuwe,257 krachtige Nederlandse muziek bestaat. Wij behoeven
ons niet meer om raad en voorlichting te wenden tot het buitenland; de periode van
leenmanschap is voorgoed voorbij. De Nederlandse muzikaliteit is niet de mindere
van de Nederlandse intelligentie, van de Nederlandse staatkunde. Uit een bewust
herontdekken van de waarheden welke onze grote zeventiende-eeuwers wisten, is
de nieuwe Nederlandse muziek ontstaan.
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In De Muziek: een actuele, krachtige Nederlandse muziek. Pijper maakte in zijn open brief
aan Rudolf Mengelberg in De Muziek van oktober 1929 (‘Muziekleven en
Concertgebouwpraktijk’, HPG 2, 490-494) een krachtig onderscheid tussen de begrippen
actueel en modern. Bij het samenstellen en redigeren van De Quintencirkel en De Stemvork
voerde hij dat onderscheid door en verving hij het woord actueel in eerder geschreven teksten,
waar dat begrip een andere betekenis had.
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Men mene niet dat dit alles een opgemaakte en afgesloten balans zou zijn. Voor het
zover is, zullen er nog vele obstakels uit de weg geruimd moeten worden. De
Nederlandse concertbezoeker is grootgebracht met Tsjaikovski en Mahler en het kan
nog jaren duren, voor hij zijn muzikale Olympos op kaartsysteem in het vuur durft
werpen. Maar eens zal dat moeten gebeuren en daartoe is het noodzakelijk dat ons
gehele volk doordrongen worde van deze simpele waarheid:
Muziek is niet internationaal: muziek is universeel. Zij is niet het privilege van
sommige naties, rassen of kasten. Muziek is het onvervreemdbaar bezit van ieder
mens, van elk volk. De Duitse muziek is niet ‘beter’ dan de Nederlandse, de Franse,
de Italiaanse. Er bestaat geen ‘beter’ of ‘slechter’ in deze materie. Het is met muziek
als met regeringsvormen: ieder volk heeft de regering en de muziek die het verdient.
Het Nederlandse volk behoeft zich slechts zijn waarde, dat wil zeggen de verhouding
tussen zijn verleden en zijn actuele vermogens, bewust te maken om in muzikaal
opzicht tot een grote hoogte te stijgen.
Mits men zich spiegele aan hetgeen andere landen voor hun muziek en hun
kunstenaren doen en sinds jaren gedaan hebben. Uit kleine-belangenpolitiek ontstaat
geen grote kunst. In Nederland evenmin als elders ter wereld.258

Tweeërlei musicologie (De Muziek)
Een proeve van insulaire muziekesthetiek (De Stemvork)259
maart 1929
De muziekhistorische periode welke wij tegenwoordig beleven, vertoont wel zeer
weinig overeenkomsten met het tijdperk dat in 1914 afgesloten werd. De centra van
vóór de oorlog: Parijs, Berlijn en Wenen, verloren veel van hun betekenis: psychische
epidemieën vergiftigden de jongere intelligenties: in Parijs was dat het neoclassicisme,
in Duitsland de ‘neue’ Sachlichkeit en Romantik. Hij die niet tot de geïnitieerden
behoort, verdwaalt tegenwoordig al spoedig in het labyrint der valse leuzen; de kritiek
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In De Muziek luidde de veel langere slotalinea: ‘Mits men zich spiegele aan hetgeen andere
landen voor hun muziek en hun kunstenaren doen en sinds jaren gedaan hebben. Uit
kleine-belangenpolitiek ontstaat geen grote kunst. Aan zijn kunstenaren dankt een land eer
en bewondering, niet aan zijn bureaucraten en subalternen. De mensheid zal zich het Duitsland
van Beethoven, het Frankrijk van Berlioz langer herinneren dan het Rusland van Peter de
Grote of Wilhelm Tells Eidgenossenschaft. Over Rembrandt zal men nog spreken als niemand
zich meer de naam van één zijner tijdgenoten - schuldeisers of magistraten! - zal kunnen
herinneren. - Men zij op zijn hoede voor de oud-vaderlandse deugd der voorzichtigheid, die
hier maar al te vaak in een ondeugd is ontaard. “Beidt uw tijd” is een goede waarschuwing.
Maar een tijd die reeds gekomen is, behoeft men niet meer te beiden. Men geve zich
rekenschap van hetgeen hier door het Nederlandse musiceren reeds bereikt is en men bedenke
daarnaast wat de andere landen voor hun muziek plegen over te hebben. De tijden zijn rijp
voor een vernieuwing. Alle energie en elk initiatief welke op dit ogenblik aan de Nederlandse
muziek ten koste gelegd wordt, zal in de toekomst wel besteed blijken.’
In het artikel ‘Tweeërlei musicologie’ bespreekt Pijper twee boeken: Jacobus Clemens non
Papa und seine Motetten van K.Ph. Bernet Kempers, en A Survey of Contemporary Music
van de Engelse auteur Cecil Gray. Alleen de laatste bespreking is opgenomen in De Stemvork,
waardoor de oorspronkelijke titel uit De Muziek niet meer voldeed. De tekst over Bernet
Kempers' boek is hier tussen ‘en’ geplaatst.
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verloor haar laatste restje gezag in een Don-Quichot-gevecht met de mallemolens
der actuele stromingen. Commis-voyageurs in natuurlijke of synthetische jazz,
dierentemmers met gedresseerde Mexicaanse honden dragen het hunne bij tot de
algehele ontreddering der geesten en ondertussen dicht Schönberg zijn boosaardigste
rijmpjes:
Ja, wer trommelt 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!260

Het onderscheiden is tegenwoordig bezwaarlijker geworden dan het voor tien à
vijftien jaren was. In 1910 gold een Europese reputatie nog voor een vast en
betrouwbaar waardepapier; de ‘modernen’ van 1910 waren kunstenaars die nog
heden, zo goed als toen, zo goed als over honderd jaar, op bewondering en achting
aanspraak kunnen maken. Maar de meeste reputaties van vandaag zijn heel wat
minder solide. De ouderen klemmen zich vast aan een wankel idool of zij verzetten
zich tegen wat toch onafwendbaar is: tegen de logische evolutie. De jongeren strijden
voor hun plaats op de wereld, voor niet nauwkeurig omschreven idealen (Honegger,
Hindemith) of voor reeds geantiquiseerde neologismen (Poulenc, Butting). De
werkelijk vooruitstrevende261 tendensen, die men onder andere bij Bartók, Schulhoff,
de Schönberg-groep, soms bij Milhaud, vinden kan, worden niet opgemerkt, althans
niet tot het einde toe verstaan.
Niet alleen de praktijk van het musiceren is in de knoop geraakt, ook de theorie,
zelfs de heel of half wetenschappelijke, maakte vreemde buitelingen. Publicaties
over actuele onderwerpen prediken reactie, en studies welke een eeuwenoud probleem
behandelen, wijzen ons de weg vooruit. Droge, koele essays over een middeleeuwer
kunnen ons enthousiasme opwekken en virtuoos geschreven, briljante divagaties
over nieuwe muziek leggen wij met wrevel terzijde... Muziekesthetische avonturiers
trachten ons de onbeduidendste amateurs als geniale vernieuwers voor te stellen,
maar daarnaast begint men thans ook de vergeten meesters der zestiende eeuw weer
te ontdekken. De neofielen van gisteren trachten de organische evolutie te stuiten;
de ontdekkingen der vorsers naar oude geschiedenis dringen ons met onweerstaanbare
kracht vooruit.
Er is een grote behoefte aan verheldering van het historisch besef in de muziek en
ik wil bekennen dat ikzelf, om de continuïteit der fenomenen klaar te blijven inzien,
altijd meer steun gehad heb aan Ambros262 dan aan Jean Cocteau.
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Zie de voetnoot bij ‘Muziek in Amsterdam; Concertgebouw - De feestconcerten’. De Muziek,
juni 1928.
In De Muziek: actuele tendensen. Zie de voetnoot bij ‘Muziek en nationaliteit’. De Muziek,
februari 1929.
August Wilhelm Ambros schreef een belangrijke (onvoltooide) vijfdelige Geschichte der
Musik.
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De grote musicologen, die ons het feitenmateriaal der toonkunst hebben voorgelegd,
die voorkeurloos de balans hebben opgemaakt van rijke en schrale tijdperken, hebben
ons ten slotte immuun gemaakt voor jazzschokjes en nieuw-esthetisch gepraat.
De wetenschap der muziekgeschiedenis levert ons het enige antidotum tegen
neoklassieke infecties: wanneer de oudere tijdperken ons geestelijk bezit zijn
geworden, dan zijn, door dat inzicht, alle ‘retours à...’ ondervangen. En zo doet het
geval zich voor dat het wel en wee van onze jonge kunst heden ten dage tot op een
zekere hoogte berust bij de musicologen, de vorsers naar oude muzieken en
langvergeten gebruiken. De compositorische elans verflauwden, de zucht tot
buitentonaal avontuur dreigt hier en daar teloor te gaan (zie onder andere Henry
Prunières in Modern Music van januari 1929: ‘The reactionary movement in artistic
creation is general today. There is no doubt that in music, as in painting and literature,
we have gone too far (sic!) and feel the need of a new classicism.’).263
‘Het is een zeer bijzonder gunstig symptoom dat hier in Nederland, naast een opbloei
van het componeren, een hernieuwde belangstelling in de muziekgeschiedenis valt
op te merken. Dr. Bernet Kempers' studie over Jacobus Clemens en zijn motetten264
bevat meer actuele opmerkingen dan men in verband met een zo oud meester voor
mogelijk zou hebben gehouden:
“Es ist allerdings auch leichter, reformatorische Tendenzen zu erkennen, wenn sie
Neues bringen (wie es bei den Venezianern der Fall war), als wenn sie sich darauf
beschränken, Altes und Veraltetes zu beseitigen.” (bladzijde 46).
Men vergelijke ook de door dr. Bernet Kempers uitvoerig besproken theorieën
van Adrian Petit Coclicus (midden zestiende eeuw) eens met de divagaties van Jean
Cocteau, zijn twintigste-eeuwse opvolger in Midas.265 Coclicus onderscheidt vier
soorten van musici. Het laagst staan zij die “mathematisch” musiceren, zoals
bijvoorbeeld Dufay. Zij vormen, in zijn rangorde, de vierde klasse. Derdeklas musici
waren Ockeghem en Obrecht, in gezelschap van Orpheus, Amphion en Tubal (!). In
de op één na hoogste klasse bracht Coclicus onder andere Willaert, Clemens, Gombert
en Senfl onder. En de hoogste klasse was bevolkt, niet door componisten of
legendarische instrumentenmakers, maar door... zangers. Dr. Bernet Kempers merkt
zeer ter snede op: “Wahrscheinlich hat man in dieser Ansicht nur ein Dokument der
Eitelkeit des Verfassers zu erblicken, der ja selbst kein Komponist war und als Sänger
und Humanist wohl kaum frei von dieser Krankheit gewesen sein mag.”266
Wanneer een musicoloog zich over vier eeuwen nog eens onledig houdt met de
opmerkingen van Jean Cocteau, promotor van het actuele Parijse dilettantisme, dan
zal zijn oordeel nauwelijks minder vernietigend moeten uitvallen. “On ne peut pas
se
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Henry Prunières, ‘Stravinsky and Ravel, winter 1928’. Modern Music, Vol. VI, nr. 2, jan/febr
1929, 35.
[WP:] Dr. K.Ph. Bernet Kempers: Jacobus Clemens non Papa und seine Motetten. Dr. Benno
Filser Verlag, Augsburg, 1928. Prijs Mk. 10,-.
Midas staat hier voor de kunstrechter die zich belachelijk maakt.
Bernet Kempers (1928), 47-49.
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perdre dans le brouillard Debussy comme dans la brume Wagner, mais on y attrape
du mal.” Ofwel: “Beethoven est fastidieux lorsqu'il développe, Bach pas, parce que
Beethoven fait du développement de forme, et Bach du développement d'idée”...267
Waarlijk, er is meer overeenkomst dan alleen de fonetiek der namen, Coclicus en
Cocteau...
Afgezien van deze en andere, mijns inziens hoogst belangrijke verdiensten, is de
wetenschappelijke betekenis van dr. Bernet Kempers' dissertatie zeer groot. Het
biografische gedeelte is, uit de aard der zaak, minder volledig dan het theoretische
en bibliografische gedeelte.
Het werk is in het Duits verschenen, iets wat voor de Nederlandse lezers geen
onoverkomelijk bezwaar vormt. Alleen vraag ik mij af, waar de Franse, Engelse,
Italiaanse en Latijnse citaten nergens vertaald werden, of het nodig was de paar regels
Nederlands op bladzijde 17 wél in het Duits over te brengen - ja, zelfs de
aardrijkskundige namen Herzogenbusch, Haag en Leyden.
Het belangrijkste resultaat van dr. Bernet Kempers' onderzoekingen vind ik op
bladzijde 60: “Bei Clement spielt die authentische Kadenz zum ersten Male die Rolle,
die sie in der abendländischen Musik zu spielen berufen war.” Ziedaar een stelling
waaraan men houvast heeft!
Houvast geeft de verzameling studies die Cecil Gray bij de Oxford University Press
uitgaf, nergens.’268 Ik had de eerste druk in 1924 gelezen en mij blijkbaar gehaast de
details en de grote trekken zo snel en zo radicaal mogelijk te vergeten. De
teleurstellingen waren in 1929 ernstiger dan in 1924. En met reden: nergens heeft
de auteur ook maar één onjuistheid verbeterd; geen enkele kinderachtige mening
werd hersteld of verwijderd.269
De schrijver geeft esthetische analyses van twaalf ‘moderne’ componisten,270
ingeleid door een oppervlakkig hoofdstukje over de negentiende eeuw en afgesloten
door een rommelig kapittel, getiteld ‘Minor Composers’ (dat zijn dan bijvoorbeeld
Alban Berg, Anton Webern, Hindemith, Milhaud, Malipiero...).
Alle conclusies: esthetische, muzikale, artistieke en historische, welke de
tweehonderdzestig pagina's van het goed uitgegeven boek vullen, zijn zonder
uitzondering blunders. Dat is alvast iets bijzonders. Ongewoon is, helaas, ook: dat
dit hele werk virtuoos geschreven werd en dat bijna alle opmerkingen, kanttekeningen
et cetera, welke niet als slotsom bedoeld zijn, buitengewoon helder gesteld en dikwijls
onweerlegbaar juist blijken. Grays geest is anekdotisch: samenhangen ziet hij niet
en hij weet nooit meer dan één ding (right or wrong, maar meestal wrong) over een
onderwerp
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Cocteau (1979), resp. p. 79 en 49.
[WP:] Cecil Gray: A Survey of Contemporary Music; 2nd edition, Humphrey Milford, Oxford
University Press, Londen, 1927. Prijs 7./6.-.
Het enige wezenlijke verschil tussen de eerste en de tweede druk van Grays boek is de
toevoeging van een personenregister.
De twaalf ‘moderne’ componisten die door Gray worden besproken zijn in volgorde van
behandeling: Strauss, Delius, Elgar, Debussy, Ravel, Stravinsky, Skrjabin, Schönberg,
Sibelius, Bartók, Busoni en Van Dieren.
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te zeggen. Zijn onderscheidingsvermogen is embryonair: ‘As in the actual physical
world, there are only two worlds in music: the Old Polyphonic World of Palestrina,
the New Harmonic World of Monteverde; there is nothing else’ (bladzijde 255).
Over Schönberg: (bladzijde 183): ‘The truth is that the “modern” movement has
exhausted itself. There is nothing left to discover. All the seas have been charted and
sounded, all new continents explored, the extreme poles of artistic endeavour have
been reached. There are no new worlds left [for] our Alexanders to conquer. It is
time to return from these distant lands and hazardous expeditions and to seek more
temperate latitudes and more fruitful soil.’
Dat is niet slecht gezegd, maar de inhoud van deze conversatie kon, op het
alledaagse overgebracht, aldus luiden: ‘Ga toch nooit op reis, vriend! Als je naar
Afrika gaat, heb je het veel te warm en in Groenland zul je zeker verkouden worden.
Het is beter om thuis te blijven, hier heb je alles wat je maar kunt begeren. Koop een
lijfrente en een paar pantoffels en wees, als ik, tevreden met een renteniersbestaantje
ergens in de provincie.’ Het enige verschil is dat men Cecil Grays vreesachtigheden
nog heden voor waardevolle en bezonken overdenkingen zou kunnen houden en dat
de transpositie in het alledaagse al vóór 1750 door Joh. Seb. Bach (Capriccio über
die Abreise eines Freundes) afdoende weerlegd is geworden...
Wenst men nog meer voorbeelden? Ziehier een intelligentie over Debussy
(bladzijde 113): ‘It is the music of dreams, not of life.’ Gray slaagt er niet in de
kenmerken van die droommuziek te analyseren of zelfs maar op te sommen. Maar
ik ben bepaald nieuwsgierig naar de wetenschappelijke definitie van een ‘music of
life’. De Hochzeitsmarsch, soms?
Erger wordt het als de auteur aanvallen van mysticisme krijgt (bladzijde 117). Hij
heeft daar betoogd dat Ravel niet romantisch zou zijn (nu ja) en bovendien dat de
muzikale betekenis van deze componist mateloos overschat wordt. Hij gaat dan
verder: ‘It is at least certain that the qualities which we are wont to call “classic”,
such as restraint, clarity, formal perfection, and emotional reticence, have produced
singularly great music.’ ‘En Mozart dan?’, werpt de auteur zichzelf tegen. ‘Gij hebt
gelijk’, antwoordt zijn alter ego, ‘bij Mozart gaat dat niet op’. ‘But the fact that my
argument does not apply to Mozart no more implies that it is unsound than the
miracles of the saints imply that there are no laws of gravity.’ Dergelijke sofismen
zijn weinig geschikt om ons vertrouwen in de bevoegdheid van de auteur te versterken.
Zijn kwaadaardigheden zijn bijna altijd amusant. Zie bijvoorbeeld bladzijde 149,
naar aanleiding van Stravinsky's melodiek: ‘Whenever he uses a pleasant little tune
one may be sure that it is a folk-song which he has found.’
Als specimen van een insulaire muziekesthetiek is Cecil Grays boekje niet
onvermakelijk. Maar er staat wat te weinig tegenover. Hij heeft (nog altijd) niet
genoeg gehoord. In Engeland is de behoefte aan verheldering van het historische
muziekbesef toch nog niet zo urgent als op het vasteland: men zou al tevreden zijn
met een verbetering der meest alledaagse hoorvermogens...
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Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
april 1929 (De Muziek)
Het overzicht van het eerste kwartaal van 1929 is weinig bemoedigend. De goede
en zeer goede uitvoeringen in het centrum van muzikaal Nederland waren talrijk;
noviteiten van enige betekenis bleven vrijwel achterwege.
Monteux besloot zijn seizoenshelft met een Nederlands nieuw werk: het Concertino
voor piano en orkest van Henriëtte Bosmans. Het stuk betekent een aanzienlijke
vooruitgang na het door Helmann c.s. ten vorigen jare uitgevoerde strijkkwartet,271
maar ook afgezien van deze particuliere overwegingen, blijkt het een alert en boeiend
specimen van hedendaagse muziek. De componiste, die zich tevens weer als een
pianiste van bijzondere betekenis deed kennen (waarom hoort men haar zo zelden?),
oogstte er een enthousiast en welverdiend succes mee.
Verdere noviteiten waren: een offertorium van Schubert272 (soliste Elisabeth
Schumann), de Pulcinella-suite van Stravinsky, onder aanvoering van Otto Klemperer;
een nogal dwaze orkestsuite van Dohnányi,273 een door Georg Göhler bewerkte suite
uit Händels Alcina, met twee valse piccolo's die voor flageolet hadden te spelen, een
rapsodie van de componerende cellovirtuoos Gaspar Cassadó,274 actuele
kapelmeestermuziek, en als meest opvallende concessies aan een fictieve actualiteit:
het Magnificat van Kaminsky en een soort pianoconcert, genaamd Symphonischer
Tanz, van Wilhelm Grosz.
Kaminsky's opus, voor sopraan (Lotte Leonard), gemengd koor, soloviola en orkest
was in 1927 een publiek succesje op het muziekfeest der International Society for
Contemporary Music te Frankfurt am Main. Serieus luisterende lieden hadden toen
overigens de muzikale onbelangrijkheid van het werkje reeds gesignaleerd; hier in
Amsterdam behaalde het nauwelijks een succès d'estime. Wat nog boven verdienste
was.
Op een ander, doch even laag plan hoort Grosz' piano-met-orkeststuk thuis.275
Kaminsky preekt op teksten van Händel en dwaalt van de ene zalvende gemeenplaats
naar de andere. Grosz ‘converseert’ over jazz, exotisme en ‘symphonik’ en hij doet
dat in een beschavingsgemiddelde dat ontstellend veel lager is dan wij in het
Concertgebouw gewoon waren aan te treffen.
Het is jammer dat de actualiteit er tegenwoordig zo schraal afkomt, in het
Concertgebouw. Kaminsky, Grosz en Cassadó... Het is alsof men de periode 1800-
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Dit Strijkkwartet uit 1927 was opgedragen aan Willem Pijper.
De Nederlandse première van Schuberts Offertorium voor sopraan, koor en orkest, op. 47
vond plaats op 3 januari 1929.
Ernst (Ernő) von Dohnányi, Suite in f voor orkest, op. 19 (1909).
Rapsodia catalana voor orkest.
Het betrof de wereldpremière, gedirigeerd door Willem Mengelberg, van de Symfonische
dansen voor piano en orkest van Wilhelm Grosz (1894-1939). Bij deze uitvoering speelde
de componist de solopartij. Grosz was trouwens degene die in 1922 in Salzburg de uitvoering
van Weberns Fünf Sätze für Streichquartett verstoorde; zie voetnoot 171 bij de Muziekbrief
uit Salzburg van 17 augustus 1922.
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1825 zou willen doen vertegenwoordigen door Zelter, Salieri en de abt Vogler, met
negatie van Beethoven, Schubert, Cherubini of Weber... Natuurlijk zouden Bartók,
Webern, Berg, Petyrek, Hauer, voorlopig meer verzet wakker roepen dan
enthousiasme (dat is trouwens reeds bewezen). Maar was dat met Debussy, Strauss
en Mahler soms anders, indertijd? Welnu dan.

Het Muziekfeest te Genève (I)
10 april 1929 (AH)
International Society for Contemporary Music
Vijftien nieuwe componisten op het programma
Belangrijke noviteiten
Onvoldoende uitvoering

Een Nederlands succes
Het is eigenlijk nog geen tijd voor muziekfeesten. Daar behoort zon bij en iets van
een vakantiereisstemming. Wij waren gewend geraakt aan mooi weer, sinds de
International Society for Contemporary Music het regenrijke Salzburg vaarwel had
gezegd. En hier in Genève schijnt weliswaar de zon, maar er waait een snijdend
koude ‘bise’, er ligt ijs in de goten en men heeft nog last van de sneeuw op de passen
in de buurt. Wij herkenden de vaste habitués van de Society bijna niet door de dikke
jassen en de sjaals. Er heerst winterseizoenstemming in de concertzalen - maar
daartegenover staat dat de oogst aan belangrijke noviteiten reeds nu, na twee
concerten, rijker was dan vroeger ooit.
Op het hele feest zullen wij werk van vijftien volkomen onbekende componisten
te horen krijgen. Nieuwe namen betekenen niet altijd nieuwe tendensen, maar het
verdient wél vermelding dat de leeftijdsgrens der componisten aanzienlijk gezakt is,
vergeleken bij verleden jaar. In Siena bleek de gemiddelde leeftijd der ‘moderne’
componisten om de vijftig heen te draaien. Hier in Genève is dat ongeveer dertig.
Het succes van het eerste orkestconcert was voor Frankrijk, vertegenwoordigd
door Marcel Delannoy, wiens ‘chanson de geste’, getiteld Le fou de la dame, bijzonder
hartelijk ontvangen werd. Wij misten bij deze uitvoering in concertvorm natuurlijk
de vertoning (het werkje is bedoeld als een partij schaak met levende figuren). Maar
de muziek kwam ook zonder het gebaar volledig tot haar recht.
Er staan een halfhonderd te veel quasi-archaïsmen in: de sarabande is sterk
geïnspireerd op Ravel en de blues van het ‘postlude’ begint aardiger dan verderop
de bedoeling bleek te zijn. Maar het is aardige, gevoelige muziek. Nog niet zeer
persoonlijk, maar door en door muzikaal; misschien wat flets, maar nergens
krampachtig of oneerlijk. De orkestratie is van goeden huize: transparant (alleen in
nr. 3 wat veel fagotgeluid), de fortes klinken goed.
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Nederland was ditmaal vertegenwoordigd door Henriëtte Bosmans. Haar
Pianoconcertino, ofschoon de uitvoering ver beneden de Amsterdamse première in
januari laatstleden bleef, verwekte ook hier weer sterke indrukken. De uitvoering
bleek niet voldoende voorbereid (het stuk van Delannoy kwam er trouwens ook niet
zonder kleerscheuren af!). Al te vaak was het te merken dat het ensemble met kunst
en vliegwerk bij elkaar gehouden werd. Nu is het waar dat de orkestpartij van
Henriëtte Bosmans' Concertino minder eenvoudig is dan de partituur van een klassiek
pianoconcert. Sommigen willen wel spreken van een Concertino voor orkest en
piano. Maar juist waar de componiste haar solopartij zo voortreffelijk strak en soepel
speelde, viel de ontoereikendheid van de orkestrale prestatie te meer op.
Bij herhaalde auditie wint het werkje aan diepte, aan reliëf. Als melodische
constructie acht ik het een zeldzame manifestatie van helderheid en evenwichtig
klankenspel; als motivisch bouwsel is het nog wat licht (speciaal in de langzame
delen). Nederland kan tevreden zijn over de wijze waarop wij in 1929 in de muzikale
Volkerenbond vertegenwoordigd zijn.
Roger Sessions was de Amerikaanse uitverkorene. Zijn symfonie276 is te lang,
onevenwichtig en tamelijk brokkelig. Vergeleken met de Amerikaanse prestatie van
1927 (Aaron Copland) was het een aanzienlijke vooruitgang. Maar met Europese
maten gemeten bleek het nog steeds te klein.
Er was ook een hausse in de Zwitserse fondsen. Rhythmes van Frank Martin is een
symfonisch torso dat wij zo spoedig mogelijk in Amsterdam moeten horen. Het is
piramidaal moeilijk voor het orkest (de Geneefse slagwerkers: vier man en een dame,
ontpopten zich op het eind van de avond als ware virtuozen!), maar het sonore
resultaat is al die moeite zeker waard. Martins coloriet is sterk Frans beïnvloed, maar
de wijze waarop hij zijn timbremengingen naast elkander plaatst, kan men volkomen
origineel noemen.
Bracht het eerste orkestconcert twee importante composities: Bosmans en Martin,
één verdienstelijk werk (Delannoy) en één poedel (Sessions): de eerste
kamermuziekuitvoering liet ons kennismaken met drie chefs d'oeuvre, één interessant
probeersel en een mislukking. Nabokov, de Rus, was verantwoordelijk voor het
laatste. Zijn Chants à la vierge Marie bestaan uit vijf ongeslaagde melopeeën,
ondersteund door een paar dwarse akkoordverbindingen. Rusland ging niet vooruit,
de laatste jaren (1927, Mossolov!).
Engeland evenmin. John Irelands Sonatine is een eerste poging tot modernisme
van deze auteur. Het eerste deel is goed, maar de rest is bijster weinig overtuigend.
Waarschijnlijk zal Ireland zich nog verder ontwikkelen in de nu ingeslagen richting.
Hij is echter tamelijk laat (de Sonatine werd begonnen na zijn negenenveertigste
verjaardag!) en men mag zich niet aan profetieën wagen: Engelsen plaatsen ons
dikwijls voor verrassingen.
Julius Schloss, een leerling van Alban Berg, zorgde voor de eerste gebeurtenis.
Zijn strijkkwartet, abominabel gespeeld door het Brussels Pro Arte-kwartet, is een
volkomen originele conceptie. Het is zwaar, somber en uitermate moeilijk toegan-
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kelijk. Maar hier was weer een klinkende realisatie van de principes van Schönberg,
niet vastgelopen in formele dogma's of esthetische vooropstellingen. Geen spoor van
succes bij pers en publiek, maar tenminste ook geen bête gelach of gefluit.
Het Geneefse publiek heeft veel van ons Amsterdamse.
Nog een Schönberg-discipel: Viktor Ullmann, uit Praag. Zijn Variaties en
dubbelfuga op een Klavierstück van Schönberg bleken de beste virtuoze pianomuziek
die ik in jaren hoorde. Er is ernst in en een enorme technische kennis. Maar humor
bovendien (hij transformeert Schönbergs gegeven in een Gavotte, in een Menuet en
het wordt nergens archaïserend of namaak) en een zeldzaam plezier in de muzikale
mogelijkheden van zijn opgave.
Het derde meesterwerk: de Vioolsonate van Erwin Schulhoff (Praag). Eveneens
virtuozenmuziek, maar vol van de meest onverwachte conclusies. Speciaal de twee
laatste delen zijn absoluut geslaagd.
Het was een zeer welbestede zondagmorgen. Wij hebben nu in vierentwintig uur
al meer importante noviteiten te horen gekregen dan in Nederland in het hele seizoen...

Het muziekfeest te Genève (II)
11 april 1929 (AH)
Een goed en een belangrijk koorwerk: Karl Marx, Leoš Janáček
Onbevredigende kamermuziek
Het derde concert van dit gecomprimeerde, aan gebeurtenissen zo rijke muziekfeest,
was de kooruitvoering van zondagmiddag. Holles Madrigal-Vereinigung uit Stuttgart
begon met een achtstemmig motet Werkleute sind wir (woorden van Rainer Maria
Rilke), het zesde opus van de jonge Duitser Karl Marx. Het werk is niet volkomen
goed in evenwicht: het middelste deel, tot en met het tweede hoogtepunt, is te lang.
Maar daartegenover staat dat begin en slot van dit koorwerk tot het allerbeste der
actuele a-cappellamuziek behoren. Het is, met een paar kleine uitzonderingen
(laaglopende bassen, op een enkel moment) voorbeeldig voor de stemmen geschreven.
Onze beste koorverenigingen behoren dit stuk onverwijld in studie te nemen.
Het Filharmonisch koor uit Brno (Brünn) had het zwaar, vlak na het optreden der
Stuttgarters. Holles ensemble bestaat uit beroepszangers en dit was voor de Tsjechen
uit de aard der zaak geen portuur. Bovendien is Hugo Holle een erudieter musicus,
een groter leider, dan Jaroslav Kvapil. Toch zijn wij de Tsjechen voor hun
aanwezigheid meer dan dankbaar: hun uitvoering van Janáčeks Missa Glagolskaja
was het centrale punt van dit muziekfeest.
Van Janáčeks mis zou veel te zeggen zijn. Of weinig. Het werk valt buiten ‘technische’
discussie, maar het is een meesterwerk. Men verwondert zich telkens over
abruptheden, stijleigenaardigheden en breedsprakigheden. Men wacht aldoor op een
of andere
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contrapuntische verwikkeling, op een afgesloten constructie. Maar dat blijft uit. Het
werk is bij voortduring homofoon, en dat is voor ons, West-Europeanen, precies
even bevreemdend als de contrapuntiek van Obrecht voor een Siamees. Men moet
zich zeer speciaal op de bijzondere kenmerken van Janáčeks muziek instellen om
een juist begrip van haar betekenis te kunnen krijgen. Maar als men hierin geslaagd
is, doet zich een nieuwe wereld voor ons open. Deze mis is niet liturgisch, niet
welluidend. Maar het is de meest hartstochtelijke verklanking van de mystische
stemmingen welke men zich kan voorstellen. Oermuziek, gigantisch van opzet,
prehistorisch van geweld.
Amsterdamse koren kunnen er een boeiend studieobject aan hebben, voor het
seizoen 1929-1930.
Tussen Marx en Janáček stond, als een vergeten voorwerpje, een madrigaal van
de Joegoslaviër Krsto Odak. Erg kleintjes en volmaakt onbelangrijk.
Het tweede kamermuziekconcert viel af, na alle bijzonderheden der afgelopen
twee dagen. Slechts het eerste werk: een strijktrio277 van de Hongaar Alexander
Jemnitz, kon op onze belangstelling aanspraak maken. En zelfs dit opus was geen
vooruitgang na Jemnitz' Vioolsonate, uitgevoerd in Frankfurt, in 1927. Het eerste
deel is te Regeriaans; wij misten de uitbarstingen, de vehemente climaxen en de
krachtig gewelfde melopeeën uit de Vioolsonate. En de meerdere rust, de grotere
concentratie, welke uit dit trio blijken, waren geen voldoende schadeloosstelling
voor de achteruitgang in klinkende waarde. Met dat al: toch een werk van meer dan
gewone betekenis.
Frankrijk won niet, op het concert van gistermiddag. Daar was een Sonatine voor
twee violen en piano van Manuel Rosenthal, een Poulenc-Milhaud-plagiaat. Zouteloos,
kleintjes, mentaal een luchtledig.278 Daar waren bovendien zeven Japanse liederen
(Haï-Kaï's) voor zang en kamerorkest: geraffineerd van klank, beknopt en niet
onoorspronkelijk. Maar eveneens erg minuscuul; kasplantjes.
Duitsland won evenmin. De Pianosonate van Berthold Goldschmidt behoort tot
de orde der verdunde Hindemithismen. Dat wil zeggen: stijf van factuur, flink gang
houdend, maar zonder een spoor van concentratie of verstilling. Luidruchtige
mededelingen van zeer alledaagse sensaties.
En Polen was vertegenwoordigd door Jerzy Fitelberg, wiens Tweede strijkkwartet
veel fortes nodig heeft om daarmee uiting te geven aan een volstrekt negatief
muziekbesef. Het langzame middendeel is volkomen zinneloos en de Finale is een
(slechte) parafrase op España van Chabrier.
Volledigheidshalve zij hieraan toegevoegd dat het Pro Arte-kwartet voor de
uitvoeringen aansprakelijk was. Het is treurig te horen hoe een goed ensemble
achteruit kan gaan, als het ‘niveau’ eenmaal bereikt is en niet meer gehandhaafd kan
worden...279
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Dit strijktrio uit 1927 van de Hongaarse componist en criticus Alexander (Sándor) Jemnitz
(1890-1963) is getiteld Serenade voor viool, altviool en violoncel, op. 24.
In het Algemeen Handelsblad staat ‘mentaal en luchtledig’, maar dat is waarschijnlijk een
drukfout.
Pijper kende het Pro Arte-kwartet goed: op 8 april 1925 speelde het zijn Tweede strijkkwartet
op een concert voor de Amsterdamsche Kunstkring ‘Voor Allen’.
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Het muziekfeest te Genève (III)
14 april 1929 (AH)
Een Italiaans opera-avondje: Monteverdi, Cimarosa, Lualdi
Twee contrasten: Vaughan Williams en Emmy Heil
Duitse werken
Wat wij moeten leren kennen
De uitvoerenden
‘Een kort, maar bijzonder rijk muziekfeest’
De opeenvolging der concerten laat te wensen over. Tussen zaterdagavond half negen
en zondagmiddag half vijf lagen drie concerten, tezamen opleverende twaalf
noviteiten! Maandag bracht één concert, dinsdag eveneens.
Over de kamermuziekmatinee van maandag, waarop onder andere Jemnitz' Strijktrio
tot uitvoering kwam, berichtte ik reeds. Tussen dit voorlaatste en het sluitingsconcert
van dinsdagavond had men een Italiaans opera-avondje gewrongen. Veel had dit met
de actuele muziek niet te maken, maar dat hadden de Italiaanse ‘noviteiten’ die
verleden jaar in Siena tot uitvoering kwamen ook niet. Men bracht drie eenakters,
van Monteverdi, Cimarosa en Lualdi. Monteverdi's Combattimento di Tancredi e
Clorinda werd uitgevoerd in een musicologisch onverantwoordelijke en muzikaal
ergerlijk vervelende transcriptie van signor A. Toni. Het pikante van het geval was
dat signor Toni de man bleek te zijn die verleden jaar in Siena het kabaal tegen
Webern op touw had gezet.280 Wel - protesten tegen Toni's Monteverdi-interpretatie
zijn achterwege gebleven. Inderdaad: Genève is kosmopolitischer dan Siena...
Het eenaktertje van Cimarosa (L'Italiana in Londra) is wel erg verouderd en slecht
van verhouding. Maar in de finale komen een paar uitermate bekoorlijke bladzijden
voor.
Adriano Lualdi's Le furie d'Arlecchino is een luchtledig. Ik heb een
xylofoonglissando gehoord dat, de hemel mag weten hoe, in deze partituur verzeild
is geraakt. En de rest was ingeschoten Leoncavallo, verweerde Mascagni en bedorven
folklore.
Het laatste orkestconcert stond half onder leiding van Ansermet, half onder aanvoering
van Scherchen. Ansermet dirigeerde Ralph Vaughan Williams' suite Flos campi. Het
werk ontstond naar aanleiding van fragmenten uit het Hooglied, maar die fragmenten
worden niet gezongen. Het kleine koor vocaliseert, niet helemaal zo suggestief als
in Sirènes van Debussy, maar toch bijzonder goed van klank. De violasolo maakt
het timbre van het geheel voor mijn gevoel wat dof. Maar niemand zal ontkennen
dat het stemmingsrijke, beschaafde en typisch Engelse muziek is. Wat lang, wat
monochroom.
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Emmy Heil-Frensel Wegeners Dans voor klarinet en orkest is in alle opzichten het
tegenovergestelde van Vaughan Williams' opus. Flos campi is zeer lang (twintig
minuten lento, andante, moderato et cetera duren!); de Dans is heel bijzonder kort
(zes minuten polychroom passagewerk zijn akelig snel voorbij). Het Engelse werk
is te eenkleurig, het Nederlandse stuk is te bont; Vaughan Williams doelde muzikaal
niet zeer hoog, doch hij bereikte wat hij wilde; Emmy Heil bleef herhaaldelijk beneden
haar intenties. De realisatie voor het gekozen orkestapparaat laat hier en daar nog
veel te wensen over. Maar daartegenover staat dat de muziek op zichzelf dikwijls
bijzonder vlot en fleurig beweegt. Het geheel is wat te schetsmatig en nog te weinig
Hollands. Dit is de laatste en minst opvallende tegenstelling met Vaughan Williams:
de oudere componist toonde zich eenzijdig insulair, onze jonge landgenote vertoont
sterk kosmopolitische tendensen.
Hermann Scherchen verzorgde het Duitse deel van de avond. Johannes
Müller-Dresdens Pianoconcert is slecht van equilibre, soms interessant van klank.
Maar voor een Duits werk wat te oppervlakkig, voor een algemeen Europese
compositie te grof. De melodische waarde is uitermate gering.
De Derde symfonie van Max Butting werd de sluitsteen van dit muziekfeest. Een
solide, terdege doorwerkte compositie. Door en door Germaans van geesteshouding,
met kennis van zaken verwezenlijkt, en gedetermineerd, hier en daar, door de
tekortkomingen van het gehele genre. Het laatste deel is chaotisch, slecht van
verdeling en grof. Maar in het perpetuum-mobile-achtige eerste deel zowel als in het
Largo staan bijzonder sterke passages. Een werk dat in zekere zin representatief
genoemd kan worden voor het actuele Duitse muziekbesef.
De oogst aan belangrijke noviteiten was rijk, dit jaar. Behalve (natuurlijk!) de
Nederlandse werken, die voor de ontwikkeling van de vaderlandse muziek een geheel
andere betekenis hebben dan de buitenlandse nouveautés, zijn er zeker acht stukken
die wij hier in Amsterdam zo spoedig mogelijk behoren uit te voeren. Te weten:
Rhythmes van Frank Martin; het kwartet van Julius Schloss; het pianowerk van Viktor
Ullmann (Variaties en fuga op een thema van Schönberg); de Vioolsonate van Erwin
Schulhoff; de Missa Glagolskaja van Janáček; het motet van Karl Marx; het Strijktrio
van Jemnitz en Flos campi van Vaughan Williams.
Ik kom tot de uitvoeringen. Het Orchestre de la Suisse Romande is niet bijzonder
fraai, doch zeer slagvaardig. Wat cultuur betreft kan het natuurlijk niet op een lijn
staan met het Concertgebouworkest. Men heeft zich handig door het miljard
moeilijkheden heengeslagen. Maar de klankschoonheid legde het daarbij dikwijls
af. Van Ansermets leiding kan hetzelfde gezegd worden: vaardig, vlot, doch
oppervlakkig.
In volgorde van optreden noem ik de solisten wier prestaties boven het normale
reikten: Henriëtte Bosmans, die haar Concertino bijzonder virtuoos en fraai van toon
gespeeld heeft; Franz Langer (meesterlijke reproductie van Ullmanns bijzonder zware
Variaties); Schulhoff (Vioolsonate); Holles Madrigal-Vereinigung (superieure
uitvoering van Marx' motet); Franz Osborn (Pianosonate Goldschmidt); Madeleine
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Grey (Haï-Kaï's van Delage) en Hoogstoël, de klarinettist van het Geneefse orkest
(Dans van Emmy Heil). Resumerend: een kort maar bijzonder rijk muziekfeest.

Uit Genève - Het muziekfeest der ISCM
mei 1929 (De Muziek - De Stemvork)
Zeven maanden geleden vond het muziekfeest 1928 te Siena plaats. In zeven maanden
kan er veel veranderen en de waarheid van deze alledaagse opmerking werd ditmaal
wel ten duidelijkste gedemonstreerd. Het Sienese feest bracht werken van half- tot
goedbekende auteurs, die over het algemeen dichter bij hun zestigste dan bij hun
veertigste levensjaar stonden. Men deed in Siena alsof, in september 1928, de
Vioolsonate van Ravel, het Clavecin-concerto van De Falla, Les noces van Stravinsky
en de Cellosonate van Casella nog noviteiten waren. Er is daarover het nodige gezegd
en men heeft gegronde aanmerkingen gemaakt op het beleid van de toenmaals zitting
hebbende juryleden.281 De internationale jury 1929 is erin geslaagd, naast werken
van befaamde auteurs als Janáček, Ireland, Schulhoff en Butting, diverse stukken
van in het geheel vijftien internationaal volstrekt onbekende componisten voor het
Geneefse forum te brengen.282 Ik kan ook vaststellen dat de leeftijdsgrens van bijna
al deze scheppende kunstenaars gemiddeld twintig jaren lager ligt dan verleden jaar
het geval was. Kortom: dit Geneefse feest betekende oneindig veel meer voor de
hedendaagse muziek dan het festival te Siena.
Er zijn ook hier aanmerkingen gemaakt op de organisatie. Alles was veel te
gecomprimeerd. Tussen zaterdagavond half negen en zondagmiddag half zes lagen
drie concerten, waarop twaalf totaal onbekende werken tot uitvoering kwamen. Toen
was er maandagmiddag nog een licht concertje, 's avonds speelde een Italiaanse troep
in het theater, dinsdagavond vond het laatste concert plaats. Gelijk men ziet: een
staag diminuendo.
Er zou ook het een en ander gezegd kunnen worden over het niet bijzonder
superieure gehalte der uitvoeringen. Maar bij een festival als dit komen de
interpretaties er minder op aan: de reproducties zijn er ten behoeve van de scheppingen
en niet - zoals in de concertpraktijk van alledag - omgekeerd.
Wij Nederlanders hebben ons op dit festival laten vertegenwoordigen door twee
vrouwelijke gezanten: Henriëtte Bosmans en Emmy Heil-Frensel Wegener. Het
Concertino voor piano en orkest van Henriëtte Bosmans werd in Nederland reeds
herhaaldelijk besproken en ik volsta voor ditmaal met de vermelding van een hartelijk
en verdiend succes. Vooral de beide snelle hoekdelen winnen aanzienlijk bij herhaalde
uitvoeringen.
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Dat waren Volkmar Andreae, Alban Berg, Alfredo Casella, Philipp Jarnach en Karel B. Jirák.
In De Muziek stond hier: ‘Het is voor mij ditmaal ietwat bezwaarlijk om publiekelijk uiting
te geven aan mijn tevredenheid over het werk van de Internationale Jury 1929, omdat ikzelf,
met Ansermet, Ravel, Širola en Tiessen daarin zitting heb gehad. Doch ik kan, zonder
commentaar, doch met genoegdoening constateren dat wij erin geslaagd zijn, naast werken
van befaamde auteurs als Janáček, Ireland, Schulhoff en Butting, diverse stukken van in het
geheel vijftien internationaal volstrekt onbekende componisten voor het Geneefse forum te
brengen.’
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Emmy Heils Dans voor klarinet en orkest werd bij deze gelegenheid voor de
allereerste maal uitgevoerd. Het stuk is wat kort en wat ongeordend nog, maar het
getuigt herhaaldelijk van een persoonlijk klankbewustzijn en van zin voor humor.
Ik heb altijd moeite om het als stuk op zichzelf waar te nemen: voor mijn gevoel
werkt het als een scherzo uit een grotere compositie.
Na de Hollandse werken wil ik de internationale prestaties in volgorde van
belangrijkheid bespreken. De Mis van Leoš Janáček (Missa Glagolskaja) is zonder
tegenspraak het sterkste werk dat in jaren op de feesten der ISCM tot uitvoering
kwam. Als specimen van geestelijke kunst plaatst het ons telkens voor raadsels.
Polyfonie, mystiek, devotie (in West-Europese zin) treft men nergens aan. Het is
vooral: geladen. Gegroeid, meer dan geschapen. Soms hervindt men Bruckners
boersheden in deze klankopeenstapelingen, maar elders weer moet men aan Bartók
denken. En toch is het stuk, van de eerste fanfare af, typisch Janáček.
Deze mis is waarschijnlijk het meest muzikanteske werk dat men in Genève
gehoord heeft. Muzikantesk, in alle betekenissen. De schepper was vóór alles
muzikant: alle gevoelens, alle begrippen, alle overwegingen zelfs, zetten zich in zijn
brein tot muziek om. En bij een zo overvloedige rijkdom was er eenvoudig geen tijd
voor polyfonie, voor structuur. Het is nooit geraffineerd, nooit wezenlijk doorwerkt.
Overal blijven stukken onafgemaakt. Ciseluur zoekt men tevergeefs, aan economie
werd niet gedacht. Het is alles instinctmatig, maar - bij de muzen! - waar ter wereld
vond men na Schuberts dood nog een zo krachtig muzikanteninstinct?
Het andere koorwerk van importantie bleek Karl Marx' motet Werkleute sind wir,
op woorden van Rainer Maria Rilke. Het is veel gecultiveerder dan de Mis van
Janáček, minder elementair, doch, als compositie, veel belangwekkender. Speciaal
de climaxen zijn voortreffelijk geconstrueerd; de lyrische283 fragmenten leken wat te
uitvoerig.
Het Madrigal van Krsto Odak, de Joegoslaaf, was een niemendalletje.
Ik kom nu tot de orkestwerken. De Geneefse componist Frank Martin, auteur van
Rhythmes, deed zich kennen als een bijzonder talentvol Stravinsky-epigoon. Hij heeft
zijn consequenties getrokken uit Pétrouchka en het Concertino voor strijkkwartet.
En niet, als Stravinsky zelf, heeft hij getracht deze ritmische ongebondenheden te
denatureren; Martins orkestwerk is bijna niet anders dan ritmiek. Anders gezegd: de
melodische en harmonische gegevens zijn niet bijzonder suggestief. Maar de
complicaties zijn ongemeen boeiend. Ik houd Rhythmes niet voor een schepping
waardoor ons Europees muziekbesef gewijzigd of ook maar sterk beïnvloed zou
kunnen worden. Het is een beetje en marge. Met dat al: het beste Zwitserse werk dat
ik nog hoorde.
Flos campi van Ralph Vaughan Williams is een serieus, weloverwogen en hier en
daar werkelijk schoon stuk muziek. Het is te eenkleurig, te lang, wat te donker van
toon bovendien. Zes tamelijk langzame delen, gelijk en gelijkvormig van stemming,
constructief verre van avontuurlijk, zonder onderbreking in elkaar overgaande, duren
geruime tijd! Twintig minuten sixte ajoutée is niet weinig... Wanneer men zich niet
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In De Muziek: de lyrischer fragmenten leken wat te uitvoerig.
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met het Engelse levens- en muziekbesef vertrouwd heeft gemaakt, kan men Vaughan
Williams' kunst volstrekt niet appreciëren. Zie de meeste Franse en Duitse reacties
op zijn werk. Voor ons, Hollanders, is dat gemakkelijker. En het is aangenaam te
kunnen constateren dat de rust en de lange minuten welke men voor het aanhoren
van Flos campi gebruikt heeft, niet verloren zijn.
Wij hebben wellicht andere, vehementer associaties met het Hooglied van Salomo
dan de Engelse musicus bij de conceptie van zijn werk had. Maar men herkent overal
de ernstige, vermogende componist; het is een stuk dat wij hier in Amsterdam zeker
moeten leren kennen.
Max Buttings Derde symfonie was de representatieve Duitse noviteit. Het
modernste Duitsland vertoont zich hoe langer hoe Regeriaanser. Buttings eerste deel,
een soort toccata met zware zestienden, is het beste fragment uit zijn symfonie. De
melodische waarde is voor de rest niet zeer groot. Ritmisch is het verderop veelal te
traag en harmonisch staat het, zoals ik reeds zei, sterk onder invloed van Reger. De
kloof tussen Noord-Duitsland en het meer door Schönberg gedetermineerde Oostenrijk
gaapt steeds wijder.
De overige orkestwerken waren van minder belang. De Amerikaanse symfonie
(Roger Sessions) is vulgair, maar niet bepaald onamusant. Marcel Delannoys Fou
de la dame is werkelijk amusant en - zoals het een Frans werk betaamt - nooit
wezenlijk vulgair. Maar evenmin sterk of meeslepend. Het Pianoconcert van Johannes
Müller-Dresden is droog, hard en nog niet zeer persoonlijk. Ook hier is het eerste
deel verreweg het beste.
De kamermuziek bracht de meeste verrassingen. Het eendelige strijkkwartet van
Julius Schloss kon geen genade vinden in de oren der internationale verslaggevers.
Het is evenwel een der belangrijkste stukken die in de laatste jaren voor strijkkwartet
geschreven zijn. Schloss is nog wat dogmatisch in zijn Schönbergisme (hij is leerling
van Alban Berg), zeer abstract in zijn melodiek; hij zegt de dingen nog te ingewikkeld.
Ik vermoed echter dat wij meer van hem horen zullen: hij is een ernstig werker en
een origineel denker.
Viktor Ullmann schreef variaties en een dubbelfuga op het Klavierstück opus 19
nr. 4 van Arnold Schönberg. Het werd, in alle betekenissen, een virtuozenstuk.
Pianistisch is het virtuozenmuziek (de fuga vooral!), maar ook de compositie getuigt
van een virtuoos voorstellingsvermogen en een meesterlijk vakmanschap. Ullmann
is de eerste ‘Atonaliker’ die weer zin voor humor getoond heeft: Schönbergs aforisme
ontwikkelt zich onder zijn handen tot een Gavotte, tot een Menuet. En deze
anachronismen zijn dermate amusant dat zelfs de meest rechtzinnige Schönbergiaan
zich gewonnen moet geven.
De vierdelige Vioolsonate van Erwin Schulhoff is voortreffelijke, actuele
muzikantenmuziek. Niet bijzonder diep, niet absoluut in evenwicht. Maar uitmuntend
gang houdend, herhaaldelijk verrassend (het zeer beknopte derde deel is een
kabinetstukje!) en melodisch buitengewoon boeiend. Werk van een eminent musicus.
Belangrijk was ook het Strijktrio (Serenade) van Alexander Jemnitz. Minder
vehement, minder Hongaars dan zijn voor twee jaren in Frankfurt am Main uitge-
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voerde Vioolsonate. Jemnitz won aan concentratie, aan rust, aan uithoudingsvermogen.
Maar bij dit proces vloeiden ook in zijn retorten enkele atomen... Reger. De
kortademigheid, de elliptischheid van sommige melodische fragmentjes roepen deze
associatie op.
Er bleef overigens nog voldoende Magyarisme over.
Deze vier werken vormden het eerste plan van de kamermuziek, in volgorde van
importantie. De Pianosonatine van John Ireland is meer een symptoom dan een
kunstwerk. Een symptoom namelijk van een veranderde geesteshouding: minder
dogmatisch, minder ‘geleerd’, muzikantesker. Ireland was bijna vijftig jaar toen hij
deze sonatine schreef (een stuk behept met jeugdfouten, culminerende in de blanke
pueriliteiten van het laatste deel). Engelsen zijn wonderlijke kunstscheppers. Zij zijn
óf veel vroeger, óf veel later in hun ontwikkeling dan hun continentale broeders. Zie
Bliss, Berners, Lambert, die omstreeks hun twintigste jaar volkomen au fait waren
en er toen verder het zwijgen maar toe deden. Zie, aan de andere kant, Whittaker en
Ireland, die pas omstreeks hun vijftigste jaar aan de ontginning van hun ‘woeste
gronden’ toekwamen. Zoals ik zei, de Pianosonatine van Ireland is een
tweede-jeugdwerk, bijna even rijk aan beloften als aan noten...
Rusland was slecht vertegenwoordigd, ditmaal. De Chants à la vierge Marie van
Nicolas Nabokov zijn ondeugdelijk: een expressieloze zanglijn met verkeerde
akkoorden.
De Franse kamermuziek was ook niet heel sterk. Manuel Rosenthals Sonatine
voor twee violen en piano is een alleen maar kinderachtig stuk. Genealogisch zou
men mogen zeggen: Paladilhe gewon Poulenc en Auric. En zij beiden gewonnen
Rosenthal. En Rosenthals onvermogen overtreft dat van zijn vader en grootvader op
alle punten. Wij zullen langzamerhand van een style-Montparnasse moeten gaan
spreken.
Maurice Delages Haï-Kaï's (zeven Japans-geïnspireerde gedichtjes met klein
orkest) zijn veel beter. Ook te schraal, te gering. Maar volmaakt van beschaving en
persoonlijk in de beperking. Meer gecultiveerd dan krachtig gegroeid: producten van
kwekerskunst. ‘Getrokken’ bloemen, zeker. Maar tenminste geen kunstbloemen.
De Pianosonate van de Hamburger Berthold Goldschmidt: een notenlawine. Het
Strijkkwartet van Jerzy Fitelberg, de Pool: géén strijkkwartet, maar een reductie,
voor vier strijkinstrumenten, van een luid, orkestraal gedacht pianostuk. Een slecht
in het lood hangende parafrase op van allerlei - onder andere España van Chabrier.
Ter afwisseling gaf men drie Italiaanse eenakters, die met de hedendaagse muziek
principieel niemendal te maken hadden: Monteverdi's Combattimento di Tancredi e
Clorinda - een meesterwerk, verhaspeld door de onvoldoende ‘transcriptie’ van Sigr.
A. Toni, de pan-Italiaanse relletjesmaker tegen de muziek van Anton von Webern,
bij gelegenheid van het feest in Siena.284 Ten tweede: L'Italiana in Londra van
Cimarosa - een ietwat verouderd nastukje, aardige rariteit uit betovergrootmoeders
jonge dagen. Ten slotte: een marionettenstuk van de dirigent dezer Italiaanse solisten:
Le furie di Arlecchino van Lualdi. Een nulliteit.
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Het zal nuttig zijn zich, ten overstaan van dit muziekfeest, rekenschap te geven van
de tendensen welke de actuele toonkunst op dit moment vertoont. Wanneer wij afzien
van de verdeling in Latijnse, Germaanse en Slavische kunst - een onderverdeling
welke in deze internationalistische periode niets meer met actualiteit of passéïsme
te maken heeft - dan kunnen wij nog een aantal overduidelijke scheidingslijnen
trekken.
De invloeden van Strauss en Mahler lijken vrijwel uitgewerkt. Daarentegen
signaleert men een hausse in de fondsen Reger en Schönberg. Zie, voor het eerste,
Karl Marx, Jemnitz, Goldschmidt, Müller-Dresden, Butting. Atomen Schönberg
worden aangetroffen in het werk van Schloss, Ullmann, nogmaals Jemnitz en, in
geringe mate, Schulhoff.
Stravinsky's invloed was merkbaar in de composities van Sessions, Martin en
Emmy Heil. Dat wil zeggen: de invloed van Stravinsky's revolutionaire periode
(Sacre, Pétrouchka, de kamermuziek van ± 1915). Neoklassieke vergissingen,
bewasemd door de Stravinsky van 1925, zouden we slechts willen signaleren bij
Rosenthal en Fitelberg.
Merkbaarder waren ditmaal de consequenties van de richting Debussy (Ravel).
De werken van Henriëtte Bosmans, Marcel Delannoy, Maurice Delage bewezen dat.
Naast en boven deze onderscheiding valt de verdeling in meer of minder sterk
persoonlijke uitingen. Janáček staat geheel apart. Maar bovendien treffen wij sterk
individuele trekken aan in de muzikantenstukken van de Tsjechen Ullmann en
Schulhoff, van de Hongaar Jemnitz en de Engelsman Ralph Vaughan Williams.
Stellige en grote beloften gaven bijna alle componisten te over. Talentloos zou
men, met een zekere restrictie, slechts Nabokov, Odak, Rosenthal en Fitelberg mogen
noemen. En nu is het zeker dat er afgronden liggen tussen de talenten van Emmy
Heil en John Ireland, van Goldschmidt en Delannoy, van Henriëtte Bosmans en
Alexander Jemnitz, van Delage en Butting. Maar dat betreft vooral de geaardheid
van hun talenten, niet zozeer de dosering.
De uitvoeringen lieten, zoals ik reeds zei, vele wensen onvervuld. Het Geneefse
orkest is slagvaardig, doch niet zeer geciviliseerd. Ansermet is een vaardig leider,
doch geen edelsmid-van-de-klank. Hermann Scherchen, die Butting en
Müller-Dresden dirigeerde, evenmin. Het Pro Arte-kwartet verzorgde het merendeel
der kamermuziekuitvoeringen, in de regel zeer verre van bevredigend.
Uitmuntende prestaties leverden, in volgorde van optreden, Henriëtte Bosmans,
die haar Pianoconcert speelde, de slagwerkers van het Orchestre de la Suisse Romande
(Rhythmes van Martin), Franz Langer (magistrale reproductie van Ullmanns Variaties
en fuga!), Schulhoff (zijn eigen Sonate met Richard Zika), Holles
Madrigal-Vereinigung (Motet van Marx), Madeleine Grey (Haï-Kaï's van Delage),
Franz Osborn (Pianoconcert van Müller-Dresden en Sonate van Goldschmidt) en de
klarinettist Hoogstoël (solopartij uit het werk van Emmy Heil). De rest der solisten
en ensembles behoeft geen afzonderlijke vermelding.
Resumerende: een zeer rijk, sterk gecomprimeerd en helder oriënterend
muziekfeest, dat mij van zeer bijzondere betekenis lijkt voor de toonkunst van heden.
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Muziekbesprekingen
augustus 1929 (De Muziek)
Carlo Schmidl: Dizionario universale dei musicisti
Uitg. Sonzogno, Milaan. 2 delen, prijs geb. Lire 65,- en 60,Een royaal gedrukt lexicon, afgesloten februari 1929, waarin men een aantal namen
zal vinden welke men in de Duitse, Franse en Engelse standaardwerken tevergeefs
zoekt. Italiaanse namen, welteverstaan. De samensteller heeft bij zijn arbeid steeds
aan het nationale doel gedacht dat hem voor de geest zweefde. Voor Italiaanse
muziekminnaars komen in de eerste plaats de Italiaanse kunstenaars eropaan.
Vervolgens die vreemdelingen wier werken of wier levensloop iets met Italië te
maken had. Men ontdekt dus, als niet-Italiaan, talrijke omissies: van de Hollanders
ontbreken Dresden, Cornelis, Vermeulen en anderen. Maar welk een satisfactie, voor
Hollandse ogen, om sommigen onzer landgenoten, met hun weinig zangrijke namen,
te ontmoeten als ‘Gilse (van) Ivan’, of ‘Ruyneman Daniele’, of ‘Verhulst Giovanni’
of ‘Zagwijn Enrico’. Zoiets vergoedt veel. En het is zeker dat dit, niet in de eerste
plaats internationale, lexicon op het stuk der Nederlanders nog heel wat vollediger
is dan Grove of de oude Riemann.

Muziekleven in Nederland
- De Nederlandse toonkunst en het aanstaande seizoen
Wat Pijper, Dopper en Mengelberg zeggen285
Haagsche Post, 14 september 1929
De Nederlandse toonkunst heeft een lange tijd achter zich, gedurende welke zij zonder
enig prestige was. Het gold als een uitzondering wanneer het werk van een Nederlands
componist werd uitgevoerd. Dat de inheemse toondichter als vertegenwoordiger van
een niet voldoende gewaardeerd kunstgenre zich weinig geïnspireerd voelde om het
beste te geven dat in hem was, spreekt vanzelf. De destijds heersende onverschilligheid
tegenover het nationale muziekwerk was beschamend. Mannen als Zweers,
Diepenbrock en Dopper hebben aan deze periode, die van weinig zelfrespect getuigde,
een einde weten te maken. Ook Hutschenruyters naam dient met de grootste
erkentelijkheid gememoreerd, daar hij, aan het hoofd van het Utrechtsch Stedelijk
Orkest staande, tal van Nederlandse componisten in staat stelde eigen werken te
horen. Voor de Nederlandse componist heeft Hutschenruyter gedaan wat in zijn
vermogen lag. Het duurde lang voordat grotere centra zijn voorbeeld volgden.
Doch de naoorlogse jaren hebben een gedeeltelijke wijziging gebracht in de algemeen
geldende opvatting dat de moderne, inheemse componist aan de buitenlandse collega
inferieur zou zijn. Het
285

Pijpers open brief aan dr. Rudolf Mengelberg in De Muziek van oktober 1929 is een reactie
op dit artikel in de Haagsche Post. We laten het artikel, waarvan de auteur niet bekend is,
voorafgaan aan de open brief van Pijper.
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kan niet ontkend worden dat verscheidene buitenlandse gastdirigenten op deze betere
waardering van grote invloed zijn geweest. Dr. Muck en Pierre Monteux hebben in
dit opzicht veel voor de nationale toonkunst gedaan.286 Nog enkele dagen en het
concertseizoen wordt door zijn eerste concerten ingeluid. De vraag dringt zich op:
wat heeft de Nederlandse toonkunst van het naderend seizoen te verwachten? Deze
vraag mag met te meer klem gesteld worden, daar tot op heden uit niets nog blijkt
dat de Nederlandse componist een ruimere plaats op de diverse programma's zal
worden ingeruimd. Het zou te betreuren zijn, wanneer het met zoveel moeite verkregen
aanzien teloorging. Wij wendden ons tot enkele vooraanstaande persoonlijkheden
uit het muziekleven, teneinde hun oordeel te vernemen betreffende bovenvermelde
vraag.
Willem Pijper, die met zijn symfonische werken naam heeft gemaakt, voornamelijk
door toedoen van Monteux, die deze meest moderne Nederlandse componist bijzonder
waardeert, antwoordde op onze vraag: ‘Wat ik van het aanstaande seizoen voor de
Nederlandse componist verwacht? Niets. Er werd mij tot op heden geen enkele
definitieve uitnodiging gedaan. Sinds 1928 ligt mijn Vierde strijkkwartet op een
uitvoering te wachten. Of mijn Kwintet voor blaasinstrumenten dit jaar voor het eerst
ten gehore gebracht zal worden, weet ik nog niet. Het is misschien mogelijk. Er
bestaat enige belangstelling voor. Het Nederlands muziekleven moedigt de
Nederlandse componist niet bijster aan.’ Met een lusteloos gebaar naar de overvulde
boekenkast wijzend, vervolgde hij: ‘Daar liggen mijn werken. Zullen zij nog eens
uitgevoerd worden? Het is een kostbaar ondernemen omvangrijke werken te
componeren. Ik houd ervan dat de orkestmusici uit goed geschreven partijen spelen.
Er is vrij veel geld mee gemoeid, de muziek behoorlijk te laten kopiëren. Nog iets:
komen de jongeren wel aan de beurt? Nee. De toestanden ten onzent zijn van dien
aard dat het niet mogelijk lijkt werken van verschillende mijner leerlingen ten gehore
te doen brengen. En zij verdienen het waarlijk.’ - Wanneer Pijper, wiens werken
door het Concertgebouworkest meermalen gespeeld worden, zich al heel weinig
geestdriftig over de vooruitzichten van ons muziekleven uitlaat, hoe moeten zich dan
jongere componisten gevoelen, die nog naam moeten maken?
Het aanstaande seizoen brengt de herdenking van Cornelis Doppers zestigste
verjaardag. Door een overzicht te geven van zijn werken zal men de kunstenaar eren.
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Dr. Karl Muck was van oktober 1921 tot september 1925 ‘tweede eerste dirigent’ van het
Concertgebouworkest. Hij dirigeerde werken van Dopper, Röntgen en Henriëtte Bosmans
(het Violoncelconcert). Zijn opvolger, Pierre Monteux, was uit principe geïnteresseerd in
nieuwe Nederlandse muziek. Na zijn aantreden vroeg hij een functionaris van het
Concertgebouw naar partituren van Nederlandse componisten. Men heeft hem toen enige
werken van componisten van de oudere generatie getoond, die hem niet bijzonder boeiden.
Hij vroeg of er geen jongere componisten waren. Ja, was het antwoord, er is wel een jongere,
maar die is gek. ‘Dan wil ik die leren kennen’, repliceerde Monteux. Die gek was Willem
Pijper, die later zijn Derde symfonie aan Monteux opdroeg (Historie en Kroniek I, 185).
Monteux dirigeerde Pijpers Tweede symfonie en de premières van de Derde symfonie en
het Pianoconcert. Behalve werk van Pijper presenteerde Monteux composities van Emile
Enthoven (Scherzo uit de Tweede symfonie), Henriëtte Bosmans (Poème voor violoncel en
orkest, Concertino voor piano en orkest), Rudolf Mengelberg (Symfonische variaties voor
violoncel en orkest), Robert de Roos (Mouvement symphonique), Leo Smit (Schemselnihar)
en Alexander Voormolen (Ouverture Baron Hop).
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Insider als weinigen, heeft Dopper de moeilijkheden van de programmasamenstelling
van heel nabij meegemaakt. ‘Het publiek eist de geijkte repertoirewerken en de
wereldvermaarde solisten te horen. Ook in zakelijk opzicht moet een instelling als
het Concertgebouw geleid worden. Te veel noviteiten kunnen niet gegeven worden;
daartegen verzet zich het publiek. Tevens mag niet uit het oog worden verloren dat
er, met
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uitzondering van Pijpers composities, weinig werken van moderne Nederlandse
componisten zijn, belangrijk genoeg om te worden uitgevoerd. Wat het komende
seizoen de Nederlandse componist zal brengen, hangt van diens talenten en activiteit
af, al dient erkend dat de belangstelling van het publiek veel meer naar het x-malen
gehoorde, naar het overbekende uitgaat, dan naar nieuwe werken, waarvan het zich
instinctmatig afkeert - afgezien van het feit of deze werken wel of niet door een
Hollander geschreven werden.’
Dr. Rudolf Mengelberg, artistiek leider van het Concertgebouw, wilde de vraag
beantwoorden, zo deze luidde: ‘Wat heeft het aanstaande seizoen van de Nederlandse
componist te verwachten?’ Hierop ingaande repliceerde Mengelberg, die als componist
te Berlijn, Hamburg, München, Keulen, Amsterdam, Leipzig, New York gespeeld
wordt, het volgende: ‘Bij het beoordelen van diens positie dient niet uit het oog
verloren dat de moderne componist veel grotere kansen heeft om veelvuldig gespeeld
te worden dan zijn kunstbroeder uit een verleden tijd. Het is nu mogelijk - Křenek
bewees het met Jonny spielt auf - dat één seizoen in staat is een componist
wereldvermaardheid te verschaffen. Hoe anders was dit vroeger niet? Welk een
langjarige strijd om erkenning hebben Wagner, Bruckner, Debussy niet gevoerd?
De moderne muziek is echter té actueel. Het is de vraag of zij zich daarom op den
duur zal kunnen handhaven. Het Concertgebouw heeft de laatste tijd, veel meer dan
dit vroeger het geval was, de Nederlandse componist op de programma's geplaatst.
Maar met hoeveel beleid moet niet bij het samenstellen van de programma's te werk
worden gegaan? Hoe vaak is het niet gebeurd dat, na de eerste uitvoering van moderne
werken, brieven binnenkwamen van woedende abonnees, die dreigden hun
abonnement te zullen opzeggen wanneer er nog langer moderne werken werden
gespeeld? Wij zullen de Nederlandse componist gaarne de volle gelegenheid geven
zijn werken te laten horen. Hoe weinig composities zijn echter geschreven met het
technisch meesterschap dat een uitvoering veroorlooft? Ten opzichte van de
Nederlandse tijdgenoot-componist bestaan geen definitieve plannen. Wij zullen
echter onze programma's wijzigen wanneer een Nederlands werk wordt aangeboden
waarvan de waarde niet in het experiment steekt, maar dat als volwaardig kan gelden.
Pers en publiek dienen met sympathie tegenover zulk een werk te staan. Dan eerst
ontstaat voor de ontwikkeling der nationale toonkunst een gunstiger sfeer.’

Muziekleven en Concertgebouwpraktijk287
oktober 1929 (De Muziek - De Quintencirkel)
Aan dr. Rudolf Mengelberg
Waarde vriend Mengelberg,
In de Haagsche Post van 14 september vind ik een artikeltje over de vooruitzichten
van de Nederlandse muziek in het voor de deuren staande seizoen. De schrijver heeft,
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met veel kennis van zaken, uit de opinies van u, van Dopper en van mij, een triptiek
samengesteld die menigeen niet met vreugde beschouwen zal, stel ik mij voor.
Wat Dopper en Pijper van het aanstaande seizoen verwachten, doet er hier ter
plaatse minder toe. Merk op dat eerstgenoemde - ‘insider als weinigen’, zegt de
Haagsche Post met recht - constateert dat ‘een instelling als het Concertgebouw ook
in zakelijk opzicht geleid moet worden’.
Let wel: ook in zakelijk opzicht.
Niemand zal tegen deze gedachtegang iets willen inbrengen. Wanneer de artistieke
leider van het Concertgebouw hetzelfde had gezegd, desnoods met de toevoeging
dat een instituut als het zijne zonder het welbekende repertoire geen
bestaansmogelijkheid zou vinden - het ware mij wél geweest. Maar dat is niet gebeurd.
Gij hebt mij, met de laatste alinea's van het Haagsche Post-artikel, teleurgesteld, ja,
diep gegriefd. Dat was een slag in het aangezicht van de levende - en niet uitsluitend
van de Nederlandse - componisten.
Primo vind ik het niet tot ons niveau behoren de vragen van een interviewer met
een wedervraag te beantwoorden. Als de Haagsche Post informeert ‘wat is er in het
aanstaande seizoen voor de Nederlandse muziek’ (onder andere van het
Concertgebouw dus) ‘te verwachten?’, dan is het een goedkoop trucje om te repliceren
met: ‘wat heeft het aanstaande seizoen van de Nederlandse componist te verwachten?’
Als Nederlands componist zou ik bijvoorbeeld u daar wel antwoord op kunnen geven;
maar een interviewer kan dat natuurlijk niet. En ik behoud mij voorlopig het recht
voor ter plaatse en ten tijde dat zulks noodzakelijk zal blijken, deze informatie ter
sprake te brengen. Maar voor het doel van de Haagsche Post bleek uw vraagwijziging:
een uitvlucht. Meer niet.
Ik wil het niet hebben over de waarde van uw opinie als componist (‘die te Berlijn,
Hamburg, München, Keulen, Amsterdam, Leipzig en New York gespeeld wordt’,
preciseert onze wederzijdse vriend van de Haagsche Post).288 Gij hebt grondig en
met vrucht nagedacht over de problemen der actuele toonkunst en het zal mij een
feest zijn hier bij gelegenheid met u van inzichten te wisselen over de relatieve waarde
van Křenek en over het evolutietempo van Wagner, Bruckner en Debussy. Gij weet
dat ik uw esthetica waardeer en ik denk aan aangename en vruchtbare gesprekken
over talrijke componisten en stijlen welke wij, ik geloof tot ons beider satisfactie,
reeds gevoerd hebben en nog zullen voeren.
Maar gij lanceert in het interview van de Haagsche Post een enormiteit welke niet
onbestreden mag blijven. Gij zegt: ‘De moderne muziek is echter té actueel. Het is
de vraag of zij zich daarom op den duur zal kunnen handhaven.’
Dit is, kort en mild geoordeeld, onzin.
‘Moderne’ muziek is nooit actueel. Als ‘de’ moderne muziek actueel was, dan zou
zij het epitheton ‘modern’ niet waard zijn. Wagner was omstreeks 1870 ‘modern’,
maar was hij toen soms actueel? Was Debussy actueel in 1900, waren Berlioz,
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Bruckner, Moesorgski actueel toen zij hun meesterwerken schreven en te kampen
hadden met onverstand en tegenwerking van de zijde der concertinstellingen, met
publiek wanbegrip en journalistieke dikhuidigheden...? Was de Beethoven van de
Missa solemnis (te ‘modern’ voor de kindskinderen zijner tijdgenoten!) actueel?
Men behoort deze begrippen eens voor al duidelijk te scheiden. ‘Actueel’ is alles
wat aan een op het ogenblik gevoelde behoefte voldoet. Het woord ‘modern’ is een
bron van misverstanden en ergernis. Ik kan een aantal kenmerken opnoemen van
hedendaagse muziek, waardoor die ‘moderne’ muziek zich onderscheidt van de
muzikale creaties der vorige geslachten. Wanneer deze eigenschappen in een
compositie aangetoond kunnen worden, is daarmee echter nog niet gezegd dat die
compositie dan naar de geest ook ‘modern’ zou zijn. Ik persoonlijk noem een werk,
een oeuvre dan pas modern, wanneer ik in dat werk toekomstwaarden ontdekt heb;
wanneer ik dat werk dus waar kan nemen als een noodzakelijk segment tussen de
scheppingen der grote klassieken en de muziek der toekomst. ‘Actueel’ is een
zodanige muziek dus bijna nooit. Wat men voor de actualiteit schrijft, is niet voor
de toekomst bestemd. Men vervaardigt geen horloges die na een gebruik van zes
maanden waardeloos zijn - en men fabriceert, anderzijds, geen lucifers die tien
minuten achtereen kunnen branden. Lucifers vormen een actualiteitsequivalent;
horloges, tijdmeters, zijn dingen met een toekomst.
Maar ik moet, na hetgeen ik in de Haagsche Post uit uw mond opgetekend heb
gezien, een ernstig verwijt tot het in u gepersonifieerde Concertgebouw richten.
Namelijk dit: gij hebt in de laatste drie jaren van de waarlijk moderne muziek bijna
geen nota genomen. Gij hebt ons actualiteiten voorgezet, meer dan het sommigen
uwer woedende abonnees lief was; gij hebt modieuze prestaties voor modern laten
doorgaan. Maar de demonstraties der wezenlijke evolutie hebt gij ons onthouden.
Verleden jaar zijn twee werken die het recht hebben op onze belangstelling, tot
uitvoering gekomen: de Sinfonietta van Janáček - die toen juist gestorven was - en
het concert van Bartók. In de programma's van 1927-'28 en 1926-'27 vind ik slechts
zeer flauwe sporen van de evolutie. Zeker, wij kunnen het leven houden met de
kruimels die van de tafel vallen; Debussy wordt niet in het vergeetboek geplakt; wij
horen een paar maal Ravel, Stravinsky, Bartók. Maar het ontbreken van de belangrijke
oudere stukken van Schönberg, de laatste paar jaar (hoelang is het geleden dat de
Fünf Orchesterstücke op de lessenaars lagen?), en het achterwege laten van Webern,
Berg, Petyrek, Hauer, Lévy worden niet goedgemaakt door een accelerando van
Dohnányi's, Casella's, Coppola's en Steinbergen. Stukken als Pacific van Honegger,
het Vioolconcert van Hindemith, Bliss' Hymn to Apollo, Kodály's Háry János-suite,
enzovoort, zijn actualiteiten, meer niet. Zij hebben de waarde van een Gemengd
Nieuwsbericht: zó gelezen, zó vergeten. Nu spreek ik nog niet van de blunders, als
daar zijn: Apollon musagète van Stravinsky, de Symfonie met orgel van Jongen, de
Symphonischer ‘Tanz’ van Grosz, Powells Negro rhapsody en die stukjes van Cassadó.
De gevolgen van deze werkwijze zijn funest.
Moet ik duidelijker zijn? Welnu dan: plaats op één programma Schuberts grote
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Symfonie in C, Shéhérazade van Ravel en als noviteit de Rapsodie van Powell. Wat
is het resultaat? Schubert boeit aller zinnen en herinneringen (aangezien bijna niemand
deze symfonie voor de eerste maal hoort...); Ravel wordt een minuscuul figuurtje,
na Schuberts - onder andere omstandigheden inderdaad ‘himmlische’ - Länge; Powell,
de actuele (de ‘moderne’, denkt het ongelukkige publiek), blijkt een a-musicus, een
defaitist-van-de-geest. En men heeft zijn, ditmaal gegronde, aversie tegen de
hedendaagse muziek alweer te pakken.
Een instituut als het Concertgebouw wordt, in zijn continuïteit, door twee gevaren
bedreigd. Het welzijn van het Concertgebouw gaat mij ter harte en daarom luid ik
alarm. Want het blijkt dat gij die gevaren niet ziet of (wat nog erger zijn zou) dat gij
die gevaren onderschat.
Het eerste gevaar schuilt in een exclusivistische houding die, aangemoedigd door
het applaus der onmondige menigte en de sluitende begroting, de werken der klassieke
en romantische periode, gekruid met wat Strauss en Mahler, steeds weer naar voren
brengt. Alsof 1929 gelijk was aan 1919, aan 1909. Als een instituut geen
gedaanteverwisselingen meer ondergaat, wordt het een bolwerk der reactie. Denkt
gij dat van het Concertgebouw te maken?
Het andere, ernstiger, gevaar bestaat in een systematisch verwarren van de smaken
van datzelfde onervaren en volgzame auditorium. Het Publiek ‘vindt’, voorlopig,
Schönberg even dwaas als Powell; het publiek heeft geen maten om de relatieve
grootte van onbekende muziekstukken te meten. Maar dat is ook niet in eerste instantie
de taak van het publiek; dat is het werk van de artistieke leider van het
Concertgebouw. En het is op dit punt dat gij de laatste jaren ernstig gefaald hebt. Ik
zeg u dat in volle gemoedsvrede en zonder persoonlijke bitterheid. Gij hebt de
suggestie van een evolutie gewekt, met concessies, met compromissen. Maar het is
lapwerk gebleven, lapwerk beneden de waarde van uw persoonlijkheid als musicoloog,
als componist, als leider van een cultureel instituut. Lapwerk dat de veertigjarige
traditie van ons Concertgebouw smaad aandoet. Ik heb te veel eerbied voor traditie,
te veel eerbied voor initiatief en persoonlijke vrijheid, om u mijn bezwaren langer
te onthouden.
Als concessie aan het heden hebt gij ettelijke actuele muziekjes ter uitvoering
aangenomen, stukken van Cassadó, Jongen, Grosz, Casella - zijn wij tegenwoordig
een doorgangshuis voor componerende virtuozen? Moet het dan honderd keer gezegd
worden dat de ‘moderniteit’ van een stuk niet schuilt in een of ander polychroom
akkoord of in een onintelligente oplossing? Sinds wanneer wordt de waarde van een
opus beoordeeld naar de dirigeerbaarheid of de interessantheid van het slagwerk?
Waar is het inzicht, waar is het muzikanteninstinct gebleven? Ik kan tientallen werken
opnoemen die wij ten gehore hebben gekregen, waarbij ik mij geschaamd heb.
Geschaamd als musicus, als Amsterdammer, als vriend van het Concertgebouw.
Dit had ik u te zeggen naar aanleiding van de misverstandwekkende samenvoeging
‘modern’ en ‘actueel’. Ik zou meer nog te zeggen hebben naar aanleiding van de
verhouding van het Concertgebouw tot de nieuwe Nederlandse muziek. Misschien
kan ik het voorlopig onuitgesproken laten; gij hebt in de Haagsche Post immers
gezegd
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dat ‘wij onze programma's zullen wijzigen’ (zij staan dus reeds vast?) ‘wanneer een
Nederlands werk wordt aangeboden waarvan de waarde niet in het experiment steekt’.
Dat is een bemoedigende toezegging voor ons, Nederlandse componisten. Ik zou
u echter nog onder het oog moeten brengen dat het Concertgebouw niet behoeft te
wachten tot Nederlandse werken aangeboden worden. Het behoort andersom te gaan.
Wacht men soms op aanbiedingen uit het hiernamaals als het dode componisten
betreft?
Zó stelt gij de Nederlandse levende componisten voor het alternatief ‘bloô Jan of doô Jan’. Ik voor mij vind dat niet bijzonder elegant.
Gij wilt dat ‘pers en publiek met sympathie tegenover nieuw Hollands werk staan’.
Ik ook. Aan u de taak pers en publiek op te voeden. Dat lijkt mij de juiste
arbeidsverdeling.
Houd u intussen overtuigd van onze volledige medewerking, ad majorem artis
gloriam.
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Fragment van Pijpers bespreking in De Muziek van de opvoering die hij in Brussel bijwoonde
van Honeggers Antigone.
In zijn artikel (p. 392-395) oordeelt Pijper: ‘Zelden nog registreerde men een pijnlijker minimum aan
inventie, gepaard aan een zo onvoldoende vakkennis, een zo onbelangrijk muzikaal besef, een zo
anti-artistieke dispositie.’
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Twee van de decors van André Boll voor de Carmen-productie van de Wagnervereeniging,
afgebeeld in De Muziek van november 1928.
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Willem Pijper en naast hem zijn tweede vrouw Emmy van Lonkhorst, Guillaume Landré, Emmy
Frensel Wegener (?), Henriëtte Bosmans en Frieda Belinfante. In de buurt van Genève waar in
april 1929 het ISCM-festival plaats vond.
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Dit fotoportret van Leoš Janáček (1854-1928) stond afgedrukt bij Pijpers In memoriam in het
augustus-nummer van De Muziek.
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Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
november 1929 (De Muziek)
De eerste zes abonnementsconcerten van dit seizoen werden gedirigeerd door Willem
Mengelberg, die ditmaal later dan andere jaren naar Amerika zal vertrekken. Tot
uitvoering kwamen, achtereenvolgens, Diepenbrocks Vogels-ouverture, het Eerste
pianoconcert van Beethoven (Cortot), Ibéria, Francks Variations symphoniques, een
Brandenburgs concert van Bach, Mendelssohns Vioolconcert (Cecilia Hansen), de
Eerste van Brahms, het Lied von der Erde, werken van Bloch, Tsjaikovski's Roméo
et Juliette, de Haffner-serenade, de Ouverture Zur Weihe des Hauses, Nuit sur le
mont chauve van Moesorgsky, een pianoconcert van Rachmaninov (solist: de auteur)
en de Pathétique. Louter goedbekende werken, gelijk men ziet; met uitzondering
van het drietal composities van Ernest Bloch, die hier zelf de Europese première van
zijn zogenaamde epische rapsodie America gedirigeerd heeft.
Over de relaties tussen de Verenigde Staten en de Naamloze Vennootschap het
Concertgebouw is het laatste woord nog niet gesproken. Wij hebben Mengelberg
naar Amerika zien vertrekken en eenvoudigen van geest stelden zich gouden bergen
voor van deze nieuwe zakenrelatie. Sommige optimistische couranten en periodieken
spraken van een vermeerdering van Hollands Glorie, anderen bliezen de affaire op
tot een soort muzikaal gezantschap buiten bezwaar van 's lands schatkist.
Nationalistisch gezinde muziekminnaars verwachtten heil voor de Nederlandse
muziek; Mahlerianen hoopten, met Mengelbergs hulp, op een verovering van de
Nieuwe Wereld.
Het is anders uitgekomen. Wij behoeven Mengelbergs verhouding tot de
Nederlandse muziek niet speciaal in verband met Amerika ter sprake te brengen:
niemand kan verwachten dat Mengelberg te New York anders over de Nederlandse
muziek zou denken dan in Amsterdam. Wij behoeven het ook niet over
Mahler-propaganda te hebben; de vraag of ‘men’ in Amerika ‘nog niet’ rijp voor
Mahler zou zijn, kan hier onbesproken blijven.
Maar wij constateren dat Mengelbergs Amerikaanse contacten niet nagelaten
hebben een stempel te drukken op het muziekleven van Amsterdam. Wij hebben de
laatste jaren een aantal Amerikaanse en half Amerikaanse composities ten gehore
gekregen die dermate leeg aan muziek, dermate slecht van makelij waren, dat het
alle beschrijving tart. Bewust of onbewust bedrijft men een soort pénétration pacifique:
opvatting, stijl, programmasamenstelling - kortom alles wordt afgesteld op
Amerikaanse normen. Niemand heeft nog opgemerkt dat het gemakkelijker is het
Amsterdamse publiek te normaliseren naar Amerikaanse eisen van smaak en cultuur,
dan heterogene, onervaren Amerikaanse publieken op te voeden tot een Europees
niveau. Toch blijkt dit zo te zijn. De kunstzin, het artistieke bevattingsvermogen, de
belangstellingen van het Amsterdamse publiek van 1929 zijn ontstellend veel lager
dan zij dat waren omstreeks 1922. Tot en met het Mahler-feest is het Willem
Mengelberg mogelijk geweest zich steeds te vernieuwen. Tot 1922 is het hem gelukt
zichzelf op peil te houden, en daarmee zijn publiek - het publiek dat hij in een leven
van werken en

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

502
strijden opgevoed had met het merg der klassieken, dat hij gebracht heeft tot Strauss
en Mahler. Het is nodig om de feiten onder de ogen te zien: na en door Mengelbergs
Amerikaanse expedities is het concertleven hier in verval. O, zeker, men kan wijzen
op volle zalen, men kan zich nog laten verdoven door orkanen van applaus. Maar de
muziekliefde, het begrip ging teloor. De eerbied voor de muziek maakte plaats voor
een kritiekloze heldenverering; het gebaande pad werd verlaten en wij bevinden ons
thans in het moeras. Ik voorzie binnen zeer korte tijd de ernstigste catastrofen; men
heeft zijn houvast verloren en het geloof in de continuïteit der kunst.
Nu reeds zijn wij afgezakt tot een festival-Bloch - en zó ver heeft men de
systematische desoriëntatie van ons publiek doorgevoerd, dat wij het oeuvre van
deze kleinhandelaar in ‘grote’ kunst hebben toegejuicht alsof wij te maken hadden
met Beethoven, Tauber of wijlen Caruso...
Ernest Bloch is een der Europese componisten die tijdens en na de oorlog het wrak
geschoten schip der Europese cultuur verlaten hebben. Amerika bood meer kansen
dan Zwitserland, zijn vaderland; en Bloch heeft zich die kansen ten nutte gemaakt.
Hij is thans pedagoog in San Francisco en wij willen hopen dat zijn werkzaamheden
daar een gunstige invloed zullen uitoefenen op het genus Amerikaanse componisten
in wording. Jonge Europese componisten zouden maar weinig goeds van hem kunnen
leren - en in zoverre mogen wij het besluit prijzen dat Bloch in 1916 naar Amerika
gevoerd heeft.
Mengelberg dirigeerde op 17 oktober Blochs Symfonie in cis, een werkstuk uit
het jaar 1901, toen de auteur leerling was van Thuille in München. Het stuk is
volmaakt onpersoonlijk, slecht van bouw, hybridisch van thematiek en buitensporig
lang. Het eerste deel mist alle concentratie, de volksliedachtigheden in II en III, vrij
naar Het patertje langs de kant,1 vertonen geen spoor van geest. De fugatische Finale
is geserreerder, zolang het fugatisch is (een fugato is in zijn lengte altijd beperkt door
het aantal noten van de dux!), maar zwerft daarna weer weg in een woestijn van
citaten uit de vorige delen. Techniek van de Negende - minus het koor, minus het
genie.
Loevensohn speelde daarna Schelomo - het stuk waaraan Bloch op den duur
eenzelfde onsterfelijkheid te danken zal hebben als Max Bruch aan het Kol Nidrei.
Maar Kol Nidrei is beter, want Bruch wist meer van het vak componeren.
En als apotheose kwam dan op 20 oktober, plusminus om half vier, de epische
rapsodie America.
Dat men, in 1929, de eerste Amsterdamse uitvoering brengt van een langdurig en
vrijwel talentloos symfonisch probeersel uit het jaar 1901 (achtentwintig jaar na
dato!) is alleen maar belachelijk. Dat men hier, in 1929, de Europese première brengt
van een in 1926-'27 geschreven en in 1928 bekroonde mislukking, is een symptoom.
Een symptoom van de averechtse resultaten der Amsterdams-Amerikaanse
zaken-vriendschappen, bovengenoemd. Ik aarzel niet America een der allerslechtste
muziekstukken te noemen die wij in jaren te horen hebben gekregen. De oude
Symfonie in cis is nog geen muziek, dat is deeg, beslag van muziek - een kleffig,
dufriekend beslag,

1

Van Pijpers hand verscheen in 1926 een bewerking van drie oud-Hollandse volksdansen.
Het patertje langs de kant was het derde daarvan. Kloppenburg (1960), 101.
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zonder zuurdesem, zonder specerijen. Maar America is een uitdragerij, een berg
oudroest, een autokerkhof. Na de Symfonie in cis mocht men nog hopen dat de auteur
mettertijd bezinning zou leren, dat zijn zelfkritiek zou groeien met zijn
onderscheidingsvermogen. Niemand kan op zijn eenentwintigste jaar nog alle eigen
en vreemde invallen uit elkaar houden. En Arthur Seidl, die dat stuk in 1903
beschermend ‘gar nicht so talentlos’ noemde, leverde daarmee een even milde als
menslievende kritiek.2 Maar Bloch heeft zich laten bederven door de ophemelarijen
van buitenstaanders als Romain Rolland: ‘Votre symphonie est l'une des oeuvres
capitales de l'école moderne’...3 Welja!
Wanneer men de programmabijschriften van het concert van 20 oktober mocht
geloven - een bloemlezing van Amerikaans-Zwitsers-Semitisch juichvermogen,
overgebracht in knikkebenend Hollands - dan was America het gewichtigste document
der mensheid, na de evangeliën en de habeas-corpus-act. Het is alles wel zeer buiten
proportie.4
America bestaat uit drie ellenlange delen, min of meer cyclisch gebouwd, met
gebruikmaking van een motto (waarop men verderop het woord ‘A-mêêê-rica’ kan
gaan zingen), vermeerderd met een halfhonderd citaten uit de wereldliteratuur: Bach,
Beethoven, Chopin, Debussy, My old Kentucky home,5 Brahms, Gershwin, Bruch,
weer Beethoven, Irving Berlin, Schumann en Zez Confrey.6
Rudolf Mengelberg, die Bloch, in het programmabijschrift, niet ‘onder de
baanbrekers wil rangschikken’, heeft er bezwaar tegen hem een epigoon te noemen.
Ik deel die bezwaren niet. Epigoon kan men zijn van honderd meesters en chefs
d'école tegelijkertijd. Bloch is precies het voorbeeld van de geboren epigoon, van de
man zonder eigen toonkunstig initiatief.
Klaarblijkelijk is dit juist het soort muzikale choucroute waaraan Amerika behoefte
heeft: Blochs epic rhapsody werd door vijf dirigenten uit een inzending van
tweeëntwintig partituren gekozen en bekroond met de ‘Musical America’-prijs.
America! America!
my love for thee arouses me
to nobler thoughts and deeds...7

Ik heb het niet kunnen horen.

2

3

4

5
6
7

De musicoloog Arthur Seidl schreef dit naar aanleiding van de uitvoering van het stuk in
1903 tijdens het grote Tonkünstlerfest van de Allgemeiner Deutscher Musik Verein in Basel.
Hij wordt geciteerd in het Programma Concertgebouw Amsterdam van 20 oktober 1928, 38.
Romain Rolland in een brief aan Bloch, naar aanleiding van een uitvoering in 1915 te Genève
onder leiding van de componist. Ook deze tekst wordt geciteerd in het Programma
Concertgebouw Amsterdam van 20 oktober 1928, 38-39.
De toelichting op Blochs America: An Epic Rhapsody is geschreven door Lawrence Gilman
en overgenomen uit de programmaboekjes van de Philharmonic Symphony Society in New
York (Programma Concertgebouw Amsterdam, 20 oktober 1929).
Liedje van Stephen Collins Foster (1826-1864).
Componist van het eerder door Pijper genoemde Kitten on the Keys (‘Muziek en nationaliteit’,
HPG 2, 465).
Uit de slothymne van Blochs America: An Epic Rhapsody.
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Muziekbesprekingen
november 1929 (De Muziek)
Constant van Wessem: Het musiceeren en concerteeren in de loop der
tijden
Uitgeverij De Spieghel, Amsterdam. f 2,90
Het is al geruime tijd geleden dat de omstandigheden ons noopten een publicatie van
deze auteur kritisch te beschouwen. Dat was in het jaar 1922, in De Nieuwe Kroniek,
onder het hoofd ‘Helden der Toonkunst’.8
Sindsdien is er veel veranderd: De Nieuwe Kroniek bestaat niet meer,
representatieve figuren uit de eerste naoorlogsjaren verdwenen voorgoed van het
toneel, andere verschijnselen dan dadaïsme en russofilie vroegen onze belangstelling.
Vele auteurs van toen leerden inzien dat zwijgen over zaken waar men geen verstand
van heeft, beter is dan nonsens debiteren. Niet alzo echter Constant van Wessem: hij
bleef een der meest actieve publicisten in dit aan critici zo arme gemenebest. Hij
bleef zichzelf gelijk: zijn laatste pennenvrucht, welke dit jaar verscheen, is niet beter
geschreven dan zijn vroegere boekjes; Het musiceren en concerteren getuigt niet van
toename in kennis, niet van vermeerdering der intelligentie. Men zou geneigd zijn
te zeggen: integendeel. Maar dat ware weer onbillijk tegenover de oudere schrifturen.
In de loop der jaren wijzigde Constant van Wessem zich op geen enkel essentieel
punt. Zijn ijver bleef onalledaags, zijn bibliotheek werd beter voorzien. Zijn
instrument, de Nederlandse taal, ging hard achteruit. Zijn instelling ten opzichte van
de objecten zijner belangstelling, welke eertijds iets quasi-leutig-sportiefs had, droogde
in tot een soort onzakelijke Neues Wiener Journal-originaliteit.9
Maar welk een opeenhoping van onzinnigheden, in deze honderdvijftig bladzijden
druks! Wat al citaten zonder bronvermelding, welk een gebrek aan ordenend
bewustzijn; hoe slordig is dit boekje samengeflanst!
Ons sterk gecomprimeerde geestesleven kan tegenwoordig wellicht niet meer
buiten populaire compilatiewerken: dingetjes die op speciale terreinen in eenzelfde
‘behoefte’ voorzien als het roze weekblad10 met de aardige inhoud dat doet in de
journalistiek. Niet iedereen heeft gelegenheid om alle verschijnselen des muzikalen
levens zelf uit de (vaak moeilijk bereikbare) bronnen te gaan putten. Van Wessem
heeft buitensporige moeite gedaan om de reputatie van een woordvoerder der muzikale
avant-garde te verwerven. Maar daarbij stonden zijn verbluffend gebrek aan
elementaire vakkennis, zijn gemis aan logica, zijn pose van veelweter hem danig in
de weg. Ik zou de waarde van zijn publicaties tegenwoordig niet eens meer met de
maten van de Haagsche Post durven te meten: deze ‘avant-garde’ is er een in
zakformaat.
8
9

10

Zie HPG 1, 699-702.
Deze krant verscheen van 1893 tot 1939 met als ondertitel ‘unparteiisches Tagblatt’. Na 1918
nam de politieke berichtgeving een belangrijker plaats in: het blad sympathiseerde met de
monarchie en was antimarxistisch. Wat Pijper bedoelt met ‘onzakelijke Neues Wiener
Journal-originaliteit’ is onduidelijk.
De Haagsche Post werd het roze weekblad genoemd naar de kleur van het papier waarop
het was gedrukt.
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Op elke bladzijde van het keurig uitgegeven boekje vinden wij de ergste blunders,
om geen sterker woord te gebruiken. Ik sla het op een willekeurige plaats open en
vind daar:
(Bladzijde 105): ‘Men moest zich niet alleen de oren, maar ook de halzen kunnen
verrekken op zijn concerten.’ Vraag: hoe verrekt men zich de oren? Tweede vraag:
hoort het werkwoord verrekken hier wel thuis?
(Bladzijde 119): ‘De grappenmaker Heine zag Berlioz zelf de pauk bespelen en
telkens als diens blik die van zijn geliefde dame kruiste, sloeg hij extra met de pauk.’
Vraag: hoe slaat men ‘met’ ‘de’ pauk?
(Bladzijde 33): ‘De theoretische compositie der geleerde asceten, voor wie de
muziek “formule” scheen te zijn, heeft opgehouden, en de vrolijke dwaasheid der
wereld verlenigt de versteende vormen en geeft er nieuw leven aan.’ Ik zou dit graag
willen begrijpen.
(Bladzijde 130): ‘Met eretekenen behangen, zelfs getiteld, troont de virtuoos boven
op zijn trofee van lauwerkransen en gebroken vrouwenharten.’
Wat nog te zeggen van de ‘grijnslachende negerpianist’ van bladzijde 143 die ‘aan
zijn toetsen’ ‘rukte’? Ik denk niet dat daar veel van te horen geweest zal zijn. Wat
van het dansmeestersviooltje op bladzijde 150, dat ‘veel groter, en een viool’ was?
Er schijnt ergens een nulpunt van het absolute onverstand te bestaan. De opuscula
van Constant van Wessem bevinden zich aldoor in de onmiddellijke omgeving van
dat nulpunt. Kritiek kan men er ternauwernood op leveren: het signaleren van de
fouten en zotheden alleen vergt reeds te veel plaats. En bovendien: men weet wel
waar men begint, doch niet waar het einde zal zijn.
Het einde... Men moet welhaast de hoop opgeven dat er nog ooit een einde zou
komen aan deze colportage van nonsens en betweterij. Het Nederlandse muziekleven,
machteloos overgeleverd aan de luimen van onbevoegden en epigonen, schijnt iets
als Van Wessem verdiend te hebben. Hoe willen wij ooit het miljard misverstanden,
kwalijke erfenis van de negentiende eeuw, uit de weg ruimen, als de publicisten van
heden niet anders doen dan nieuwe onjuistheden en stoffig puin van gedachten
aanslepen? Er is geen beginnen aan.

Dr. E.W. Schallenberg: Studiën over Frédéric Chopin
Uitgeverij Nijhoff, Den Haag. f 4,Het kardinale bezwaar tegen dit uiterst belangrijke boekwerk is dat het zich al te
moeilijk lezen laat. De schrijver bezigt geen fraai Nederlands en zijn zinnen zijn
meer het resultaat van (op zichzelf dikwijls voortreffelijke) denkprestaties dan de
overtuigende manifestatie van heldere voorstellingscomplexen. Nu weet ik zeer wel
dat men andere eisen behoort te stellen aan een dissertatie dan aan een essay. Maar
de schrijver had, zonder aan de wetenschappelijkheid van zijn studie schade te
berokkenen, een groot deel van de noten op een paar pagina's achterin kunnen
verzamelen, een ander deel kunnen schrappen (de noten die geen
bronnenvermeldingen zijn, doch kanttekeningen van esthetisch karakter, als op
bladzijde 92, 121, enzovoort). Het merendeel had hij desnoods in de tekst kunnen
verwerken.
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Bovendien had hij een groot aantal defecte zinnen, welke ontspoord zijn op de weg
van het hoofd naar het papier, behoren te repareren: ‘Dat de introspectieve Schumann
dromen kan verstoffelijken op ongedroomde wijze’ (bladzijde 124). ‘De opera met
haar zilveren coloratuur zal bevruchtend werken op zijn fantasie’ (bladzijde 149).
En meer dergelijks.
Het is jammer dat inhoud en verschijningsvorm van het boek niet beter
overeenstemmen. Want de studiën van dr. Schallenberg11 zijn van zeer grote betekenis
en verdienen algemene bekendheid. Hier is hoogst belangrijk speurderswerk verricht
en een aanzienlijk stuk denkarbeid voltooid. Het ware te wensen dat alle musici, en
vooral de pianisten, kennis konden nemen van dr. Schallenbergs beschouwingen. Ik
voorzie evenwel dat een groot deel der niet wetenschappelijk denkende kunstenaren
door het uiterlijk van zijn gedachtegangen afgestoten zal worden - en dit is juist het
bezwaar waarop ik zo-even doelde. Ik wilde wel dat dr. Schallenberg dit werk,
comprimerende en hier en daar snoeiende, herschreef, ten behoeve van de Nederlandse
muziekminnaars, niet academisch gevormden, voor wie zijn figuurlijke druiven wel
wat hoog hangen. Wat ten gevolge zal hebben dat men deze druiven voor zuur en
dus oneetbaar zal uitmaken, vrees ik.
En dat is dubbel jammer, daar vooral de beschouwingen over Chopin en de
romantiek zo bijzonder actueel zijn en een helder licht werpen op allerlei
verschijnselen die men tot dusverre in een schemerduister placht te hullen.

Fünf Stücke für Orchester, opus 10
28 november 1929 (programma Concertgebouw)
Anton von Webern is 3 december 1883 te Wenen geboren. Hij studeerde
muziekwetenschap bij Guido Adler en was een der eerste compositieleerlingen van
Arnold Schönberg. Zijn oeuvre omvat liederen, koren, orkeststukken en kamermuziek.
De heden tot uitvoering komende Fünf Stücke für Orchester zijn van 1913.
Nimmer maakte een auteur het zijn hoorders moeilijker om door te dringen tot de
kernen van zijn muzikaal betoog dan Anton von Webern deed, onder andere met
deze vijf orkeststukken. Zijn artistieke principes, zijn stijl, zijn apperceptie van
muziek - dit alles is diametraal tegenovergesteld aan alles wat wij de laatste
honderdvijftig jaar leerden waarderen als toonkunst. Hij exponeert niet, hij bouwt
niet: hij musiceert slechts. En dit op allerbijzonderste, uiterst persoonlijke wijze. De
Orchesterstücke duren slechts enkele ogenblikken - maar in dat extreem korte
tijdsbestek leeft alle lyriek, worden alle slechts door muziek aan te duiden roerselen
openbaar gemaakt.
Anton von Webern is de allergevoeligste, de meest verfijnde lyricus onder de
levende componisten.

11

E.W. Schallenberg schreef in 1954 het artikel ‘Over Willem Pijper; Spel van emotie en
intellect’ (Varia Historica, Assen 1954, 243-255).
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De vijf stukken vormen tezamen een eenheid. I (Sehr ruhig und zart) bestaat uit
twaalf maten plus opmaat. In de derde maat intoneert de klarinet een zeer gevoelig
gebogen melodische lijn; de viool zet de melopee voort en de harp (flageoletten)
sluit af. II is verder uitgewerkt. Viool en klarinet, vervolgens hobo en klarinet brengen
een contrapunterend fragment. De beweging stokt, viool en trombone con sordino
herhalen een flard van het eerste gegeven. Plotseling: stijging. Klarinet, dan trompet
en hoorn, barsten uit met een merkwaardige verkorting van het thema. Drie maten
forte tot fortissimo: uiterste compressie van de inval. En dit alles duurt slechts enkele
seconden: het tweede deel, Lebhaft und zart bewegt, omvat veertien maten en een
fermate.
Het derde stuk (Sehr langsam und äusserst ruhig) is een der diepste en
toverachtigste bladzijden uit de hele moderne literatuur. Op een fond van klokgelui
- gitaar, mandoline, harp, klokken, ‘Herdenglocken’ en trommels, alles ppp - zweven
hier schimmen van melodieën langs: vier vioolnoten, het geluid van een hoorn, van
een klarinet, een violoncel, een trombone. En vóór het visioen ons helder voor de
geest staat, lost het zich op in nevelen - een geruis, een ademtocht.
IV heeft de betekenis van een minuscuul intermezzo. Het klokkenluidende derde
deel bestond uit twaalf maten; het intermezzo heeft aan de helft genoeg (zes maten
plus opmaat). Het is bijna een revenant van het eerste deel, in het verkort. Fliessend,
äusserst zart gaat ons een klankenmozaïek voorbij: mandoline, trompet, trombone.
‘Wie ein Hauch’ verdampt de muziek.
Het laatste deel (Sehr fliessend) is het uitvoerigste. Duur: tweeëndertig maten;
constructie: driedelig. De climax in het midden is anders gekleurd dan het hoogtepunt
van II; minder alarmerend, helderder. Het slot grijpt terug op de
verminderd-octaafbindingen van I.
Wanneer ik een karakterisering van Weberns werk zou moeten geven, dan zou ik
het essentie van muziek willen noemen. De muzikale complexen zijn ten uiterste
verfijnd, tot het allernoodzakelijkste teruggebracht. Wat Schönberg in die jaren, vlak
voor de grote oorlog, voorzweefde, is door zijn leerling met een onnavolgbaar
meesterschap verwezenlijkt. Er staat niet één verdubbeling in deze partituur, niet één
vulstem; geen noot, geen rust, die niet absoluut onmisbaar zijn. De sonoriteit van dit
kleine ensemble (vier strijkinstrumenten, zeven blaasinstrumenten, harmonium,
mandoline, gitaar, celesta, harp en slagwerk) is verbazingwekkend. Werk als dit is
ook te beschouwen als reactie op de grote apparaten, op de uitvoerige concepties.
Het wil niet anders zijn dan: expressie.
Het is duidelijk dat men de Fünf Stücke für Orchester niet moet beluisteren met
oren die op symfonische verwikkelingen ingesteld zijn. Toonkunstige ambities waren
Webern in die jaren volkomen vreemd. Men zoeke niet naar harmonische,
contrapuntische, constructieve details. Het is geconcentreerde lyriek. En als zodanig
een hoogtepunt van drie eeuwen Europees muziekbesef.
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Muzikale waarde
december 1929, januari en maart 1930 (De Muziek)12
I
Wanneer wij, met voldoende kennis van zaken, naar een muziekstuk luisteren,
wanneer wij een compositie uitvoeren of een partituur lezen, dan verrichten wij
tegelijkertijd schattingsarbeid. Wij objectiveren onder het lezen, het spelen, het horen.
Wij trachten ons, nu eens met meer, dan weer met minder succes, een mening te
vormen over de importantie, de waarde van dat kunstwerk.
Sommigen onzer, de critici, verrichten deze ijkmeestersbezigheden als beroep en
dan liefst zo grondig mogelijk. Anderen trachten het resultaat van hun ondervindingen,
hun ‘oordeel’ dus, te verdoezelen, daar zij in de waan verkeren dat zij slechts die
muziek goed kunnen interpreteren waarop hun (eventuele) bedenkingen geen vat
zouden hebben.
Maar bewust of onbewust: wij onderscheiden; wij maken gebruik van het
ongeschreven recht op voorkeur, en een muziek waarover men geen oordeel heeft,
bestaat praktisch niet voor ons. Voor het grootste deel der musici en amateurs is
slechts een relatief zeer gering percentage der totale Europese toonkunst van waarde.
De Orchesterstücke van Schönberg betekenen nog steeds niets voor 90% der
Nederlandse muziekminnaars. Slechts enkelen kunnen deze duistere partituur lezen
(dat wil zeggen zich bij het lezen de realiteit der klanken met absolute zekerheid
voorstellen). Voor de uitvoeringspraktijk bestaan deze stukken natuurlijk niet...
Daarnaast kan men constateren dat de neoromantische Duitse orkestliteratuur
zonder waarde is voor de Italianen en Spanjaarden, dat de Franse en Italiaanse
operakunst voor ons, Nederlanders, zo goed als niet bestaat. En dat grootmeesters
als Palestrina en Orlando onbekende factoren zijn geworden in ons concertleven.
In plaats dus van ons te verhovaardigen op een vermeende vooruitgang van het
muziekleven, op de vorderingen die de berichtgevingsdiensten hebben gemaakt, in
plaats van tevredenheid over de huidige stand van zaken, past ons bescheidenheid
en, op zeer essentiële punten: schaamte. Wij kunnen slechts ‘oordelen’ over de
betekenis van een minuscuul fragment der Europese muziek. De wijze waarop men
bij het formuleren van dat oordeel13 te werk zal behoren te gaan, vormt het onderwerp
van de hierna volgende korte beschouwing.

II
Een muzikaal kunstwerk is opgebouwd uit verschillende en altijd weer afwijkend
gedoseerde elementen. Primair is de melodiek, de rangschikking van toonhoogte en

12
13

I en II verschenen in december 1929, III en IV in januari 1930 en V (slot) in maart 1930.
[WP:] Hiermee kom ik terug op een tweetal in dit tijdschrift verschenen artikelen: ‘Over het
beoordelen van kunstwerken’ door A. Brommert, jrg. I, blz. 271 e.v.; en ‘Muziekbeoordeling
voorheen en thans’ door J. Leguyt, jrg. IV, blz. 75 e.v.
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-duur. Alle andere verschijnselen zijn secundair (contrapunt, harmoniek, structuur,
instrumentatie), afgeleid uit het primaire, melodische element. Er bestaat muziek
welke niet anders is dan een melopee. Geen muziek is evenwel denkbaar welke buiten
de melodische principes om ontstaan zou zijn. Men herkent soms in de aanvang de
melodiek niet onmiddellijk; en daaruit resulteren dan de neuswijze bévues betreffende
composities welke ‘louter harmonisch’ of ‘exclusief contrapuntisch’ zouden zijn.
Zie de communis opinio omtrent Debussy anno 1910,14 denk aan de onintelligentheden
welke door en namens Stravinsky ‘van de derde periode’ begaan zijn,15 herinner u
de stupiditeiten die men naar aanleiding van de laatste werken van Schönberg c.s.
gedebiteerd heeft.16 Zodra een muziekstuk in beweging is gekomen, zodra de muzikale
stroom vloeit - van het eerste naar het tweede akkoord reeds - volgt men de (evidente
of verscholen) melodiek.
De studie der harmonie, als zelfstandig vak, heeft ons deze waarheid tamelijk wel
laten vergeten.
De hiernaast afgedrukte akkoordverbinding

is niet bijzonder rijk aan ‘muziek’ - maar wát er dan nog gebeurt, is van melodische
aard: de schreden e-f-e en g-a-g, in alt en tenor.
De betekenis van elke harmonische formule is een melodische. De harmonieleer
levert ons een soort geheimschrift met behulp waarvan wij een aantal primitieve
melodisch-contrapuntische verschijnselen kunnen aanduiden. Muziek ontstaat echter
uitsluitend uit melodische gegevens. Het is een dwaling te beweren dat de observaties
en cultures van (bijvoorbeeld) harmonische fenomenen ooit een muzikaal kunstwerk
zouden kunnen opleveren. De elementen contrapunt, harmoniek, constructie hebben
ongetwijfeld betekenis voor het totaal van een muziekstuk. Maar niet daardoor wordt
de waarde van een schepping bepaald.

Muzikale waarde is melodische waarde.
Het zal nodig zijn het begrip melodiek nader te omschrijven. Voor velen is ‘melodie’
identiek met het tweede thema uit de Unvollendete en de misverstanden welke uit
deze korthorigheid ontstonden, zijn legio. Het tweede thema uit de Unvollendete is
een zeer nauwkeurig gedetermineerd melodisch gegeven; nauwkeurig gedetermineerd
door tonale (G-majeur), tijdelijke (plusminus 1822) en lokale (Wenen)
vooropstellingen. Elk melodietype is anders: plaats en tijd manifesteren zich nog
duidelijker in de primaire, melodische formaties dan in het contrapunt of de
14
15
16

[WP:] Ook bij G. Setaccioli: Claudio Debussy, È un innovatore? Roma, 1910.
[WP:] O.a. Arthur Lourié: ‘Oedipus rex’. La Revue Musicale, juni 1927.
[WP:] O.a. J. Achtélik: Der Naturklang II, blz. 149: ‘die Menschheit (wird) beginnen sich
dieser unnormalen, ganz sicher ins Pathologische hinüberspielende Nervenreizungen zu
schämen.’ [AvD:] De volledige titel van het boek van Josef Achtélik is Naturklang als Wurzel
aller Harmonien (1922).
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harmoniek. Luca Marenzio,17 die door zijn tijdgenoten (omstreeks 1600) ‘il più dolce
cigno d'Italia’ genoemd werd, schreef melodische fragmenten van dit type:

17

In De Muziek staat Luza Marencio.
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Driehonderd jaar later vinden wij de volgende melodische lijn:

Het melodische gegeven van het eerste der Drei Klavierstücke opus 11 (1908) van
Arnold Schönberg luidt:

Ziehier drie melodietypes, drie werelden. Alle drie bevinden zich op andere planeten
dan de melodiek waarvan Schubert zich bediende. Om dus de melodische waarde
van bijvoorbeeld deze fragmenten te kunnen bepalen, zal het nodig zijn zich
rekenschap te geven van tijd en plaats van herkomst. De melodiek van het type
Schubert behoort volstrekt tot een bepaald milieu, tot een vaste periode. Schuberts
erfenis is voornamelijk beheerd door de grote Weense walscomponisten, door Lanner
en de familie Strauss. In An der schönen blauen Donau - een meesterwerk! - staat
meer Schubert dan in de vier symfonieën van Brahms of in het volledige oeuvre van
Wagner. Schuberts melodietype was voorbeschikt om snel populair te worden en
dus was het niet meer dan een symptoom van dit populariseringsproces dat de
componisten van de ‘lichte’, de ‘ontspannings’ muziek zich tot dit soort muzikale
gedachtegangen aangetrokken gevoelden.
De melodiek van Schönberg is de consequentie van totaal andere gegevens. Bij
Richard Wagner vindt men voor het eerst een systematisch gebruikmaken van
soortgelijke muzikale expressies. Men behoeft nog geen psycholoog van professie
te zijn om motieven als de hierboven afgedrukte te determineren als uitingen van
een sterk en bewust pessimisme. De dalende lijn b (gis) (g) f f e is, vooral door het
aanzetten van het ‘leitton’-karakter der f, manifest genoeg. Wagner vond ettelijke
soortgelijke melodiewelvingen: het Schlafmotiv, het Götterdämmerungsmotiv, het
Wehemotiv uit de Ring, het Entsagungsmotiv uit de Meistersinger, om slechts enkele
te noemen. In het gegeven van Schönberg is het karakter echter passiever dan bij
Wagner ooit. Het merkwaardige geval doet zich bij Schönberg voor dat zijn muziek,
zodra de melodiek een stijgend karakter krijgt,

Schumanniaans-romantisch van expressie wordt. Zie nr. 5 van de Sechs kleine
Klavierstücke opus 19 (1911); vooral de hiernaast afgedrukte maten 4-6.
Debussy's melodietype ontsproot uit een ander muzikaal protoplasma. Melodieën
als het tweede thema uit de Unvollendete groeiden uit de kinetische wortel der toon-
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kunst: de geste, het gebaar, de fysieke bewegingen bleven nog herkenbaar onder de
welvingen, het op en neer, van deze lijnen. De muzikale zin uit de Pelléas ontstond
uit de vocale wortel der muziek: de eerste twaalf noten van het citaat zijn niet anders
dan de op toonshoogten en in notenwaarden gefixeerde declamatie van de tekst ‘Je
n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens’. En pas bij het woord ‘Mélisande’ bloeit
de lyriek op: de vier noten dis-cis-fis-cis roepen de muzikale ontroering in ons wakker;
de ontroering ten behoeve waarvan elke muzikale schepping bestaat, in hoogste
instantie.
De melodiek van het type, genoemd in voorbeeld 2, heeft andere betekenissen, is
ontworpen met een ander doel. De componisten van deze periode concipieerden hun
muziekstukken zonder daarbij rekening te (kunnen) houden met het perspectief der
klankkleuren. Vóór de instrumentele muziek zich tot een zelfstandige kunst
ontwikkeld had, was er nog geen sprake van dynamiek, van voor- en achtergrond in
het klankbeeld. De melodische frase die, in abstracto, ‘klinkt’ zoals in het voorbeeld
aangegeven is, werkt in concreto geheel anders, namelijk zó:

De melodische lijn welke men in de realiteit hoort, is dus, schematisch aangegeven,
ongeveer als volgt:

Hierbij valt op te merken dat de aandacht bij de 13e of 14e kwart (halfweg de bes ×
in de sopraan) onweerstaanbaar naar de partij van tenor I getrokken wordt en twee
kwarten later # naar de stijging in de alt. Wij laten daar de eerstgehoorde melodie in
de steek. Ja, zelfs na de eerste acht kwarten wordt onze attentie al afgeleid door de
inzet van de eerste tenor. Het melodie-horen is bij het werk der contrapuntisten een
ingewikkelder bezigheid dan bij Debussy of Schönberg. De klanken vormen hier als
het ware een mozaïek, geen sculptuur.

III
Men kan gemakkelijk een aantal werken noemen welke armer zijn aan melodische
waarde dan aan harmonische of contrapuntische eigenschappen. In een Albumblatt18
van Max Reger luiden de maten 5 en 6:

18

[WP:] Verschenen als Beilage van de Neue Musikzeitung, Stuttgart, 1911.
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Harmonisch is dit geenszins oninteressant. Melodisch blijkt het echter een luchtledig:
driemaal hetzelfde ritme, driemaal hetzelfde interval (kleine seconde!), driemaal
dezelfde expressie.
De voorzin van dezelfde periode (maat 1 en 2 van het stukje) luidt:

Ook hier: dezelfde melodische behoeftigheid, dezelfde uniformiteit van ritme. Slechts
eenmaal beweegt de melodie zie over groter afstand dan de seconde: de sextsprong
e-gis van de eerste naar de tweede maat. (Welke door de gang van zaten in de bas:
kwartsprong in tegenbeweging, dus cadensbetekenis, weer vrijwel tenietgedaan
wordt.)
Reger had ook nimmer de ambitie voor een melodievinder aangezien te worden.
Het begrip ‘melodie’ was in zijn dagen, en niet alleen in Duitsland, vastgeroest
geraakt aan een soort doorgeschoten italianisme (Mascagni, Puccini, de Russen, de
Franse auteurs van ‘lichte’ muziek, e tutti quanti) en een serieus componist achtte
zich te goed voor dit soort werk. Terecht. De melodietypen welke eertijds aan Schubert
de enig juiste muzikale expressie boden, waren na Beethoven, Berlioz en Wagner
even overbodig geworden als moderateurlampen, vadermoorders en postkoetsen. De
componisten van Regers generatie hielden zich met die veil geworden melodiek niet
meer op. De harmoniek bood nog ontwikkelingskansen, deze melodiek niet. En dus
werd de aandacht der componisten bewust op het harmonische gericht: de melodiek
kwam op het tweede plan.
Wij kunnen nu al wel vaststellen dat deze verbijzondering een tussenstadium
geweest is. De wijze waarop iets gerealiseerd werd (de harmoniek, de instrumentatie)
scheen deze auteurs van meer belang dan de kwaliteit van de primaire inval. Men
vroeg niet meer ‘wat’ een componist was ingevallen, doch wel ‘hoe’ hij het verwerkt
had. Reger, Richard Strauss en Mahler zijn zich nimmer voldoende bewust geweest
van het primaat der melodiek.
Er is geen wezenlijk onderscheid tussen de melodische gegevens van Strauss en
die der klassieken. Er is slechts een verschil van dimensies. De melodieën van Strauss
hebben meer notenruimte nodig dan die van Spohr, maar zij verruimen het
muziekbesef van de hoorder nergens. De thema's van Mahler, voor zover het geen
bewuste of nevenbewuste citaten uit de wereldliteratuur zijn, vertonen de populaire
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‘Auftaktigkeit’ van de motieven uit de school Schubert-Lanner-Johann Strauss (zie
de zangthema's uit Mahlers Vierde, Vijfde en Negende symfonie naast de Duitse
dansen van Schubert of Johann Strauss' Freut euch des Lebens). Het tweede thema
uit de Unvollendete is de sleutel die op alle nieuw-Duitse muzikale concepties past.
De nieuwere muziek is echter niet langs deze wegen toegankelijk.
De periode Schumann-Brahms-Wagner-Richard Strauss-Reger is het
ondergangstijdperk der Weens-klassieke melodiek geweest. De melodieën werden
gecomprimeerd tot motieven en toen Hanslick zijn Vom Musikalisch-Schönen schreef
(1854), was het met de zinnelijk-melodische schoonheid eigenlijk al afgelopen. Dit
degeneratieproces ging steeds verder, tot het absolute nulpunt der periodische
liedmelodiek bereikt was. Dit is het geval, lijkt mij, bij Schönberg, Hindemith en
Hauer. De voornaamste melodische lijn uit het langzame deel van Hindemiths
Vioolconcert opus 36.3 (Kammermusik nr. 4) luidt:

Wanneer wij de octaafverschuivingen uit dit thema halen - de sprongen gis-g en d-cis
in eerste en derde maat - dan blijft daar een uitermate alledaags melodiefragment
over, opgesloten tussen twee gelijkluidende gis-en. De eerste maat is te beschouwen
als voorzin, de tweede maat is uitbreiding, de derde nazin. De voorzin beweegt zich,
bijna chromatisch, naar beneden, van gis tot d; de nazin daalt, volstrekt chromatisch,
van d naar gis. De verminderd-octaafsprongen zijn in deze melodiek niet essentieel.
De wijde spanningen namelijk die door deze werkwijze gesuggereerd worden, geven
hier slechts een kunstmatig perspectief: er is ternauwernood een timbreverschil; grote
intervallen zijn niet altijd de uiting van grote ge dachten. Deze ruimtebehoefte is hier
anders gemotiveerd bij Beethoven (Adagio uit de Negende, het beroemde
hoornfragment), anders ook bij Richard Strauss (Eulenspiegel):

In dit laatste geval dekken de psychologische en muzikale motiveringen elkander
volkomen. Psychologisch: het springerige, anti-conventionele karakter van de
Uilenspiegel-figuur. Muzikaal: de techniek en expressie van het instrument hoorn.
Schönbergs ‘gesangvolle’ melodiek is in de regel even expressieloos. Het Adagio
uit zijn Kwintet voor blaasinstrumenten opus 26 (1925) begint aldus:
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Primo gaat dit zó langzaam ( = 32) dat het volgen van de melopee uiterst bezwaarlijk
is. Secundo duurt het thema eigenlijk maar tot het teken +. Wat daar verder gebeurt
(overmatige kwartsprong naar beneden, overmatig octaaf, kleine septiem) is citaat
van de begeleidingsformule, welke tegelijk met het thema inzette (twee
septiemsprongen g-a en b-cis in de fagot). De laatste noten (e-fis) bevestigen die
septiemsprong (a-b).
Wat nu het essentiële deel van dit thema betreft, de eerste drie noten (es-c-bes)
zijn niet bepaald hetgeen men een trouvaille zou moeten noemen. De gang terts-kwart
is bijna een ‘wandernd Motiv’. Niet dat dit een tekortkoming zou zijn. Maar het wijst
wel op een ietwat traag muzikaal denkproces.

IV
Laat ons thans een paar melodische gegevens beschouwen welke uit andere wortels
groeiden dan de bovengenoemde. Het vierde deel van Janácčeks Sinfonietta begint
met de mededeling:
Ik noem dit een mededeling, geen bezwering, geen evocatie. Janáček hield van
‘sprekende’ motieven, hij was geen lyricus. Maar niemand kan ontkennen dat dit
gegeven pregnanter is dan het meeste wat gedurende de laatste honderd jaar in de
hoofden der componisten uitgedacht werd... En hoe eenvoudig is het: drie maten,
die: herhaald worden, plus één slotmaat. In die expositie: vijf naast elkaar liggende
tonen waarvan de centrale as herhaald wordt, vervolgens een daling in twee sprongen:
bes (as-g) f en g-es. Ten besluite: vastlegging van de dominant-es door een simpele
secondeschrede. Geen franje, geen ‘versiering’. Wij moeten tot Bach en Händel
teruggaan om even zakelijke en positieve muzikale gegevens te vinden.
Minder pril, doch even onomwonden, noteert Béla Bartók (Pianoconcert, tweede
deel, andante):

Dit melodische gegeven loopt tot (niet tot en met) de slot-a. Duur: 9 maten (3 + 3 +
3). Het eerste drietal bestaat uit dezelfde intervallen als het thema uit Schönbergs
kwintet, maar het is opvallend hoezeer de expressie afwijkt. De centrale a heeft
duidelijk tonicabetekenis (iets wat door Schönberg altijd krampachtig vermeden
wordt); de omspelende g-c worden bij hun herhaling, in de zesde maat dus, zelfstandig
gemaakt en het gespannen-stijgend karakter van deze kwartsprong komt volledig tot
ontplooiing in de zesde, zevende en achtste maat (kwart wordt kwint). De laatste
maat heeft een sterk samendrukkend vermogen, dat zich manifesteert in een
gewelddadig naar beneden buigen der melodielijn, gepaard gaande met een nieuwe,
versnelde beweging (de twee zestienden op een zwak maatdeel).
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Volstrekt anders van karakter is de melodiek

van Darius Milhaud. Hiernaast vindt men het eerste motief (hobo) uit de Sonate voor
fluit, hobo, klarinet en piano (1918). Het eerste wat opvalt, is dat een zo kort gegeven
uit twee duidelijk gescheiden elementen bestaat: de eerste vier noten, die primair
ritmische betekenis hebben; en de laatste vier, een simpel melodisch centrum: es-c-es/f
(alweer: terts-kwart). Het motief van de Fransman is minder energiek dan de thema's
van de Tsjech en de Hongaar; er is een zekere mediterranese onbezorgdheid in, welke
men in Midden-Europa tevergeefs zoeken zou. Maar alle drie hebben zij één ding
gemeen: hun bouw is logisch en wetmatig. En hun expressie is niet meer gebonden
aan de dreun der cadensen. Daardoor juist werd deze melodiek zoveel helderder.
Wanneer men het notenbeeld van de voorbeelden van Janáček, Bartók en Milhaud
vergelijkt met de extreem verwarrende notaties van Schönberg of Hindemith, of met
de (op zichzelf kostelijke) bizarrerie van het Eulenspiegel-motief - waar de logische
accenten eigenlijk om de zeven achtsten behoorden te komen, met een opmaat van
drie achtsten - dan kan men zonder overdrijving van een klassieke eenvoud spreken.
De meester aan wie wij de mogelijkheden tot deze vernieuwing te danken hebben,
is Claude Debussy geweest. Zijn parallelle kwinten en kwarten, zijn overmatige
drieklanken zouden hem nimmer de onsterfelijkheid waarborgen; zijn muzikale
concepties en zijn absoluut juiste verhouding tot het fenomeen melodiek zullen dat
wél. Men zal de betekenis van deze invloed nog moeten registreren, maar het komt
mij waarschijnlijk voor dat men voorlopig nog niet aan het opmaken van deze balans
toe is: er is reeds te veel na gekomen dat eerst opgeruimd dient te worden: het
neoclassicisme, het expressionisme.

V
In 1892 schreef Debussy zijn Prélude à l'après-midi d'un faune, het werk waarmee
hij het aspect der Europese muziek radicaal veranderen zou. Het lijkt bijna symbolisch
dat deze evocatie puur melodisch begint:

Geen contralijnen, geen harmoniek. Pas op het einde der frase, het eerste rustpunt,
brengt Debussy een harmonische radiatie. Maar alle muzikale functies, voorbijgaande
modulaties, cadensomschrijvingen waren reeds in de melodiek opgenomen. Wij
zouden kunnen zeggen: deze melodiek is in zichzelf compleet.
Dit lijkt iets zeer nieuws. Het is, integendeel, bijzonder oud. Wij bezitten weinig
muzikale documenten uit de periode vóór Hucbald. Maar het is reeds voldoende om
zich te bezinnen op de principes der Florentijnen. Wat zij, in hoogste instantie,
bedoelden, was een hernieuwde fixering van het primaat der melodiek. Dat hun prin-

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

516
cipes, via de ontwikkeling der zelfstandig geworden harmoniek, ten slotte tot het
tegenovergestelde resultaat geleid hebben, is een verschijnsel dat aan de waarde dier
principes niets af of toe doet.
Men zou niet mogen zeggen dat het nageslacht de lessen van Debussy reeds
voldoende begrepen en opgevolgd heeft. Een der belangrijkste melodische momenten
uit Respighi's Pini di Roma (1924) luidt:

Hier is de expressie van de voornaamste lijn in hoge mate afhankelijk van het
chromatische verloop der secundaire melopee (b-c-cis-d-e-f). Het is ook zonder meer
duidelijk dat de muzikale waarde van dit fragment geringer is dan die van Debussy's
melodie. (Met opzet kies ik hier twee nauw aan elkaar verwante muzikale gegevens.)
Voor de evolutie der Europese muziek na 1914 is helaas slechts een betrekkelijk
gering percentage van al wat sindsdien gecomponeerd werd van betekenis. De
achteruitgang tussen 1892 en 1924, gemeten van Debussy tot Respighi bijvoorbeeld,
is evident. Wanneer wij ook slechts konden oordelen naar aanleiding van hetgeen in
onze concertzalen ten gehore wordt gebracht, dan was er alle reden om maar surséance
van betaling aan te vragen.
Want: wat wordt ons, zowel hier als elders, voorgespeeld als ‘nieuwe muziek’?
De Concertgebouw-programma's van de laatste vijf jaren bevatten aan waarlijk
nieuwe scheppingen, ruw geschat, een vijftal nummers: het Pianoconcert en de
Tanz-suite van Bartòk, Janáčeks Sinfonietta, de Orchesterstücke van Webern en,
misschien, het Vioolconcert van Křenek. In de andere muzikale centra van ons land
staan de zaken er al niet veel gunstiger voor. Het is voor de muzikale leek bijna
ondoenlijk de relatieve waarde der diverse nieuw gecomponeerde werken te bepalen:
men brengt de noviteiten een-, hoogstens tweemaal ten gehore, weggestopt in een
hoekje van een elk-wat-wils-programma en als er al eens een herhaling gegeven
wordt, dan herhaalt men de stukken die succes hebben gehad... De paar reprises van
Le sacre vormen hierop de schrale uitzondering, waarvoor wij Monteux dankbaar
zullen blijven.
De muzikale waarde van de composities welke het epitheton ‘klassiek’ verworven
hebben, is uit de aard der zaak relatief zeer hoog. Heeft men zich ooit rekenschap
gegeven van de betekenis van het ‘verouderen’ van een werk, een oeuvre, een stijl?
Waarom is Félicien David démodé, Berlioz niet? Waarom werd het oeuvre van Spohr
een rariteit, dat van Beethoven een kostbaar bezit? Waarom zal het werk van Debussy
nog een levende werkelijkheid zijn als niemand zich Poulencs naam meer zal weten
te herinneren?
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Slechts die muzikale creaties kunnen boventijdelijke betekenis krijgen, welke een
zeker minimum aan muzikale (dat wil zeggen melodische) waarde bevatten.
Contrapuntische, harmonische, instrumentatorische trouvailles verouderen, vergaan.
Melodische invallen kunnen boven tijdelijke relaties uitgroeien. Wat is het eerste
in de herinnering blijvende moment uit het hoofddeel van de Eroica? De combinatie
van de vijfde en eerste trap? De modulatie naar Des? Neen, het hoofdthema. Waarin
berust de ‘waarde’ van de Matthäus-Passion? In de koorstijl? In de contrapuntische
verwikkelingen? Neen, in de melodiek van koren, koralen, recitatieven en aria's.
Debussy's Nuages zal, dankzij de melodiek, nog bestaan als niemand meer interesse
gevoelen kan voor de (op zichzelf meesterlijke) harmonische trucjes uit Ravels Sur
l'herbe.
Om met bevoegdheid over de waarde van muzikale composities te kunnen oordelen,
heeft men enkele eigenschappen nodig welke nu eenmaal niet iedereen bezit: een
helder en welgefundeerd besef van het primaat der melodiek, maar ook, in de
allereerste plaats, een instinct dat ik zou willen noemen: melodische tastzin. Zonder
dit laatste zal niemand ooit in voldoende mate kunnen beschikken over toonkunstige
warenkennis. En zonder warenkennis behoort niemand zich met het vak in kwestie
in te laten, dat staat voorop.
Hieruit volgt dat het een dwaling is de ‘waarde’ van een kunstwerk te zoeken
ergens buiten dat kunstwerk. Niet de ontroering van een (groot of klein) getal
toehoorders bepaalt de ‘waarde’ van een kunstwerk.19 Die ontroering levert een
seismogram waaruit wij de spanning kunnen aflezen die ontstaan is tussen de prestatie
van de uitvoering en de ontvankelijkheid van het publiek. Die spanning kan desnoods
bepaald worden door allerlei buitenmuzikale gegevens. Een sterk geladen reproducent
kan met behulp van een zwak kunstwerk zijn (op hem ingesteld) publiek tot
paroxysmen van ontroering brengen. Men behoeft hierbij slechts te denken aan
Mengelbergs successen met de Vijfde of Zesde van Tsjaikovski. Men zou tot
wonderlijke resultaten komen als het de waarde van Tsjaikovski's oeuvre moest zijn,
welke men op deze wijze probeerde te bepalen...
Het is ook onjuist de waarde van kunstwerken te willen meten met in wezen
buitenartistieke ‘maatstaven’. Niemand kan ooit ‘intensiteit en gehalte der scheppende
ontroering’20 ook maar bij benadering bepalen. Iemand als E.T.A. Hoffmann is, om
zo te zeggen, aan zijn scheppende ontroering te gronde gegaan en Rossini,
daartegenover, schatte de creatie van zijn tournedos belangrijk hoger dan die van
zijn Guglielmo Tell. Toch schijnt het dat Rossini's kunstwerken die van Hoffmann
voorlopig nog wel zullen blijven overtreffen.
Er wordt te veel over allerlei toevallige en bijzakelijke verschijnselen geredekaveld,
in ons vak. De muzikale materie is onoverzichtelijker dan bijvoorbeeld de
schilderkunstige of de literaire. Wij hebben, meer dan schilders of schrijvers, te
maken met het inzicht bemoeilijkende complicaties. Slechts voor enkele geïnitieerden
leven
19
20

[WP:] De Muziek, jaargang IV, bladzijde 75 (J. Leguyt: ‘Muziekbeoordeeling voorheen en
thans’).
[WP:] De Muziek, jaargang I, bladzijde 272 (Anton Brommert: ‘Over het beoordeelen van
kunstwerken’).
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de muzikale kunstwerken hun eigen leven. Maar ‘men’, de ongetelde massa, het
publiek, kent de composities der meesters slechts, getransfigureerd door de vermogens,
de verdiensten, de tekortkomingen der reproducenten. Men ‘kent’ (en hoe ver gaat
die kennis?) Mengelbergs Mahler, Schäfers Chopin, Graingers Grieg, Lamonds
Beethoven, Cortots Debussy. Stel u voor dat onze kennis van het oeuvre van Goethe,
Heine, Strindberg, Balzac, Shelley, Vondel of Petrarca afhankelijk was van de
programmakeuze van enkele reproducenten die gemiddeld tweemaal per week voor
ons optraden...
Doch zo dwaas is de situatie in de wereld der klanken nu eenmaal. Laat men zich
van deze tekortkomingen rekenschap geven, vóór men gaat trachten de muzikale
kunstwerken te ‘beoordelen’.
De musicus die zo ver gevorderd is dat hij het essentiële van het bijzakelijke weet
te scheiden; die het ‘moderne’ in Mozart en het ‘verouderde’ in Stravinsky kan
herkennen; die de relatieve betekenis van alle horizontale en verticale
klankcombinaties leerde beseffen - deze musicus bezit een toetssteen welke hem en
anderen van dienst kan zijn. Oppervlakkig (te oppervlakkig!) beschouwd is hij dan
weer even ver als de absolute leek, die van een muziekstuk immers ook alleen ‘het
wijsje’ onthoudt...

Muziek en journalistiek (Erts)21
Het Papieren Gevaar (De Stemvork)22
1930
De mensheid heeft altijd moeilijkheden ondervonden bij het honoreren van geestelijke
waarden. De ‘waarde’ van een os, van een slaaf of van een gebruiksvoorwerp liet
zich altijd nog betrekkelijk gemakkelijk in de monetaire eenheden - schelpen, kralen
of muntstukken - uitdrukken. Een eerstgeboorterecht werd echter in oudtestamentische
tijden al verkwanseld voor schotels linzenkooksel en daarin is, in de loop der eeuwen,
maar weinig verandering gekomen.
Ik wil het hier niet hebben over geestelijke eerstgeboorterechten, over de erkenning
van prioriteiten. Want hoe zouden wij de ‘waarde’ van een muzikale inval ooit kunnen
bepalen? De denkprestaties der componisten zijn in wezen onverzilverbaar. Ik zou
niet durven volhouden dat het metafysische laboratorium van Richard Wagner beter
uitgerust was dan dat van Hector Berlioz. En toch kon een der sterkste en
persoonlijkste invallen van Berlioz pas ‘waarde’ krijgen toen Wagner die, jaren later,
in zijn eigen retorten terugvond. Zouden wij nu nog een proces moeten beginnen om
de prioriteitsrechten van Berlioz' Roméo et Juliette (1839) boven de Tristan van
Wagner (1859) vastgesteld te krijgen?
O, zeker - wij zouden ons proces winnen. Maar wat dan nog?

21
22

Voor Erts zie voetnoot 78 op p. 195.
Het openingsartikel van De Stemvork, ‘Het Papieren Gevaar’, verscheen voor het eerst in
Erts, letterkundig jaarboek 1930, onder de titel ‘Muziek en journalistiek’. Gezien de datering
in De Stemvork (1929) is het waarschijnlijk eind 1929 geschreven.
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Wij zouden ook een aantal thema's uit de nalatenschap van Beethoven weer moeten
toewijzen aan de erven Mozart en de familie Haydn. Voor het collectieve oor der
mensheid zal het hoofdthema uit de Eroica echter altijd ‘van’ Beethoven blijven niettegenstaande deze muziek reeds jaren vroeger aan Mozart toebehoorde.
Ik zie, in deze materie, geen mogelijkheid tot enige rechtvaardigheid. In de wereld
der klanken geldt een wonderlijk onlogische, maar subtiele jurisprudentie.
Er is evenwel de laatste vijftig jaar een geslacht van kunstrechters opgestaan. Deze
kadi's, de kunstcritici, spreken vonnissen uit in allerlei artistieke strafzaken:
vadermoord, grafschennis, diefstal en chantage.
En zij doen uitspraak in civiele zaken: de auteur van Ich küsse Ihre Hand,
Madame,23 krijgt enkele daalders toegewezen, de uitvoerder van datzelfde populaire
kleinood een kasteel, met een hertenkamp en vrij automobielrijden gedurende twee
jaar.
Het zittingslokaal van onze kunstrechters is de courant; hun machtsmiddel vormt
de communis opinio. Maar het eerste artikel van hun code pénal moet nog geschreven
worden...
Men zou dit alles voor een particuliere liefhebberij van hoofdredacties en
kunstlievende courantenbezitters kunnen houden, ware het niet dat er in de
muziekkritiek een aantal euvelen is binnengedrongen die maken dat de handelingen
van dit ongeorganiseerde rechtscollege tegenwoordig niet minder zijn dan een gevaar.
Wij kunnen ons voorstellen dat de bouwers der kathedralen, de componisten van
madrigalen en motetten, de schilders van schuttersmaaltijden hun persoonlijke
ijdelheden hadden, behoefte gevoelden aan begrip en waardering, zo goed als de
levende architecten, componisten en beeldende kunstenaars. Het is mogelijk dat in
vorige eeuwen muziekstukken ongecomponeerd zijn gebleven door een gebrek aan
interesse van de tijdgenoten. Men moet het op sommige punten wellicht als een
vooruitgang zien dat de muziekminnaar van tegenwoordig door de kunstreportage
wordt ingelicht over de feiten dat Schulze24 een koortje heeft gecomponeerd, dat
Toscanini een iets hoger honorarium in Amerika heeft kunnen bedingen en dat Bartók
zijn Derde strijkkwartet heeft voltooid. Maar de kunstreportage moet de relatieve
belangrijkheid van deze drie mededelingen totaal verwringen. De journalistiek kan
slechts werken met actualiteiten en dus is zij genoodzaakt van alle verschijnselen
des artistieken levens: nieuwsberichten te maken.
Bericht 1, betreffende anonymus Schulze, is een stopper, uitsluitend voor de courant
van belang: als een kolom namelijk niet op een andere wijze wil vollopen. Bericht
2 is een wezenlijke actualiteit, van waarde voor de diverse lezerskringen die naar
aanleiding van dit nieuwtje zich kunnen verdiepen in beschouwingen over dat rijke
Amerika of over de muzikaliteit van die Italianen. Bericht 3, behelzende een medede-

23
24

De componist van dit lied, dat populair werd door de gelijknamige film uit 1929 met Marlene
Dietrich en Richard Tauber, was Ralph Erwin Vogl (1896-1945).
Tweemaal eerder gebruikt Pijper de naam Schulze om een anonymus aan te duiden (29 maart
1922 en 22 maart 1927).
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ling omtrent het oeuvre van een componist, wiens betekenis voor de actualiteit gelijk
nihil is, wiens toekomstige belangrijkheid echter buiten twijfel staat, is een concessie
van Moloch Courant aan Kronos.
Op zichzelf belangrijke figuren als Bartók worden door concessies van de
actualiteitendwingers natuurlijk niet van hun stuk gebracht. Maar de zwakkere
kunstenaars bedrinken zich gemakkelijk en gaarne aan de goedkope likeuren van
een journalistieke roem. Voor velen blijkt de courantenreputatie een narcoticum waar
men op den duur niet meer buiten kan, en de verslaggever, de schenker van het vocht
der publiciteit, wordt een onmisbaar personage voor het overgrote deel der optredende
kunstenaars.
Ernstiger worden de situaties wanneer men niet meer met de journalistieke
berichtgeving, maar met de persbeoordeling te maken krijgt. Berichten als de
hierboven genoemde kan de jongste verslaggever doorgeven en persklaar maken.
Maar wanneer de opgave luidt het koor van Schulze of een concert onder Toscanini
te verslaan, of zelfs een beschouwing te leveren over het Derde kwartet van Bartók
- dan komen onze kunstrechters in functie.
Men kan er vrede mee hebben dat de muziekkritiek, gelijk in Parijs, voornamelijk
gehanteerd zou worden door componisten. De courantenlezer krijgt dan te zien wat
bijvoorbeeld M. Roland-Manuel vindt van het opus van M. Bartók. En dat is altijd
interessant, in zoverre de meningen, de persoonlijkheid en de ervaring van
Roland-Manuel de moeite waard zijn. Soms zal het werk op deze wijze minder
‘objectief’ besproken worden - men neemt de subjectiviteit van zijn criticus gaarne
mee in de koop, overtuigd van het feit dat ‘la critique, c'est un monsieur’.
Men kan ook vrede hebben met de zwaarwichtige,25 min of meer musicologische
wijze van voorlichting die in vele Duitse couranten gevolgd wordt - niettegenstaande
het sterk exclusivistische en maar al te vaak geborneerde karakter van vele schrifturen.
Maar men kan geen spoor van waardering gevoelen voor de, uit Engeland en
Amerika geïmporteerde, ‘uniforme’ werkwijze, die ook hier in Nederland de rubriek
muziekkritiek tot een schraal wingewest der verslaggeverij heeft gemaakt.26
Men heeft zijn houvast verloren; de grenzen tussen reportage en kritiek zijn
uitgewist. De grenzen zijn zelfs verdwenen tussen opinies en praatjes. De mening
van een courant is de grootste gemene deler van de diverse stuntelige liefhebberijen
van een onmondig en gedesoriënteerd publiek geworden. Voor zuiver kritisch werk
is in de pers geen plaats meer; aan een bleek en opgeruimd verslag heeft men genoeg
en de fotopagina doet de rest. De volledige verdwaasdheid in muzikale zaken van
onze door radio en grammofoon vergiftigde tijdgenoten; de stuurloosheid van de
optredende kunstenaars, die het spoor bijster raakten in het labyrint van stijlen, stro-

25
26

In Erts: met de wetenschappelijke, [...].
Uit andere teksten van Pijper mogen we concluderen dat hij bij het schrijven van deze zin
in ieder geval gedacht moet hebben aan Constant van Wessem en L.M.G. Arntzenius. Die
laatste voelde zich in ieder geval aangesproken. Toen begin 1931 De Stemvork verscheen,
schreef Arntzenius naar aanleiding van dit essay een ingezonden brief naar De Muziek, die
samen met Pijpers repliek werd afgedrukt in het nummer van maart 1931 (zie HPG 2,
580-585).
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minkjes en modes; de achteruitgang in technische vermogens, mogelijk gemaakt
door het ontbreken van bevoegde kritische instanties, zijn nog pas de eerste gevolgen
van de huidige journalistieke vulgariseringstendensen.
Actualiteiten vormen de materie waaruit de courant opgebouwd is. De huidige
journalistiek kan geen belangstelling, geen ruimte voor bovenactuele verschijnselen
over hebben. In de transformator der redactiebureaus worden alle fenomenen van
het geestelijke leven tot uniforme eendagswaarden gereduceerd.
De componist die een kunstwerk voltooide waarmee hij het aspect der Europese
muziek grondig wijzigen zal, is voor het efemere bestaan van onze couranten
natuurlijk van minder betekenis dan een bokskampioen of een bekroonde
hazewindhond. Volledigheidshalve echter prijkt zijn portret tussen de pugilist en het
hondje. Volledigheidshalve kunnen wij de op zijn oeuvre betrekking hebbende
nieuwtjes vinden op een der middelpagina's, onder het geflatteerde schoolrapport
van Jackie Coogan27 en naast een dithyrambe28 op de nieuwste talkie.29
Volledigheidshalve...
De bouwers der kathedralen, de ‘Marenssen en Orlanden’,30 de feestvierende
schilders van onze zeventiende eeuw hebben nooit aan het euvel der actuele
beroemdheid geleden. Zij hebben daarentegen gebouwd, gecomponeerd, geschilderd.
Zij hebben hun werk verricht, zonder de toejuichingen van het schellinkje, zonder
de kunstmatig opgewekte belangstelling van een imaginair miljoenenpubliek. Zij
konden zichzelf zijn, in die anonieme tijden; en hun publiek had nog niet geleerd
nieuwsgieriger te zijn naar hun ontbijt dan naar hun oeuvre.
De alles omlaag trekkende nivelleringswoede van het publiciteitsbedrijf veroorzaakte
niet slechts een crisis bij toehoorders en uitvoerders, ook de bijna algehele
ontreddering der scheppende geesten moet aan dezelfde oorzaak worden
toegeschreven. De componisten kennen de geheimen der stilte niet meer. Zij worden
opgehitst, voortgezweept door de mateloos onbeschaamde sensatiedrift van een nog
slechts op de grofste prikkels reagerende menigte; zij raakten verdoofd door de steeds
luider krijsende loudspeakers van de roem.
Voor de continuïteit der Europese toonkunst betekent de journalistiek van heden
een doodsgevaar.

Muziek in Amsterdam - Concertgebouw
januari 1930 (De Muziek)
Monteux begon zijn seizoendeel op 31 oktober met een voortreffelijke uitvoering
van de Fantastique en met een onbelangrijke noviteit: Ravels Alborada del gracioso,
het

27
28
29
30

Jackie Coogan (1914-1984) was in de jaren twintig een gevierd kindsterretje, vooral nadat
hij als ‘the kid’ in Chaplins gelijknamige film uit 1920 bekend was geworden.
In Erts: naast een panegyriek op de nieuwste talkie.
Talkie was in die tijd de benaming voor het nieuwe fenomeen geluidsfilm.
De zestiende-eeuwse tijdgenoten Orlando di Lasso (1531-1594) en Luca Marenzio
(1553-1599).
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vierde stukje uit de Miroirs voor piano, gezet voor orkest. De orkestratie is zeer goed,
maar het feit van die orkestratie was overbodig. Het is geen orkestmuziek.
Wanneer wij afzien van een Tsjaikovski-matinee op 24 november en een uitvoering
van Saint-Saëns' volstrekt verouderde opera Samson et Dalila in concertvorm, een
week later, dan is er reden om tevreden te zijn over het aantal noviteiten waarmee
men ons tussen Allerheiligen en Kerstmis heeft verwend.
De Parijse kunstenaarsfamilie Casadesus had een aantal onbekende
achttiende-eeuwse werkjes meegebracht - charmante muziekjes zonder veel waarde
- ten behoeve van hun viola d'amore, quinton en clavecin.31 Niet bijzonder geschikt
voor de grote zaal, maar als curiositeit wel aardig. Feuermann speelde het celloconcert
van Ernst Toch; op 28 november gingen de Fünf Orchesterstücke van Webern voor
de eerste maal in Holland; Roussels Suite in F kwam tot uitvoering; een symfonie
en het Tweede pianoconcert van Prokofjev volgden; binnen de muren van het
Amsterdamse Concertgebouw vond de allereerste uitvoering plaats van Milhauds
Altconcert, opgedragen aan en gespeeld door Paul Hindemith; en ten slotte was daar
nog een nationale noviteit: het ballet Schemselnihar van Leo Smit.
Het belangrijkste feit was ongetwijfeld de uitvoering van Weberns Fünf Stücke.32
Dit was de eerste maal dat ik een Webern-première niet zag ontaarden in een
handgemeen of in een obligaat op huissleutels. Hier in Holland doet men dat zo niet,
men lacht maar. Lachen is makkelijker dan fluiten en schijnbaar minder ongemanierd
dan een robbertje vechten. Wij mogen dus, in Webernse verhoudingen, van een
warme ontvangst spreken...
Zonder dwaasheid: ik weet niet of men van een volkomen onvoorbereid publiek,
ingesteld op Mahler-dimensies en opgevoed met Wagner-tautologieën en
Tsjaikovski-gemeenplaatsen, meer of beter dan een collectieve proestbui verwachten
kan. Men moet deze muziek leren horen, op soortgelijke wijze als men zich zou
moeten voorbereiden op het verstaan van een gamelan of op het begrijpen van een
Japans no-spel. Om Debussy is hier ook gelachen, indertijd.
Webern maakt het zijn hoorders niet gemakkelijk. De muziek duurt nauwelijks
enkele seconden en het speelt, met twee kleine uitzonderingen, in een uiterst verstild
ppp. Er is geen sprake van bewerking, van structuur - men kan deze muziek met niets
associëren en de componist heeft alles versmaad wat het verstaan van zijn bedoelingen
vergemakkelijkt zou hebben. Hij sleept niet mee, hij verkondigt niet, hij vleit niet
en hij dreigt evenmin. Hij prevelt zijn toverformules stil voor zich heen en de leek
(en welk musicus, niet-Schönbergiaan, is geen leek ten overstaan van deze duistere
mysteriën?) begrijpt er voorlopig niet veel van. Respect, bewondering voor het
eminente componistschap van deze auteur kan men bij de huidige stand van zaken
ternauwernood verwachten en het begrip zou pas komen na ettelijke uitvoeringen,
na grondige voorbereiding. Voor het ogenblik zij volstaan met de vermelding van
deze

31

32

De gebroeders Henri en Marius Casadesus publiceerden (en speelden) concerten die door
hen werden toegeschreven aan componisten als Mozart, Johann Christian Bach en Händel,
maar die in feite falsificaties waren. Zie ook voetnoot 98 bij de recensie in het RN van 24
januari 1928.
Pijper had voor dit concert van 28 november 1929 de programmatoelichting geschreven op
Weberns werk.
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uitvoering, vijftien jaar (!) na de voltooiing van het opus. Wij komen op de betekenis
van Anton Webern nog terug.
De rest was van weinig belang, hierbij vergeleken. Het Violoncelconcert van Toch
is rijker aan noten dan aan muziek: Hindemithiaans-zakelijk van opzet en afwerking.
Het Adagio is bijzonder leeg en de grootste verdienste van het werk is de goede
orkestratie, die het solo-instrument bijna overal voldoende speelruimte laat.
Van de Suite opus 33 van Roussel, geschreven omstreeks 1926, zou ik liever geen
kwaad willen zeggen: de vroegere werken van de componist betekenen dierbare
herinneringen aan de bijna vergeten dagen van het impressionisme. De Évocations
hadden zeker betekenis, in het gevolg van Debussy's meesterwerken; als
Debussy-epigoon was Roussel een persoonlijkheid.
Als neoclassicist is hij evenwel ongenietbaar. Ook Roussel heeft het classicisme
herontdekt en ook hij bracht van die ontdekkingstochten niets mee. De evocatieve
vermogens van zijn muziek verdorden, het handwerk ging achteruit, de instrumentatie
werd grof en grauw van klank. De Suite in F is een droevige mislukking.
Prokofjev was onze gast in het seizoen 1925-'26.33 Wij hoorden toen zijn
Vioolconcert (van 1916), zijn Derde pianoconcert (van 1921) en de Scythische suite,
genaamd Ala en Lolly (van 1914). Dit jaar bracht ons de kennismaking met de
Symphonie classique (1916) en het Tweede pianoconcert (1912). Die retrogressie is
symbolisch. De symfonie is vele malen zwakker, onpersoonlijker dan de (op zichzelf
verre van voortreffelijke) Suite Scythe. Het Tweede pianoconcert is vele malen
slechter dan het Derde. Het is gebruiksmuziek, nuttig voor de samenstelling van
schijnbaar interessante programma's. Alledaags van factuur, volmaakt geesteloos,
handig en leeg. Applaus gewaarborgd.
Het concert van 15 december bracht een herhaling van Hindemiths Altconcert,
dat ruim een jaar geleden (29 november 1928) voor de eerste maal in Amsterdam
gespeeld werd. Naar aanleiding van dit concert heb ik in De Muziek (jaargang III,
bladzijde 174 en verder)34 een divagatie gewijd aan het oeuvre van deze auteur en ik
zou daar nu slechts aan weten toe te voegen dat dit stuk een herhaling eenvoudig niet
verdraagt. Men moet de propaganda welke het Concertgebouw voor Hindemith
maakt, toch op de een of andere naspeurbare wijze kunnen verklaren, dacht ik. Zó
overweldigend is het ‘succes’ verleden jaar niet geweest, herinner ik mij. En ditmaal
was het bepaald koel. Dat zijn de feiten waarvoor men zich niet blind of doof kan
houden, op den duur. Het Nederlandse publiek wenst niet zoet gehouden te worden
met de schijngestalten ener up-to-date moderniteit; moge men aan het Concertgebouw
de tekenen der tijden verstaan vóór het te laat is!
De ernstigste teleurstelling leverde echter de wereldpremière van Milhauds nieuwe
Altconcert op. Deze auteur schrijft in bonte volgorde goedgeslaagde en volstrekt
mislukte composities. De goedgeslaagde werken werden hoe langer hoe zeldzamer,
na 1920. Maar het Altconcert overtreft alles wat Milhaud tot dusverre reeds aan

33
34

Pijper schreef naar aanleiding daarvan op 16 en 22 december 1925 twee recensies in het RN
(HPG 2, 36 en 39).
Zie HPG 2, 462-464.
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mislukkingen te boeken had. Milhauds nieuwe leidster35 heet Hindemith - en in het
Overrijnse Bethlehem waarheen deze komeet hem gevoerd heeft, schrijft men geen
geëquilibreerde melodieën meer. De offeranden welke onze (helaas niet voldoend
Wijze) vorst uit den Oosten had meegebracht, bestonden dus niet uit wierook, mirre
en goud, doch uit een Nieuw-Zakelijk Klankenspel; duur: tien minuten, expressie:
the nothing doing bar.36
Roemlozer debacle is alleen nog bij Stravinsky aan te wijzen. De afstand Sacre Apollon musagète is relatief groter dan het interval Création du monde - Altconcert.
Maar het fonds Milhaud leek ons altijd solider; en dus is dit bankroet zo mogelijk
nog alarmerender. Het is treurig.
Ook de vaderlandse noviteit veroorlooft ons niet jubilaties aan te heffen. Leo Smit
offerde een groot deel van zijn eerstgeboorterecht, zijn recht om zichzelf te zijn, aan
de oude bewakers des traditioneel-goede orkestklanks: Rimski vooral. Dit werk loopt
beter dan zijn vroegere stukken, maar het is als conceptie zeer veel schraler en
kinderachtiger dan de oudere kamermuziek.

Gespannen aandacht voor een radicale compositie
Opera Wozzeck van Alban Berg
26 februari 1930 (De Telegraaf)
Eerste opvoering te Aken
Bijzondere moeilijkheden op een zeer merkwaardige wijze opgelost
Men weet dat missionarissen eigenaardige moeilijkheden hebben te overwinnen
wanneer zij aan inboorlingen van Nieuw-Guinea duidelijk wensen te maken wat
bijvoorbeeld sneeuw is. Soortgelijke bezwaren ondervinden reizigers die met eskimo's
over dadelpalmen, leeuwen en kamelen willen spreken.
Het schrijven over een opera is hier in Holland al niet veel gemakkelijker. De
opera, meent men hier, is een gezelschap spelers en zangers, bij voorkeur Italianen;
een ensemble dat aria's en duetten zingt, in min of meer belachelijke kostuums
gestoken; dat in de regel afschuwelijk slecht toneelspeelt, en dat, met behulp van
muziekstukken welke men gewend is 's zomers in Artis te horen, twist en verzoening,
liefde en dood, op de planken brengt.
Als maatschappelijk verschijnsel is de opera hier een object voor filantropie, waar
men met halfweg voldoende subsidies moet trachten de exploitatiekosten te dekken.
Men is er bij ons in wezen totaal onkundig van dat deze zelfde opera overal elders
ter wereld als een cultuurgoed van de eerste rang beschouwd wordt; dat een
operavoorstelling in andere, muzikaler landen, ten minste evenveel belangstelling
kan wekken

35
36

In De Muziek staat leidsstar. Kennelijk een zetfout.
Milhauds Le boeuf sur le toit werd in Londen uitgevoerd onder de titel The Nothing Doing
Bar.
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als in Nederland een politieke verkiezing of een religieus schisma. Men beseft niet
dat het bezit van een goed geoutilleerd en goed ingespeeld operagezelschap voor een
Duitse stad een veel gewichtiger point d'honneur is dan voor ons een prima
georganiseerde gemeentereiniging, een halfweg bruikbare verkeersregeling of een
watervrije melkvoorziening. De opera is een ding waarvan men hier het bestaan
ternauwernood vermoedt: de ‘brandende kwesties’ die de musicus eraan ontdekt,
zou men hier in Holland eenvoudig impregneren en daarmee was dan alle ‘gevaar’
geweken.
Inderdaad! Wij leven hier brandvrij en secuur binnen de beschuttende grenzen
ener levensaanschouwing die de intrinsieke geestelijke waarden, onder andere gelegen
in een krachtige en in alle lagen des volks levende muziekdramatische kunst, rechtuit
ontkent. Maar of wij daar rijker, gelukkiger, wijzer door zijn?
Een stad als Aken heeft in het Duitse rijksverband heel wat minder betekenis dan
Den Haag of Rotterdam voor Nederland. Maar toch heeft men het daar bestaan het
werk ten tonele te brengen dat voor de Duitse opera na Parsifal de eerste wezenlijke
vernieuwing beduidt. En ik wil daar bijvoegen dat de voorstelling, al bleven er wensen
onvervuld, op een niveau stond dat hier in Amsterdam, na de perfecte opvoering van
de Pelléas, drie jaar geleden,37 niet eenmaal meer bereikt is.

Het werk
Het libretto is ontleend aan een fragmentarisch gebleven drama van Georg Büchner
(1813-1837). De componist Alban Berg koos uit de 26 of 27 minuscule scènes vijftien
vrijwel samenhangende onderdelen en voegde deze bijeen tot drie bedrijven. Het
geheel duurt nauwelijks twee uur, maar het bevat stof genoeg voor een verhandeling
van tien vel druks. Een vergelijking tussen het toneelstuk en het operalibretto, hoe
interessant ook, zou ons hier echter te ver voeren.
Sommigen beschouwen het werk als een tendensstuk en het is zeker dat zowel
sociologen als psychologen interessante gegevens uit dit drama zouden kunnen putten.
Ik meen ook dat dit gegeven aan psychologiserende of marxistische toneelregisseurs
meer kansen biedt dan aan een operacomponist. Deze observatie behelst een kritiek
op Berg; maar het is mijns inziens niet mogelijk dicht genoeg bij het werk te komen
als men de bezwaren die aan de conceptie ervan verbonden zijn, onderschat of
domweg ontkent.
Georg Büchners Woyzeck is sterk, navrant, geladen, is al wat men maar wil - doch
in ieder geval meer ‘document humain’ dan een geslaagde proeve van dramaturgische
potentie. Alban Bergs Wozzeck is meer: het is dit alles en bovendien een kunstwerk.
Het is een allergewichtigste manifestatie, maar het is, in de hoogste betekenis, geen
opera.
Er gebeurt weinig in deze vijftien taferelen. In de eerste scène scheert Wozzeck
de Hauptmann. Deze verkondigt zijn levensfilosofie, die luidt dat alles ‘fein langsam’
gaan moet. Met een paar streken schildert de auteur ons hier de Wozzeck-figuur
reeds ten voeten uit. Deze schildering wordt in de tweede scène voortgezet: Wozzeck
zit
37

Zie Pijpers recensies in het RN van 13 november 1927 en in De Muziek van december 1927.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

526
met zijn kameraad Andres aan de rand van het moeras om wilgentenen te snijden.
De ondergaande zon, die de lucht bloedrood kleurt, brengt hem aan het delireren:
‘Der Platz ist verflucht.’ Het derde tafereel speelt tussen Marie, de geliefde van
Wozzeck, en Margret, een buurvrouw. Voor de eerste maal komt het gesprek op de
tamboermajoor, een kerel als een boom. Het conflict wordt reeds voorbereid. In de
vierde scène vindt men Wozzeck bij de Doktor welke hem een dieet voorgeschreven
had, teneinde uit de reacties van het menselijk organisme zijn gevolgtrekkingen te
kunnen maken.
Dit zijn alle gegevens waaruit het werk is opgebouwd. Alles ontwikkelt zich nu
snel en beklemmend: de relatie tussen Marie en de tamboer-majoor, Wozzecks
argwaan, het gevecht tussen de bedrogen minnaar en de sterke bruut: ‘Ich hab' ein
Weibsbild! Ich sag Ihm. Ein Weibsbild! Zur Zucht von Tambourmajors.’ Hauptmann
en Doktor komen nogmaals op, om hun beschouwingen ten beste te geven: er is een
scène in een Wirtshausgarten van een spookachtig beklemmende vrolijkheid.
Wozzecks naijver ontlaadt zich in de moord op Marie. Bij een poging om het bebloede
mes dieper in het moeras te werpen, verdrinkt hij.
Berg heeft meer licht doen vallen op de liefdesintrige dan Büchner deed. Zijn
soldaat Wozzeck is een gedesequilibreerde ‘einfaltiger’ jongen; Büchners
hoofdpersoon was een psychopaat. De gebeurtenissen zijn bij Berg veel geserreerder
dan bij Büchner: Marie, Wozzecks geliefde, begint op een vrij plompe manier haar
verhouding met de tamboer-majoor van Wozzecks regiment. Wozzecks jaloezie, zijn
moord op de geliefde, zijn zelfmoord, verschillen niet wezenlijk van de gebeurtenissen
in het Carmen-libretto. Alleen is alles veel valer van kleur. Carmen speelt in de
verzengende hitte en in het schaterende zonlicht van Spanje. Wozzecks noodlot
voltrekt zich binnen de grauwe kazernemuren en in de klamme schemeringen van
een novemberavond aan de rand van een moeras, levend van vorsen, padden en
roerdompen. Alle menselijke roerselen zijn verminkt tot waanvoorstellingen, alle
elans lopen vast in de grauwheid van het alledaagse.
Het vermogen tot begrijpen ontbreekt bij alle hoofd- en bijfiguren en het vermogen
tot handelen uit zich daardoor slechts in: misdaad.
Alban Berg heeft de zeer bijzondere moeilijkheden waarvoor dit amorfe, doch in
zijn onvolgroeidheid giganteske, libretto hem stelde op een zeer merkwaardige wijze
opgelost. Hij transformeerde de scènes en de opeenvolging dezer scènes in abstracte
muzikale vormen. Zo werd bijvoorbeeld het gesprek tussen de Hauptmann, de Doktor
en Wozzeck, waarbij de twee eerstgenoemden Wozzecks argwaan ten opzichte van
Marie prikkelen, een fuga; de eerste scène van de derde akte is een thema met
variaties; de vierde scène van de eerste akte, de doktersscène, is een passacaglia.
De componist zelf wil niet dat op deze technische details te veel nadruk gelegd wordt.
In het programma schrijft hij: ‘Von dem Augenblick an, wo sich der Vorhang öffnet
[...] darf es im Publikum keinen geben, der etwas von diesen diversen Fugen und
Inventionen, Suiten und Sonatensätzen, Variationen und Passacaglien merkt.’38

38

Alban Berg in zijn programmatoelichting bij de première van 14 december 1925. Zie ook
Berg, ‘Pro domo’ (1928) in de LITERATUURLIJST.
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Dit lijkt mij een onverstandige eis. Een kunstwerk heeft nog nimmer geleden onder
het respect dat het publiek voor de technische volmaaktheid van dat kunstwerk kon
koesteren.
Bovendien rekent men aldus op een te geringe intelligentie bij zijn hoorders: de
fuga's, sonates en variaties zijn in de Wozzeck zeker even gemakkelijk herkenbaar
als de onderdelen in Strauss' Alpensinfonie of in Das Lied von der Erde.

De muzikale stijl
Alban Berg (geboren 1885) behoort met Anton von Webern tot de oudste leerlingen
van Arnold Schönberg. Zij beiden zijn eigenlijk de meest orthodoxe ‘Atonaliker’ die
men kan aanwijzen. Webern is lyrischer, Bergs werk is stugger, ontoegankelijker.
Het merkwaardige in de Wozzeck is dat de derde akte van klank en van spanning de
eerste twee bedrijven verre overtreft. Men zou willen weten: in welke volgorde, en
onder welke verschillende omstandigheden, is dit werk ontstaan? Wij kunnen ons
natuurlijk niet in speculatieve beschouwingen verdiepen; maar het onderscheid springt
wel zeer in de oren.
Zoals bij veel Germaanse muziek het geval is, vertroebelen de complicaties de
situaties soms aanzienlijk. De scène in het herbergtuintje is op papier een meesterstuk
van polymetriek. Maar het is veel te dik van klank, met het gevolg dat de
polymetrische momenten niet als complicaties werken (als hoedanig zij bedoeld
zijn), doch slechts verdoven. Zo is er meer, doch nergens is het zó jammer als hier
dat de klank geen gestalte vond. In de derde akte komen deze tekortkomingen nergens
voor. De melodiek is daar vrijer (maar ook: Italiaanser!) en de Mahler-citaten
(speciaal: Kindertotenlieder), die de eerste taferelen van Marie zo ongunstig
beïnvloedden, zijn hier geweken.
Ik wil niet ingaan op het halfhonderd effecten, coloristische trouvailles, die het
werk bevat. Ten dele zijn zij voortreffelijk geslaagd (de ontstemde pianino in de
dertiende scène), ten dele staan zij niet op het niveau van het geheel (de
unisono-crescendi op een B, na de moord, de chromatische glissandi, wanneer
Wozzeck verdrinkt). De wezenlijke waarde van dit toneelwerk met muziek is gelegen
in de transformatie van (soms simpele, soms gecompliceerde, soms pathologische)
affecten tot muzikale waarheden. Het moge waar zijn dat zij die de aanduiding
verkiezen boven de uiteenzetting, in dit werk door het verbijsterend aantal bomen
het bos niet meer kunnen zien - zeker is het dat nog geen componist dwingender
uiting gaf aan de diepste menselijke roerselen. Zielkundig is dit muzikale proces van
de allerhoogste orde.

De uitvoering
Merkwaardig (en beschamend voor een Nederlander) was de uitvoering en de
ontvangst van dit aan executanten en auditorium de allerhoogste eisen stellende werk.
De componist heeft een ‘Neue Fassung’ vervaardigd, waarbij hij zich met een geringer
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kweet zich bewonderenswaardig van een schier bovenmenselijke taak. Zoals ik zei:
er bleven nog wensen onvervuld: het slagwerk zat in de voorste loge en er waren te
weinig strijkers. Van de solisten onderscheidde zich Richard Bitterauf (Wozzeck) men mag dit zonder voorbehoud een meesterlijke creatie noemen.
Het gehalte der uitvoering was het niet wat ons als Nederlander beschaamd deed
staan. Doch wel: het feit van de uitvoering en de aandacht van het Akense publiek.
Intendant Strohm, van het Aachener Stadttheater, komt lof toe voor zijn initiatief;
zèlfs in Duitsland is een Jonny spielt auf of een Dreigroschenoper39 een beter
‘Kassenerfolg’ dan Wozzeck. Maar toch: een uitverkochte zaal, doodse stilte gedurende
de pauzes en de dikwijls uiterst verfijnde entr'acte-muzieken. En na afloop een
spontane hulde voor componist, leiders en spelers. Ik hecht in het algemeen bijzonder
weinig waarde aan ovaties, maar de terugroepingen hier (het waren er negen)
beduidden iets: men voelde dat hier een artistieke daad verricht was, van verder
strekkende betekenis dan een modelopvoering van een repertoirestuk.
Het is voor de Nederlandse muziekminnaars wel een rustig gevoel te weten dat
men slechts enkele minuten over de landsgrenzen behoeft te trekken om zich te
midden van de werkelijke muziekcultuur te bevinden. Onze landgenoten uit Maastricht
die het Concertgebouworkest eens willen horen, moeten daar ook ongeveer even
lang voor reizen... Met dat verschil, dat onze Maastrichtse vrienden dan toch altijd
nog in het eigen land blijven!
Nimmer beseft men dieper dat het ontbreken van zelfs maar één goed georganiseerd
operagezelschap een nationale schande is dan na het bijwonen van zo een muzikale
gebeurtenis in Duitsland. Wij gaan achter, hopeloos achter. En het ergste is dat
sommigen zelfs denken dat het ontbreken van een zo belangrijk instituut als de opera
nog een voordeel is!

De handelswaarde der nieuwe Nederlandse muziek
maart 1930 (De Muziek)
Julius Hijman en Henk van Wezel hebben hier op 1 februari 1930 een concert van
nieuwe Nederlandse composities gegeven.40 Op zichzelf was dat reeds iets onalledaags:
een Vermeulen-Ruyneman-Pijper-Straesser-Badings-Beers-Vredenburg-programma
had men hier bij mijn weten nog niet uitgevoerd.41 Om redenen van propaganda was
de uitvoering bovendien gratis toegankelijk gesteld. Dit besluit heeft in de
Amsterdamse pers nogal wat stof opgeworpen. Arntzenius was zachtkens
verontwaardigd: ‘Die propaganda schijnt mij averechts’, betoogde hij:

39
40
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Respectievelijk opera's van Ernst Křenek en Kurt Weill.
Pianist Julius Hijman en cellist Henk van Wezel vormden samen met violiste Betsy van
Breemen-Schrik het Hollandsch Trio. Aan dit programma werkte ook zangeres Hans Gruys
mee.
Het programma omvatte: Hans Straesser, Strijktrio; Max Vredenburg, Pianosonate; Daniël
Ruyneman, liederencyclus Alcools; Matthijs Vermeulen, Eerste cellosonate; Henk Badings,
Eerste cellosonate; Jacques Beers, Trois chansons; Willem Pijper, Strijktrio nr. 2.
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Heren organisatoren, van tweeën een: ófwel gij acht de Nederlandse kunst
zo zwak dat zij uw en onze liefdadigheid behoeft, terwijl haar waardigheid
daarbij verdwijnt, ófwel gij doet het normale vrijkaartenconcert - dat reeds
op zichzelf uit den boze is, maar dat toch altijd nog een kwartje kost oneerlijke concurrentie aan.
Ik misken uw toewijding evenmin als uw goede bedoelingen. Doch gij
had iets verder moeten zien. Want welk publiek krijgt ge thans om de
Nederlandse kunst aan voor te stellen? Zie in de zaal: het grootste deel
bestaat uit de alwetende bonzen van Américain, Nieuw-Rusland en de
Filmliga: lieden waarvan alweer de meesten alles wat ge doet, prachtig
zullen vinden, zodra het maar flink vals is en zij er hun insidersgezicht bij
zetten kunnen.42
Gezonder propaganda ware het geweest rechtuit de Beurs en de
Effectenbeurs duur geld te laten betalen en een soiree te maken: wie er
komt, komt er. En meent er meer van en luistert eerlijker.
Geloof me: niets maakt een jonge kunst of een jonge richting voor de
serieuze leek en de serieuze vakman zó antipathiek als de zwerm
quasi-insiders en estheten die eromheen loopt en erover ijlt.43
Rutters had een volle kolom Handelsblad nodig om lucht te geven aan zijn afkeuring.
Zijn conclusie luidde:
Het contact tussen scheppend kunstenaar en hoorder is totaal zoek, kapot
[...] Wij mogen nog zo de mond vol hebben van cultureels - in de kunst
is zeer veel kunstmatigs, omdat zij niet wortelt in een krachtige, gezonde
bodem, waaruit zij haar voedingssappen kan trekken.44
De Maasbode, in een goedgeschreven en geserreerd artikeltje, constateerde:
Zo is dan het voorbeeld gesteld, waarover wij eigenlijk beschaamd
behoorden te zijn, dat een uitvoering van nieuwe Nederlandse muziek door
kunstenaars van naam in Nederland niet alleen niet rendabel werd geacht,
maar dat men om enige belangstelling te trekken, het concert gratis
toegankelijk moest stellen...
Het is bijna liefdadigheid; het is misschien erger dan liefdadigheid, en ik
kan mij niet voorstellen dat bij zoiets één jonge Nederlandse componist
gespeend blijft van de lust om maar zijn biezen te pakken en zijn muzikaal
geluk elders in den vreemde te beproeven, waar jonge kunst niet op één
42

43
44

De leestafel van hotel Américain aan het Leidseplein was een belangrijke
ontmoetingsplek voor kunstenaars en intellectuelen. Nieuw Rusland was een tijdschrift
uitgegeven door het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland, een vereniging die tot
doel had de culturele contacten tussen Nederland en de Sovjet-Unie te bevorderen.
Architect H.P. Berlage was een van de bekendste kunstenaars die lid was van het
Genootschap. De Nederlandse Filmliga heeft, ondanks haar korte bestaan (1927-1933),
in een tijd waarin de film nog voornamelijk als kermisvermaak werd beschouwd, een
kunstzinnig filmklimaat in Nederland tot stand gebracht.
L.M.G. Arntzenius, ‘Moderne Hollandse muziek’. De Telegraaf, 3 februari 1930.
Herman Rutters, ‘Nieuwe Nederlandse muziek’. Algemeen Handelsblad, 3 februari
1930.
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En dan worden de mensen nog kwaad, wanneer Pijper schrijft over de
antimuzikaliteit van de Hollander!45
Het is dus - hoe goed ook bedoeld - een beschamende geste van de
concertgevers geweest, om de jonge Nederlandse muziek op deze wijze
te propageren. Ik geloof trouwens niet dat het bedoelde publiek op deze
wijze bereikt werd. Zij die thans kwamen, behoorden categorisch noch tot
de mecenaten die in staat zouden kunnen zijn het maatschappelijk bestaan
ener jonge Nederlandse muziek mogelijk te maken, noch tot de
minvermogenden of belangstellinglozen die door zulk een middel in staat
moeten gesteld worden om te horen dat er werkelijk een jonge Nederlandse
muziek is.46
Theo van der Bijl van De Tijd meende, ietwat al te populair, dat alleen ‘de vestiaire
en de koffiekamer er een goede aan hadden’47... en Het Volk (Sanders) had eveneens
ernstige bezwaren:
Ik zie niet in waarom men, zolang de kunstbeoefening op een materiële
leest geschoeid is - en dat zal in deze maatschappelijke verhoudingen het
geval blijven - van de concertbezoekers niet een offer, hoe gering ook, zal
vergen.48
Een paar dagen later is er nog een supplementaire discussie tussen Rutters en de
beide concertgevers in het Handelsblad verschenen: de uitvoerders deelden mee, dat
huns inziens bij propaganda het kwantum een essentiële rol speelt; de criticus noemde
hun methode bij herhaling een ‘tactische, psychologische en praktische fout’ en
signaleerde een zijns inziens al te grote naïviteit.49 En hiermee lag de zaak dan weer
stil.
Ik meen dat het op de weg van ons tijdschrift ligt de diverse opinies een ogenblik
onder de loep te nemen: de debaters zijn het namelijk veel volkomener eens dan zij
misschien zelf wel weten. Het is mij bekend dat sommige Amsterdamse critici van
zins zijn geweest dit hele concert te boycotten, uit verontwaardiging over het feit dat
hier het concertbedrijf tot publieke liefdadigheid afgezakt scheen te zijn. Ik neem er
met instemming nota van dat onze kritische collega's nog bijtijds tot het inzicht zijn
gekomen dat slechts de muzikale (c.q. artistieke) waarde van een concert onder hun
jurisdictie valt. Dat zogenaamde weldadigheidsconcerten niet gekritiseerd plegen te
worden, is nog een relikwie uit de dagen dat op gezegde liefdadigheidsondernemingen
de relatie tussen de artistieke prestaties en het goede doel vreemde proporties
45
46

47
48
49

Dit slaat op Arntzenius, die in De Telegraaf van 3 juli 1927 reageerde op Pijpers artikel
‘De antimuzikaliteit van de Hollander’ (zie voetnoot 79, HPG 2, 195).
‘Nieuwe Nederlandse muziek’. De Maasbode, 3 februari 1930. Het niet ondertekende
stuk is zonder twijfel van de vaste muziekmedewerker van De Maasbode, Lou lichtveld.
Voor Lichtveld zie voetnoot 175 bij ‘Muziekbespreking’. De Gemeenschap, april
1926.
Theo van der Bijl, ‘Julius Hijman - Henk van Wezel’. De Tijd, 3 februari 1930.
Paul F. Sanders, ‘Nieuwe Nederlandse muziek’. Het Volk, 4 februari 1930.
‘Gratis Nederlandse muziek’. Ingezonden brief van Julius Hijman en Henk van Wezel en
het antwoord van Herman Rutters. Algemeen Handelsblad, 5 februari 1930.
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het een weldadigheidsconcert geweest waarover de recensenten het zwijgen hadden
kunnen bewaren. Nu was het, om in handelsstijl te blijven, een proefzending. En de
voorproevers, de critici, hadden dus alle reden om zich niet te onthouden...
Er is nu eens tabula rasa gemaakt. Vast staat dat de handelswaarde der nieuwe
Nederlandse muziek gelijk nul is. En dat verheugt mij, als Nederlands componist,
boven mate. Er is blijkbaar niet de geringste buitenmuzikale stimulans aanwezig om
nieuwe Nederlandse werken te gaan scheppen. En de auteurs die desondanks werken
schrijven, kunnen dus geacht worden te gehoorzamen aan een innerlijke imperatief,
aan hun scheppingsdrang, kort gezegd. Ik had van mijn kritische collega's bij deze
gelegenheid graag eens wat meer specificaties gelezen. Alleen Sanders gaat iets
dieper op de werken dezer (voor het grootste deel totaal onbekende) landgenoten in;
Arntzenius trekt een in principe juiste scheidingslijn; de Maasbode achtte ‘bij werken
van een zo prille natuur principieel alleen een beschrijvende kritiek mogelijk’; Van
der Bijl meent dat men ‘zich tevreden moet stellen met een globale indruk’. En
Rutters, na een kritiekloze opsomming, vindt het zijn ‘plicht, de ijver, de ernst en
het enthousiasme aan te moedigen’. Deed men zijn ‘plicht’ maar. In de grote pers
moet ‘componerend jong-Nederland’ van 1 februari 1930 zijn eerste aanmoediging
nog krijgen....
Ik kan het concert, dat ik niet bijwoonde, slechts reconstrueren aan de hand van
het programma. En dan wil het mij voorkomen dat het geheel ietwat al te heterofoon
is uitgevallen, meer dan met de waarde van het begrip Nederlandse muziek
overeenkomt.
Wat stijlloosheid betreft kon het concert zich dus best meten met elk willekeurig
solistenprogramma. Niet dat ik dit een verdienste zou durven noemen...
Maar waarom zouden Hijman c.s. het ‘normale vrijkaartenconcert, dat reeds op
zichzelf uit den boze is, maar dat toch altijd nog een kwartje kost’ géén ‘concurrentie’
mogen aandoen? Ik ben het volstrekt eens met Arntzenius dat het gratis publiek van
nóg iets minder betekenis voor de Nederlandse muziek is dan welk kwartjespubliek
ook. En als Nederlands componist onderschrijf ik van harte gaarne de kritische
bezwaren uit Telegraaf en Maasbode. Maar als concertbezoeker zou ik zeggen: laat
de doden hun doden begraven. Het instituut der vrijkaartenconcerten verkeert reeds
in een zo vergevorderde staat van ontbinding dat ons lang de lust vergaan is iets, wat
dan ook, van deze erfenis te aanvaarden. In De Muziek van november 1927 heb ik,
in een artikel, getiteld ‘Muziekleven en concertpraktijk’,50 getracht het onderscheid
aan te geven tussen het zich ontwikkelende Nederlandse muziekleven en de tot een
ruïne vervallen concertpraktijk. Ik zou hetzelfde stuk hier weer ongewijzigd kunnen
laten afdrukken: Hollands molens malen toch wel bijzonder langzaam.
Van het bestaande concertbedrijf (à raison van een kwartje, of helemaal gratis, of
met een bon voor een vrijplaats bij Tuschinsky voor elke tiende bezoeker/-ster - zij
zullen er nog toe komen!) is voor de ontwikkeling der toonkunst volstrekt niets meer
te verwachten. Wij nemen gaarne van Hijmans en Van Wezels tevredenheid, die ‘het

50

Zie HPG 2, 352-360.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

532
experiment’ ‘probaat’ noemden, acte, maar onderschrijven Rutters bezwaren, die ‘er
zeker van is dat deze methode de proef niet zal kunnen doorstaan’, volkomen.
Inderdaad: de Nederlander is dáárvoor een te goed zakenman. Natuurlijk gaat hij de
kwaliteit van hetgeen hem gratis wordt aangeboden, wantrouwen: voor Menuhin,
Sjaljapin en The Revellers, die toch ook ‘muziek’ leveren, moest hij zwaar geld
betalen. En dus, van tweeën één: de impresario van Menuhin heeft hem afgezet,
indertijd, óf de muziek die Hijman en Van Wezel spelen, is inderdaad het
tramdubbeltje bij herhaling niet waard. Hoe wil hij beter weten?
Het zal binnenkort tot een muziekproducenten- en -consumententrust moeten
komen. Maar op een geheel andere artistieke en economische basis dan tot nu toe
gebruikelijk is.

Misstanden
april 1930 (De Muziek)
De klompen van dr. Rudolf Mengelberg
Het feit dat de Nederlandse componist Cornelis Dopper op 7 februari laatstleden zijn
zestigste verjaardag gevierd heeft, was voor de kunstredactie van De Telegraaf
aanleiding om op zondag 23 februari een Dopper-pagina te laten verschijnen. Wij
kunnen dit gebaar slechts toejuichen: gelegenheden om de Nederlandse scheppende
toonkunst publiekelijk te eren in de gedaante van haar levende vertegenwoordigers
zijn voorlopig nog schaars.
Op het redactionele deel van deze Dopper-pagina valt niets aan te merken. Schroom
ten opzichte van het raadsel der muzikale creatie eert de criticus.
De zesde kolom echter werd ten dele ingenomen door ‘woorden van waardering’,
van dr. Willem Mengelberg, Pierre Monteux en dr. Rudolf Mengelberg. En naar
aanleiding van zevenentwintig regels, midden in deze zesde kolom, had daar eigenlijk
een kreet van verontwaardiging door het ganse land moeten opgaan. Ik heb geen
kreet vernomen - wél een luid gemor, wél een minachtend gesnuif. Maar door morren
en snuiven wordt het volksgeweten niet wakker geschud. En thans moet ons nationale
bewustzijn eindelijk ontwaken: het geldt onze toekomst en onze zelfstandigheid.
De ‘woorden van waardering’ bestaan primo uit: een stukje van dr. Willem
Mengelberg, die terecht constateert dat ‘het voor het Concertgebouw van historische
betekenis zal blijken te zijn dat Cornelis Dopper aan deze instelling verbonden is
geweest’, enzovoort. Secundo: een hartelijk woord van Pierre Monteux, die van zijn
vriendschap voor ‘de grote en toch zo bescheiden musicus, de veelzijdige en fijne
geest’ gewag maakt. En, tertio, een beschouwing van dr. Rudolf Mengelberg, welke
als volgt luidt:
De vader der nationale Russische toonkunst uit de eerste helft der
negentiende eeuw, Michael Glinka, werd door zijn landslieden veel
gekritiseerd. Men noemde zijn muziek

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

533
‘koetsiersmuziek’. De bevallige Italiaanse opera beheerste geheel de smaak
der Russische muziekliefhebbers en het sterke en kernachtige van Glinka's
nieuw geluid vond eerst weinig begrip. ‘Klompenmuziek’ heeft men in
Nederland wel eens Doppers muziek genoemd. En men doelde hier, waar
de Franse stijl de smaak sterk beïnvloedde, op hetzelfde als indertijd de
Russen bij Glinka. Het is het nationale element, dat zich eerst in primitieve,
minder verfijnde vorm uit, en soms doet denken aan het gewone,
alledaagse, wat voor de Russen de koetsiers, voor de Hollanders de
klompen zijn. Maar door de koetsieratmosfeer heen groeide de grote
Russische toonkunst. En er zal nooit een Hollandse toonkunst zijn die niet
in de klompen staat, al reikt haar kruin tot in de hemel. En als er later ooit
van een grote Nederlandse muziek zal kunnen worden gewaagd, dan zal
deze uit de folklore, uit de primitieve volkskunst haar krachten hebben
getrokken en dan zal ongetwijfeld Cornelis Dopper als een van haar
baanbrekers worden geroemd.
Afgezien van een paar musicologische charivaria, welke men in dit stukje aantreft,
onthult de schrijver enige persoonlijke standpunten waartegen de Nederlandse musici
zo positief mogelijk stelling behoren te nemen.
Dat de artistieke leider van het Amsterdamse Concertgebouw niet in de Nederlandse
muziek gelooft, gaat niet alleen hemzelf aan. Rudolf Mengelberg mag er als particulier
persoon mijnentwege over denken gelijk hij wil. Maar zijn geschiktheid voor het
ambt dat hij bekleedt, staat of valt met zijn geloof of ongeloof. Een directeur die de
zaak, welke hij geacht wordt te beheren, tegenwerkt in plaats van haar te bevorderen,
behoort te beseffen dat zijn plaats elders is. Ik meen dat het Concertgebouw een
Nederlandse instelling is, werkende met Nederlands geld en ten bate van Nederlandse
muziekbehoeften en -verlangens.
Hieruit volgt: dat men het feit dat Rudolf Mengelberg van zijn ongeloof in de
Nederlandse muziek bij herhaling getuigenis heeft afgelegd, niet tolerabel moet
noemen.
Wat de zaak in dit speciale geval zo onverkwikkelijk maakt, is de omstandigheid
dat hem de plaatsruimte door de kunstredactie van De Telegraaf was aangeboden,
ten behoeve van enkele woorden van waardering aan het adres van Cornelis Dopper,
dirigent van het door Rudolf Mengelberg artistiek geleide Concertgebouw en zijn
oud-leermeester in compositie, theorie en instrumentatie.
Meent Rudolf Mengelberg dat hij met dit stukje gevolg gaf aan het verzoek van
De Telegraaf? Noemt hij dit een zestigjarige huldigen, het levenswerk van zijn
oud-leermeester eren?
Hij heeft zich veroorloofd de uitdrukking ‘koetsieratmosfeer’ te gebruiken en de
‘Hollandse’ toonkunst ‘in de klompen’ te laten staan. Ik zou willen weten hoe Rudolf
Mengelberg zich zou gevoelen, als hij op zijn zestigste verjaardag met soortgelijke
termen werd ‘gehuldigd’, gesteld dat hij dan aan zijn Achtste symfonie toe was...
Cornelis Dopper is waarlijk te goed, te zeer een componist, te zeer een Nederlander,
om op deze wijze te worden gekleineerd. Wij weigeren de Nederlandse toonkunst
door deze artistieke leider verder te laten beschimpen en ontkrachten.
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Het schijnbare optimisme van Mengelbergs slotzin is volstrekt misplaatst. Die slotzin
moest luiden:
En als er later ooit van een hopeloos verminkte Nederlandse muziek zal
moeten worden gewaagd, dan zal deze haar rampspoed aan de
anti-Nederlandse gezindheid en de verderfelijke muziekpolitiek van
1920-1930 mogen wijten en dan zal ongetwijfeld Rudolf Mengelberg als
een van haar ijverigste tegenstanders worden geroemd.

Muziek in Amsterdam - Dopper-feest
april 1930 (De Muziek)
Ter gelegenheid van Doppers zestigste verjaardag kwamen tot uitvoering: zijn Zesde
en Zevende symfonie, het Violoncelconcert, de Ciaconna, abusievelijk gotica
genoemd, een paar koortjes en de scènemuziek bij Vondels Lucifer. Met uitzondering
van laatstgenoemd werk, dat door leden van het Concertgebouw onder leiding van
L.M.G. Arntzenius bij een vertoning door Saalborn werd uitgevoerd, speelde het
gehele festival zich af op het podium van het Concertgebouw.
De koorwerken en de scènemuziek gingen in eerste uitvoering (de reproductie van
de Lucifer-partituur werd met recht genoemd). Maar men zou niet mogen zeggen
dat Dopper met en in deze werken bepaalde blijken van een evolutie heeft gegeven.
Wat hij ten tijde van de Amsterdamse symfonie (1912) reeds was, is hij gebleven.
Het fonds-Dopper is bijzonder vast; het kent weinig koersschommelingen; men weet
wat men eraan heeft.
Door analyse van zijn werken zou men al spoedig tot het inzicht komen dat men
Doppers persoonlijke accenten vooral in de verticale doorsneden kan herkennen.
Doppers muzikale ‘horizontalen’, de melodieën, zijn immers herhaaldelijk bekende
cantus firmi; en waar hij een oorspronkelijk gegeven bewerkt (de Ciaconna), vertoont
zijn inventie sterke beïnvloeding door zestiende- en zeventiende-eeuwse muzikale
gebruiken.
Hierop berust ten dele de dooddoener van Doppers ‘Hollandsheid’. Lapidaire
motieven treft men ook elders aan; ook Bruckner, Benoit en Hauer (bien étonnés de
se trouver ensemble) hielden en houden van hoekige, kortgehouden thema's. Neen
- een thematiek wordt niet ‘Hollands’ omdat de tournure doet denken aan Valerius'
Gedenck-clanck. Hoeveel autochtone gegevens zijn daar bovendien bij?
Trouwens, wordt de ‘nationale’ betekenis van een gegeven niet schromelijk
overschat? Voormolens Valerius-citaten klinken volkomen Parijs'; Bachs italianismen
werden onder zijn handen volledig verduitst; Debussy's aanvankelijke germanismen
(Suite bergamasque) konden nergens anders dan in Frankrijk ontstaan zijn.
Cornelis Dopper is Nederlands in zijn werkwijze, meer dan in zijn vondsten. Dit
is een ander Nederlanderschap dan dat van Johan Wagenaar, bijvoorbeeld. Wagenaars
compositietechniek is ‘Europeser’ dan die van Dopper, maar zijn meest persoonlijke
werken, vooral die op teksten van De Schoolmeester, klinken nationaler dan Doppers
Amsterdamsche symfonie. Wellicht is dat ook aan het vocale element te danken.
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Ik meen evenwel dat de betekenis van een oeuvre boven de importantie van een
nationaliteitsvraagstuk uitgaat. Voor de symfonische periode welke met de namen
Mahler, Strauss en Reger wordt bepaald, heeft het werk van Dopper ongetwijfeld
betekenis. Wanneer het lot hem niet in Amsterdam had geplaatst, het centrum van
tegenwerking, betweterij en antimuzikale gezindheid, maar ergens in Duitsland of
Oostenrijk, dan was hij ongetwijfeld uitgegroeid tot een internationale figuur. Dopper
heeft niet het initiatief gehad het Amsterdamse muziekleven te zetten naar zijn hand.
Zijn aangeboren terughoudendheid en zijn placiditeit hebben hem veel ongemak
bespaard, maar hem tevens belet in het hoofdstedelijke muziekleven reeds in 1910
de plaats te bekleden waarop hij toen het recht had.
De nieuwe muziek ontwikkelt zich langs wegen die Cornelis Dopper niet zal willen
betreden: hij is een wandelaar, geen ontdekkingsreiziger. Maar Doppers grote
verdienste zal blijven dat hij altijd en overal het doelbewuste initiatief herkend en
gewaardeerd heeft. Zijn lijfspreuk: er zijn maar twee soorten muziek, goede en slechte,
eert hem. Over de verschijningsvormen der oude en nieuwe muziek kan men
redetwisten, maar over het abstracte wezen der toonkunst zijn Bach, Beethoven,
Dopper en ‘de modernen’ het volkomen eens, figuurlijk gesproken.

Muziek in Amsterdam - Toonkunst
Rudolf Mengelberg: Weinlese
april 1930 (De Muziek)
‘In den aanvang was het woord.’ Dat wil hier zeggen: het woord in zijn
allervolmaaktste vorm: het gedicht van een der grootsten onder de groten, van Paul
Verlaine.51 Wolf Graf Kalckreuth transformeerde de hoogspanning van dit kunstwerk
tot een ongevaarlijke voltage, geschikt voor huiselijk-mystiek gebruik. Toen was het
een ietwat nevelig Duits sonnet. Rudolf Mengelberg maakte er muziek op; toen was
het een Kantate für Tenorsolo, gemischten Chor und Orchester. De jubilerende
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bekroonde dit werk boven
éénhonderdachtenzestig andere inzendingen, die dus alle 168, naar men mag
aannemen, artistiek en muzikaal op een lager plan thuisbehoorden. Daarmee was het
tot het representatieve muzikale meesterwerk van 1929 gepromoveerd.
Ten slotte schreef dr. K.Ph. Bernet Kempers een analyse over het stuk, waarin
onder andere te lezen stond dat het gedicht van Kalckreuth ‘een geestelijk
contrafactum van het zonder twijfel “vleeselijke” liedeken van Verlaine is’, een
analyse welke culmineerde in een ‘samenvatting’ van zes punten met een voetnoot,
waaruit men desgewenst kon leren dat (punt 2) Weinlese een compositie is, ‘die als
het ware voor onze ogen ontstaat uit de verwerking van een beperkt aantal thematische
kiemcellen (motieven) - met andere woorden het is een symfonisch werk’. De zesde
(laatste) formule is de onvervaardste: de componist ‘dicht als het ware over de tekst
heen: waar deze bij het verlangen blijft staan, voert ons de muziek naar de vervulling’.

51

Het bewuste gedicht is Vendanges uit Jadis et naguère (1884). Pijper componeerde in 1916
zijn Fêtes galantes eveneens op teksten van Verlaine.
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Zeker. Als het ware.
De anticlimax van de vijf opeenvolgende staten welke ik hierboven trachtte aan
te geven, is evident. Men kan natuurlijk beweren dat dit hele proces ons niet aangaat
en dat wij louter te maken hebben met de rangschikking der sonoriteiten voor
tenorsolo, koor en orkest. Deze beperking zou dan in de eerste plaats dr. Bernet
Kempers' analyse treffen. Wat mij niet de bedoeling lijkt. Integendeel: dit stuk
muziekbeschrijving schijnt mij toe de bewuste en onbewuste bedoelingen van Rudolf
Mengelberg tamelijk exact aan te geven. En men mag hem, Bernet Kempers, slechts
verwijt maken van een paar stijlbloempjes (‘Nog zeggen, als beseften zij nog niet
de vervulling, afwisselend mannen- en vrouwenstemmen stamelend hun verlangen
om geheel vervuld te worden van het zingen van wijn en bloed.’) en van een tamelijk
onwetenschappelijke oververhitting der appreciatie. Dat hij zijn premissen ten opzichte
van de kunstenaar Paul Verlaine en de flauw hymnische vertaler Wolf Graf
Kalckreuth onzes inziens volkomen onjuist koos, kan men hem niet in gemoede
verwijten. Taalbesef en artistiek gevoel zijn eigenschappen welke onze grootouders
nog, met enig recht, onder de ‘gaven’ rangschikken. De definitie van Herman Rutters,
in het Handelsblad van 23 maart 1930, getuigt van tienmaal meer inzicht en van een
universeler begrip. Rutters sprak van ‘een soort kerstening van het paganistisch
poëem’. Inderdaad, dat was het, met ronde woorden gezegd.
Zien wij dus af van de metafysische waarde van Rudolf Mengelbergs compositie
- metafysica is een kwaliteit welke voor een muzikaal kunstwerk altijd illusoir zal
blijven - dan rest ons slechts na te gaan wat de betekenis van Weinlese kan zijn in
het oeuvre van de auteur en, eventueel, voor de koor- en orkestliteratuur van deze
tijd.
Zonder twijfel is Weinlese het beste werk van Rudolf Mengelberg dat ik nog
hoorde. Het is heel goed voor de stemmen en voor het orkest geschreven; de
afwisseling tussen spanningen en ontspanningen is muzikaal gemotiveerd en de
auteur laat nergens meer zingen of spelen dan hij verantwoorden kan. De Mahlerismen
uit vroegere werken zijn meer op de achtergrond geraakt; de experimenten met koper
en slagwerk behoren tot het verleden. De proporties zijn goed, de tonaliteitsrelaties,
vooral naar het slot toe, blijken nog wat slap.
Maar het onplezierige is: dat Rudolf Mengelberg zo weinig blijkt te kunnen
verantwoorden. Zijn muzikale gegevens kwetsen niet, zij strelen niet, zij bekoren
niet, zij prikkelen niet. Zij zijn neutraal. Zijn bewerkingen verrassen niet, zijn
conclusies overtuigen niet. Zijn lyriek ontroert ons niet, zijn climaxen grijpen ons
niet in het hart. Zijn muziek is correct, welgemaakt, maar flets. Aan zijn werk
ontbreekt een ding: de vitaliteit.
Waardoor onderscheidt zich een waarachtig componist van andere lieden die óók
muziek schrijven, die óók werken in de materie der klanken, met ordening van
toonhoogte en -duur? Is dat slechts een kwestie van vakmanschap? Neen. Want dan
was Rheinberger een groter componist dan Berlioz. Door het hebben van invallen?
Nee - want dan was Anton Rubinstein een beter componist dan Brahms.
Wellicht kan deze vraag slechts opgelost worden wanneer men een onderzoek
instelt naar de psychische dynamica van de persoonlijkheden. Alle auteurs die men
tot
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dusverre met enig recht ‘componisten’ noemde, waren gehallucineerden en
evenwichtigen, waren fel en teder, heet en koud. Ik mis die contrasten in Rudolf
Mengelbergs muzikale bewustzijn; ik mis alle typische componisteneigenschappen
bij hem. Ik heb waardering voor de doeltreffendheid waarmee hij zijn gegevens
bewerkt heeft, maar die gegevens waren het eraan bestede ‘goede vakmanschap’ niet
waard: zij zijn volkomen steriel.
Het geheel werd wat men noemt een dankbaar stuk, met vioolsolo en arpeggio's,
een tenorpartij die voordelig ligt, duidelijk imiterende inzetten van het koor en een
breed slot. Ik vermoed dat men het werkje, dat plusminus twintig minuten speelt,
nog wel vaker zal horen: de koorpartij is niet bijzonder moeilijk en, gelijk gezegd,
het klinkt heel goed.
Het is bij mijn weten nog niet voorgekomen dat een bekroond werk ook een
meesterwerk bleek te zijn. (Eén keer heb ik mij verbeeld van wel: de Rispetti e
strambotti52 van Malipiero, bekroond door Elizabeth Sprague Coolidge. Maar vandaag
de dag weet ik ook dat niet zeker meer...) Weinlese is zeer zeker géén meesterwerk.
De Europese muziek was dit gemiddelde al in 1915 voorbij. Maar als genrestuk, als
stilleven, heeft deze kleine cantate haar verdienste.

Rede: Actieve en passieve muzikaliteit
26 april 1930 (verslagboek pedagogisch congres)53
Dames en heren!
Wanneer ik een korte tijd tot u zal spreken over actieve en passieve muzikaliteit, dan
durf ik daarbij niet de illusie te wekken dat deze voordracht een gesloten, afgerond
geheel zou kunnen vormen. Immers het betreft hier een onderwerp dat zo uitvoerig
is en dat zo vele facetten biedt, dat er in de beschikbare tijd moeilijk andere dan losse
opmerkingen over zijn te maken, welke opmerkingen echter, wanneer zij op een
bepaalde wijze worden gegroepeerd, tenminste enig licht op de kwestie kunnen
werpen.
Wanneer wij spreken over het fenomeen der muzikaliteit, is natuurlijk de eerste
vraag: wat hebben wij, in het algemeen, onder muzikaliteit te verstaan? Deze vraag
is in al haar eenvoud reeds dadelijk uiterst moeilijk. Misschien komen wij het dichtst
bij de waarheid, wanneer wij ‘muzikaal’ noemen die mensen of, meer algemeen:
wezens die een bijzondere gevoeligheid voor tonen, voor abstracte klanken aan den
dag leggen. Toch moet men dit woord ‘gevoeligheid’ niet te ruim nemen, want het
spreekt wel vanzelf dat wij een wandelaar op de weg die op het geluidssignaal van
een auto reageert, alleen daarom nog niet ‘muzikaal’ mogen noemen!

52
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Malipiero's eerste strijkkwartet uit 1920.
Het Tweede Nederlandsch Paedagogisch Congres werd van 24 tot en met 26 april 1930 in
Den Haag gehouden. Willem Pijper was gevraagd een voordracht te houden voor de sectie
Muziek in de Opvoeding, waarvan Sem Dresden de voorzitter was. Het 875 pagina's tellende
Verslagboek verscheen in 1931 bij uitgeverij Wolters in Groningen. Pijpers bijdrage staat
op pp. 390-397.
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Eigenaardig is het wel dat geluidssensaties veel intenser tot de menselijke geest
blijken door te dringen dan andere, bijvoorbeeld visuele, sensaties. Zo is het mij,
onder andere, herhaaldelijk opgevallen dat de meeste mensen bij een donderbui veel
meer angst voor de donder dan voor het weerlicht tonen, terwijl toch juist de bliksem
het werkelijke gevaar meebrengt. Men hoort slechts van ongelukken welke door de
bliksem, nimmer van die welke door de donder veroorzaakt zouden zijn!
De musicus werkt met een materie, waarvoor de mensen - en niet alleen zij, maar
ook de dieren - een eigenaardige gevoeligheid blijken te bezitten. Wij weten allen
uit ondervinding wel hoe onze huisdieren op het bespelen van muziekinstrumenten
reageren en hoe er tussen deze beide een soms vriendschappelijke, maar vaak ook
vijandige verhouding bestaat. Honden geven over een sonate van Beethoven in de
regel meer misnoegen dan ingenomenheid te kennen, en wie zal zeggen dat ze geen
gelijk hebben... althans van hun hondse standpunt uit!
Echter heeft men ook ‘positieve reacties’ bij dieren kunnen constateren en dat nog
wel juist bij beesten die de meesten onzer daartoe nauwelijks in staat zullen achten.
Bekend is de geschiedenis van de spin die zich langs haar draadje liet omlaag zakken
tot vlak boven het instrument, waarop werd gespeeld. Ikzelf heb eens een spin kunnen
bestuderen die een bijzondere voorliefde voor pianomuziek aan de dag legde; het
dier bleef eveneens tijdens het spelen doodstil boven de piano hangen en krulde van
louter kunstgenot zijn acht poten ineen. Opmerkelijk is wel, dat men herhaaldelijk
heeft geconstateerd dat spinnen veel meer gesteld schijnen te zijn op getokkelde, dan
op gestreken of geblazen muziek.
Een gelijksoortig verschijnsel heb ik vroeger ook eens kunnen waarnemen bij een
terrariumbewoner, een gewone muurhagedis, lacerta muralis, welke eveneens een
opvallende interesse voor muziek vertoonde. Het dier gevoelde zich uitermate
aangetrokken door de tonen van een eenvoudig kinderfluitje met vier gaatjes, waarop
vijf tonen konden worden voortgebracht. De eerste maat kroop hij onder zijn steen
vandaan; later kwam hij dichterbij en ten slotte kwam hij al op het eerste geluid vlak
bij het glas zitten, met zijn kopje scheef.
Nu weet ik wel dat deze dierenbelangstelling gewoonlijk door ons mensen wordt
geïnterpreteerd op een wijze welke wij eigenlijk wetenschappelijk niet kunnen
verantwoorden, maar in ieder geval mogen wij toch wel zeggen dat de dieren in vele
gevallen door tonen, door muziek, worden aangelokt. We behoeven ons hiervoor
ook nog slechts te herinneren op welke wijze de slangenbezweerders met hun sujetten
omgaan.
Het staat dus wel vast dat een groot deel van alle levende wezens voor een bepaalde
prikkel, wij zouden haast geneigd zijn te zeggen ‘streling’, van hun gehoororgaan
gevoelig zijn; ja, ik wil nog iets verder gaan en zeggen dat al deze wezens tot op een
zekere hoogte ‘muzikaal’ zijn.
Hoe moeten wij ons nu de uitwerking van klanken op de menselijke geest in het
algemeen voorstellen? Ongetwijfeld lopen de meningen daarover zeer uiteen. In
1922 is een boekje uitgegeven, geschreven door J. Achtélik, onder de titel: Der
Naturklang als Wurzel aller Harmonien, en daarin staat een niet onverdienstelijke
kwalificatie
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aangaande de uitwerking van muziek, welke ik u even wil voorlezen. De schrijver
zegt: ‘Drei Arten von Nervenreizungen sind [...] zu unterscheiden: Erstens: Die dem
Körper zu seinem Aufbau und zu seiner Erhaltung notwendigen Berührungen mit
der Aussenwelt empfinden unsere Nerven als normale, selbstverständige Reizungen.
Zweitens: Jede Berührung mit der Aussenwelt, die dem Körper Schaden bringen
könnte, lehnen unsere Nerven als unnormal, [...] gefährlich oder schädlich ab. Drittens:
Zwischen diese beiden liegt eine dritte Art. Sie umfasst alle Reizungen, die weder
schädlich sind, noch unbedingt notwendig erscheinen, weil ihre Zweckmässigkeit
nicht unmittelbar einleuchtet. Diese übernormalen aber unschädlichen Reizungen
tragen dazu bei die Reizfähigkeit der Nerven zu erhalten, nach bestimmten Richtungen
hin zu steigern, sie dem Bewusstsein des Menschen näherzubringen und alle Kräfte
und Organe des Körpers zum höchsten Grade der Entwicklungsmöglichkeit
hinaufzuführen.’ Hij komt dan vervolgens tot deze conclusie, die ik voor mij
weliswaar niet kan onderschrijven: ‘Die absichtliche Herbeiführung [...] übernormaler
jedoch unschädlicher Reizungen ist mit einem Wohlgefühl verbunden [...].
Übernormale, angenehme Reizungen zu erzeugen ist das Ziel der Kunst!’54
Ik laat deze doelstelling geheel voor rekening van de schrijver, want mijns inziens
heeft de kunst dit ‘doel’ niet. Wat voor de een ‘aangenaam’ is, kan zeer goed voor
de ander zeer ‘onaangenaam’ zijn; men denke daarvoor slechts aan de ‘moderne’
muziek, die voor ons zeer ‘normaal’ is, maar door zeer velen als ‘onaangenaam’
wordt gevoeld!
Ik meen hiermee voldoende te hebben aangetoond dat onder muzikaliteit moet
worden verstaan een zekere gevoeligheid voor de prikkels welke van tonenreeksen
en samenklanken uitgaan en: dat die muzikaliteit niet tot de mens is beperkt, daar
ook sommige diersoorten deze invloed ondergaan.
Nu is natuurlijk de muzikaliteit niet in alle gevallen even sterk ontwikkeld en op
dit verschijnsel was reeds lang geleden de bekende indeling der mensen in ‘muzikale’
en ‘onmuzikale’ gebaseerd. Toch is deze verdeling bij nadere beschouwing niet zeer
bruikbaar en men doet beter wanneer men allereerst onderscheid maakt tussen mensen
die kunnen horen en mensen die niet kunnen horen, die dus doof zijn. Zij die tot de
tweede groep behoren, komen voor ons onderzoek naar eventuele muzikaliteit niet
in aanmerking, om de eenvoudige reden dat zij het orgaan missen door middel
waarvan onze kunst tot de mens spreekt.
Hebben wij dus alle mensen wier hoorvermogen ontbreekt uitgeschakeld en wenden
wij ons tot de overblijvende groep van ‘normaal’ horenden, dan moeten wij onder
hen weer een tweeledige indeling maken en wel, niet tussen muzikale en onmuzikale
mensen, maar tussen latent-muzikale en manifest-muzikale personen. Onder
latent-muzikalen verstaan wij de mensen die er zich niet van bewust zijn dat er zoiets
als muziek in het leven bestaat, die dus nog nooit met bewustheid muziek hebben
gehoord. Het is de vraag of men zich zulke mensen nog wel kan voorstellen
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in de tegenwoordige tijd met zijn alomtegenwoordige radio; maar laten wij ons een
ogenblik voorstellen dat er ergens ter wereld nog zo iemand leeft op een plaats waar
nog geen toonkunst tot hem is doorgedrongen, dan nog zou ik niet graag willen
beweren dat zo iemand, omdat hij nog nooit behoefte heeft gevoeld aan muziek, niet
muzikaal zou zijn!
Manifest wordt de muzikaliteit pas op het ogenblik dat zij begint te zoeken naar
‘uiting’ en dan kan zij zich in tweeërlei vorm kristalliseren, namelijk als actieve of
als passieve muzikaliteit. Mijns inziens is een veel groter percentage van het mensdom
latent-muzikaal dan men zou menen na bestudering der balansen der concertbureaus
of der statistieken van de eindexamens onzer conservatoria. Misschien verwondert
deze uitlating u uit mijn mond een weinig: ik heb namelijk eens een artikel geschreven,
getiteld: ‘De antimuzikaliteit van de Hollander’.55 Daarin heb ik betoogd dat de
Hollanders een antimuzikaliteit vertonen, welke veel groter is dan die der ons
omringende volken. Iemand die antimuzikaal is, is daarom echter nog niet a-muzikaal;
hij heeft een verkeerde liefde voor de muziek, een liefde die in haat verkeerd is.
Iemand die antimuzikaal is, kan in vele gevallen vrij gemakkelijk tot een pro-muzikaal
persoon worden gemaakt, doch een werkelijk a-muzikaal mens is ternauwernood te
veranderen.
Vroeger verdeelde men de muzikalen in twee duidelijk herkenbare groepen:
reproductief begaafden en productief begaafden. Ik persoonlijk stel productiviteit en
reproductiviteit betrekkelijk dicht naast elkander. Wanneer een latente muzikaliteit
ontwikkeld is tot een manifeste muzikaliteit, zo dat er een manifeste behoefte is
ontstaan om zich te occuperen met toonkunst, dan is het betrekkelijk onverschillig
of deze occupatie met de kunst zich langs actieve of langs passieve weg zal openbaren;
dit immers is slechts een verschil van gradatie en niet van essentie.
Ik geloof namelijk dat een musicus die zijn eigen klankvoorstellingen niet pleegt
te realiseren, die dus niet componeert, daarom van eigen klankvoorstellingen nog
niet gespeend behoeft te zijn. Hij zal echter om zijn klankvoorstellingen te realiseren
gebruikmaken van de noten van anderen. Soms zal hij dit bewust doen, wanneer hij
reproductief instrumentalist of vocalist is, maar het kan ook zijn dat hij dit onbewust
doet, namelijk wanneer hij componeren gaat zonder al te veel kennis van zaken: hij
componeert dan muziek die reeds bij anderen is te vinden en maakt zich daarmee
schuldig aan epigonisme. Misschien ligt deze kwestie enigszins buiten het onderwerp
dat wij vandaag bespreken, maar het is toch wel gewenst hierop even in te gaan,
omdat het creatief vermogen bij een manifeste actieve muzikaliteit louter een gevolg
is van bepaalde karaktereigenschappen en in het wezen der zaak eigenlijk is gebaseerd
op een ‘eigenwijsheid’ in de meest letterlijke zin des woords. Wanneer iemand
eigenwijs genoeg is om zich voor te stellen dat hij bij het opschrijven van een of
ander klankencomplex iets nieuws tot stand brengt, gaat hij creatief te werk. Het is
dan natuurlijk nog de vraag in hoeverre er daarbij werkelijk van originaliteit sprake
is, doch dit doet hier minder ter zake.
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Na deze uiteenzetting van het verschil tussen actieve en passieve muzikaliteit, komt
de vraag aan de orde in welke richting een eenmaal gewekte muzikaliteit behoort te
worden geleid. Er bestaan op dit gebied vele controversen. Wij komen hier tot
problemen, waarover ik vanmorgen nog heb horen spreken en waarover wij eigenlijk
al lang hebben gedebatteerd zonder dat wij er tot nu toe veel verder mee gekomen
zijn. Mijn persoonlijke mening over deze kwestie is dat de muzikaliteit zoveel
mogelijk geactiveerd behoort te worden. Ik meen dat men een groep muziekgevoelige
hoorders moet kweken door hen vertrouwd te maken met de uitvoering, dus door
muziekgevoeligen tot dilettanten op te leiden; ik meen dat muzikaliteit gewekt moet
worden op de wijze waarop alle kunstgevoeligheid pleegt te worden gewekt. Wanneer
men leerlingen der lagere of middelbare scholen opstellen laat maken, dan is uit die
opstellen gemakkelijk te zien of, en hoeveel, literaire begaafdheid bij de leerlingen
in kwestie aanwezig is. Het spreekt namelijk vanzelf dat iemand die deze begaafdheid
bezit, beter werk levert dan een ander, die daarvan verstoken is. Het is natuurlijk niet
mijn bedoeling om hier propaganda te maken voor het kweken van een falanx
executanten en componisten, maar wel acht ik het gewenst dat men kinderen die
muzikale gevoeligheid tonen te bezitten, in de gelegenheid stelt om hun
klankfantasieën ‘onder noten’ te brengen. Wel zal het resultaat dikwijls zijn dat de
‘sonate’ die Marietje opschrijft, merkwaardige gelijkenis vertoont met de
vingeroefeningen welke zij juist verleden week heeft bestudeerd, maar dit hindert
niet; de leraar mag haar gerust vertellen dat het niet helemaal ‘eigen werk’ is. Wanneer
echter zulk een jeugdige leerling een of andere muzikale inval of herinnering heeft
genoteerd, dan kan daarmee de eerste schrede gezet zijn op de weg welke tot muzikale
bewustwording leidt. De taal der muziek moet geleerd worden en men kan een taal
alleen leren door haar te spreken. Ook Frans of Duits kan alleen geleerd worden door
Frans of Duits te spreken. Wij moeten onszelf daarbij oefenen; wij moeten onze
gedachten en onze tong in een bepaalde richting dwingen.
Zo is het ook in de muziek; wij moeten onze muzikale gevoelens in een bepaalde
richting dwingen, teneinde ook waarlijk te kunnen begrijpen wat er muzikaal wordt
‘gezegd’. Mij lijkt de tendens om de opleiding van niet-vakmusici voornamelijk te
doen bestaan in het kweken van ‘hoorders’ die geen eigen initiatief op toonkunstig
gebied bezitten, uiterst gevaarlijk, omdat noodzakelijk de belangstelling in iets dat
men zelf nooit doet, langzamerhand verslapt. Er is wel degelijk een zeer groot verschil
tussen muziek, al is deze ook nog zo eenvoudig, welke men zelf bedrijft en muziek,
al staat zij ook nog zo hoog, welke ons wordt toegeworpen, hetzij via de radio of op
een concert.
De zaak lijkt mij dat de muzikaliteit zoveel mogelijk moet worden geactiveerd,
op dezelfde wijze als men bijvoorbeeld een stuk ijzer magnetisch maakt door er met
een magneet langs te strijken; men zou hierbij dus kunnen spreken van ‘muzikale
inductie’.
Ik wil thans geen leerplan opstellen, maar ik zou toch wel een raad willen geven.
Op het ogenblik is de vakmuziek te vergelijken met een gebouw met vele kamers,
welke lang niet alle met elkander in verbinding staan. Dit hele gebouw zou onge-
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twijfeld veel doeltreffender bewoond kunnen worden, wanneer het onderwijs meer
werd geregeld op de wijze waarop bijvoorbeeld kunstgeschiedenis wordt onderricht.
Ik geloof namelijk dat de muziekgeschiedenis meer in het centrum der belangstelling
voor de muzikale opvoeding gesteld zou moeten worden, dan tot nu toe het geval is
geweest. En dit wel voornamelijk omdat de muziek altijd een typisch tijdsverschijnsel
is geweest, zo goed als elke andere kunst, zodat dus de verschillende ‘epochen’ ook
in de muziek volkomen duidelijk zijn gerepresenteerd. Ik geloof dat via de
eenvoudigste muziekhistorische feiten zeer gemakkelijk een inzicht kan worden
verschaft in alle mogelijke secundaire verschijnselen uit de theorie der muziek, zoals
harmonie, structuur, contrapunt, enzovoort. Zo meen ik dat het van enig belang is,
te weten in welke tijd Beethoven zijn Eroica56 schreef, wat er dus toen politiek aan
de orde was. Eveneens is het niet van belang ontbloot, te weten dat bepaalde werken
van Wagner vóór 1870 zijn gecomponeerd. Dit zijn slechts een tweetal voorbeelden,
waaraan ieder gemakkelijk meerdere toevoegen kan.
Op één ding waarover ik reeds gesproken heb, wil ik nog de nadruk leggen,
namelijk: dat men de moeilijkheden bij het activeringsproces aan de ene kant
weliswaar niet overschatten, maar aan de andere zijde vooral ook niet onderschatten
mag. Niemand zal zich de illusie maken dat het zal gelukken een leerling ener
middelbare school bijvoorbeeld een denkbeeld bij te brengen van de literaire waarde
van een dichter als Vondel, aan de hand van een grammatica. Zo is het ook met de
muziek; doch terwijl het onderscheid tussen een taalboek en een treurspel van Vondel
voor elk normaal mens zeer duidelijk is, kan men ditzelfde niet zo grif zeggen op
muzikaal gebied, waar door elkaar etudes van Czerny, sonates van Beethoven,
vingeroefeningen, toonladders en nocturnes van Chopin worden ‘bestudeerd’. Hoe
gaat het immers bij het pianoonderwijs? Wanneer een kind gedurende een zekere
tijd oefeningen en ‘stukjes’ heeft gespeeld, krijgt het al vrij spoedig bijvoorbeeld een
sonate van Haydn te bestuderen en veelal vindt het dat alleen maar een beetje
vervelender dan die andere muziek! Opvallend is dan ook dat zulke jeugdige leerlingen
zich steeds veel meer interesseren voor technische bijzonderheden dan voor de meer
specifiek ‘muzikale’ verschijnselen.
Ik heb u hiermee enkele losse opmerkingen over muzikaliteit gegeven. Reeds vooruit
heb ik u gezegd dat het geen afgerond geheel zou zijn, doch misschien zult u dit
beeld, zoals ik het hier in grote trekken heb gegeven, uit eigen ervaring kunnen
aanvullen.

Discussie
De heer Gomperts: ‘Mijnheer de voorzitter! Het heeft mij getroffen dat
de heer Pijper er dadelijk mee begonnen is de doven bij zijn beschouwingen
over muzikaliteit uit te schakelen, omdat deze, zoals hij zei, het orgaan
missen waardoor deze kunst tot de mens spreekt. In de afgelopen winter
heb ik echter een lezing bijgewoond van prof. Révész, die bij deze
gelegenheid sprak over verschillende experimenten met doven, waaruit
was
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komen vast te staan dat dergelijke mensen in sommige gevallen duidelijk
hun goedkeuring of afkeuring ten opzichte van muzikale uitingen te kennen
hebben gegeven. Deze onderzoeker deelde ook een experiment mee,
waarbij men iemand die doof was een programma ter hand had gesteld,
waarvan de samenstelling op een gegeven ogenblik niet klopte met hetgeen
werd gespeeld. Bij het punt van afwijking toonde de dove reeds dadelijk
verwondering en zei enige ogenblikken later: dat is niet wat hier staat. Uit
dergelijke beschouwingen blijkt dus dat men dove mensen bij een
beschouwing over het wezen der muzikaliteit niet maar zonder meer mag
uitschakelen en daarom heeft het mij dan ook verwonderd dat de heer
Pijper gemeend heeft dit niettemin te kunnen doen.’
De heer Rootlieb: ‘Mijnheer de voorzitter! Ik meen dat de heer Pijper aan
het eind van zijn inleiding heeft gezegd dat kinderen over het algemeen
meer behagen scheppen in de technische dan in de meer speciaal muzikale
zijde van muziek. Ik geloof echter dat de praktijk toch in vele gevallen
juist het tegendeel bewijst, althans voor zover dit de leerlingen van het
conservatorium betreft.’
De heer Dersjant: ‘Mijnheer de voorzitter! Ik had in hoofdzaak hetzelfde
willen vragen als de heer Gomperts. In aansluiting op hetgeen deze heeft
gezegd, zou ik nog willen wijzen op het geval van een heer die doofstom
was en in Zwitserland zijn vrouw begeleidde naar een concert. Hij had
achter in de zaal plaatsgenomen, en hoewel hij aanvankelijk van de ten
gehore gebrachte muziek niets bespeurde, kreeg hij midden onder de
uitvoering plotseling een vreemde gewaarwording, waardoor hij geheel
onder de indruk geraakte van hetgeen er met hem voorviel. Ook uit dit
voorbeeld blijkt dat het niet aangaat om doven bij een bespreking der
muzikaliteit geheel te negeren.’

Repliek
De heer Pijper: ‘Mijnheer de voorzitter! Een der sprekers heeft mijn bewering in
twijfel getrokken dat jonge leerlingen over het algemeen de meeste belangstelling
tonen voor het technische gedeelte der muziek. De juistheid hiervan is mij echter
meermalen gebleken en het is mij ook opgevallen dat dit verschijnsel vooral op een
zeer bepaalde leeftijd te constateren valt. Dikwijls is dit te bemerken op het zestiende
levensjaar of daaromtrent, terwijl het reeds begint met het tiende of twaalfde jaar. Ik
verklaar dit vooral uit het overwegend mechanisch karakter van de tegenwoordige
samenleving, waardoor de kinderen op technisch gebied spoedig aanknopingspunten
vinden, waardoor het verklaren van het betrokken verschijnsel voor hen veel
gemakkelijker wordt. Ik geloof ook dat voor een jongmens de metafysica der muziek
pas aan de orde komen kan, wanneer er technisch voor hem eigenlijk niets meer te
ontdekken valt. Natuurlijk bedoel ik hiermee niet dat een pianist eerst de techniek
van Liszt tot zijn beschikking zou moeten hebben, of een violist de techniek van
Paganini, maar op de eenvoudigste punten moet hij met de techniek toch wel
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de “muziek”. Zo is althans mijn persoonlijke ervaring, maar dit sluit natuurlijk anderer
ervaring niet uit;
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het is juist de bedoeling van dit congres dat wij onze ervaringen naast elkaar zetten
en vergelijken zullen.
Wat de opmerking aangaat dat ook doven wel eens blijken van muzikaliteit kunnen
geven, wil ik verklaren dat ik dit niet tegenspreek, doch dat mijn uitschakelen van
deze categorie slechts op gronden van utiliteit was gebaseerd. Wanneer wij ons
vandaag in deze korte tijd ook nog hadden willen verdiepen in de verschillen tussen
het horen met het “normale” gehoor en het horen met andere organen, zouden wij
het terrein al te ruim hebben uitgestrekt. Beperking was dus geboden, vooral waar
deze verschijnselen, hoe belangwekkend zij overigens ook mogen zijn, toch voor
een pedagogisch congres minder urgent mogen worden geacht.’

Scènemuziek bij Shakespeare57
mei 1930 (De Muziek)
Het aantal scènemuzieken bij antieke, klassieke en moderne drama's, bij kluchten,
blijspelen, religieuze en profane stukken, bij meesterwerken der toneelschrijfkunst
en bij onbeduidende komedies is legio. Men zou evenwel niet mogen zeggen dat alle
auteurs, zelfs die van grote en welverdiende reputatie, er ook in geslaagd zijn met
hun toneelmuzieken aan alle eisen van het genre te voldoen. De oorzaak hiervan
berust op het feit dat men zich, bij de conceptie en compositie van zijn scènemuziek,
te zelden rekenschap gaf van de zeer speciale bedoelingen waaraan een toneelmuziek
moet beantwoorden.
Die eisen zijn zo speciaal omdat het buitenmuzikale condities zijn. Met een goede
compositorische vaardigheid komt men nog niet zeer ver.
Wanneer een componist een scènemuziek schrijft ten behoeve van een of ander
meesterwerk der dramaturgie, dan behoort deze er zich rekenschap van te geven dat
een drama aan andere wetten gehoorzaamt dan een muziekstuk. Climaxen,
ontknopingen, voor- en achtergronden, moeten louter psychologisch, niet: muzikaal,
gemotiveerd zijn. Wanneer de componist bij het schrijven van een scènemuziek zijn
muziekinstinct volgt, dan is er 90% kans dat hij een geslaagd muziekstuk schrijft,
maar ook: dat hij volstrekt overbodig werk verricht. Men gaat naar de schouwburg
voor Sophokles, Shakespeare of Goethe; niet voor Mendelssohn, Korngold of
Beethoven. De concertbezoeker die Das Lied von der Erde wil horen, gaat voor
Mahler, niet voor de vertaalde Chinezen. Literair gesproken delft de dichter, wiens
verzen gecomponeerd worden, het onderspit. Iedereen heeft daar vrede mee. Evenzeer
moet men aanvaarden dat de componist die muziek schrijft bij (dus niet op!) een
drama, ergens op het derde plan zijn plaats vindt.

57

Pijper schreef zelf toneelmuziek voor Antigone (Sophokles, 1920-1926), The Taming of the
Shrew (Shakespeare, 1923), De Bacchanten (Euripides, 1924), De Cycloop (Euripides, 1925),
The Tempest (Shakespeare, 1930) en Faëton (Vondel, 1937). Dit artikel, waarin Pijper een
algemene beschouwing geeft over toneelmuziek, verscheen naar aanleiding van The Tempest.
Op 25 januari 1930 ging dit werk, in een Nederlandse vertaling van Martinus Nijhoff, in de
Amsterdamse Stadsschouwburg in première door Het Vereenigd Tooneel, regie Johan de
Meester, hoofdrol Prospero: Eduard Verkade. Zie Ryker (1993).
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Dit hebben vrijwel alle componisten vergeten - omdat zij te veel ‘componist’ waren.
De auteur van een scènemuziek behoort een zich van muziek bedienend dramaturg
te zijn. Wanneer men zijn compositorische premissen niet kan vergeten, zal men
nimmer een volstrekt bevredigende scènemuziek leren schrijven.
Het is vóór alles nodig dat men zich vertrouwd maakt met de wetten, de techniek en
de historie der dramaturgie. Men kan van een muzikant die geen Frans verstaat, die
niets weet van de prosodie en de syntaxis, niet verwachten dat hij met goede gevolgen
een tekst van Mallarmé op muziek zou zetten. Hier in Nederland is het met de kennis
van het vak dramaturgie treurig gesteld. Ik zou bekende acteurs, ja zelfs regisseurs,
kunnen noemen die van dit hun metier minder afweten dan een
eerstejaarsconservatorist van de muziek. In dit verschijnsel ligt natuurlijk de
voornaamste verklaring opgesloten van het onnoemelijk aantal fiasco's op toneelgebied
waarvan wij de laatste jaren getuige zijn geweest.
Deze korte beschouwing heeft niet de bedoeling een leemte van zo groot formaat
aan te vullen. Men zou belanghebbenden slechts kunnen raden hun kennis wat aan
te vullen met behulp van een der vele leerboeken op dit gebied. Voor ons speciale
doel is een schematische onderscheiding reeds voldoende.
Wanneer wij afzien van de zeer speciale problemen welke het antieke drama aan
de orde stelt en de objecten onzer belangstelling dus zoeken in latere perioden, dan
valt er een onderscheiding te maken in stukken waarbij de auteurs muziek hebben
voorgeschreven (de muziek is daar een onmisbaar bestanddeel van de handeling) en
stukken die in wezen het ‘muzikale’ element ontberen. De laatstgenoemde categorie
kan hoogstens ‘verfraaid’ worden met wat entr'actemuziek, doch aan speciale
composities is daarbij natuurlijk geen behoefte.
Tot deze tweede categorie behoren alle society-plays en het merendeel der
zogenaamde realistische stukken. Voor toneelschrijvers als Molnár, Shaw, Ibsen,
Schönherr, Heijermans, is de muziek een vrijwel overbodige factor. Zij is dat niet
voor Shakespeare, niet voor Vondel. En evenmin voor de dramaturgen die hun stukken
laten spelen op de grenzen van waken en dromen: Strindbergs Droomspel, sommige
werken van Maeterlinck en d'Annunzio.
Bepalen wij ons voorlopig tot die gevallen waarin de dramaturg op bepaalde plaatsen
muziek voorschreef. In het grootste deel van de meest bekende stukken van
Shakespeare komen gezongen, dikwijls ook gedanste fragmenten voor. De taak van
de componist is hier slechts: de teksten van de dichter op muziek te zetten. De
theaterpraktijk zal hem tevens nopen dit zo simpel mogelijk te doen: acteurs en
actrices zijn zelden geschoolde vocalisten. Soms bestaan bij Shakespeare
toneelhandeling, dialoog en muziek naast elkaar. Deze problemen, die van het
melodrama, zijn een afzonderlijke studie natuurlijk meer dan waard. Voor het ogenblik
kan ik volstaan met te constateren dat de zelfstandigheid der muziek op deze plaatsen
slechts zeer betrekkelijk kan zijn. Symfonische verwikkelingen horen niet in de
schouwburg thuis.
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De bekendste en stilistisch best geslaagde scènemuziek welke wij bij een stuk van
Shakespeare bezitten, schreef Mendelssohn (A Midsummer Night's Dream). Deze
toneelmuziek bestaat uit veertien nummers, dat is ruim het dubbele van wat
Shakespeare voorschreef. De uitvoerigste en muzikaal belangwekkendste fragmenten
zijn zelfstandige muziekstukken naar aanleiding van het toneelwerk: Voorspel,
Scherzo, Intermezzo, Notturno en Hochzeitsmarsch staan volstrekt naast (dus: buiten)
het toneelgebeuren. Nu is het bijzonder gemakkelijk om in een aantal lyrische alinea's
te gaan betogen dat Mendelssohn Shakespeares sprookje in muziek gedrenkt heeft
en zodoende alle overgangen, alle contrasten muzikaal heeft weten te motiveren maar zo verkeerd liggen de dingen niet. Shakespeare wist bijzonder nauwkeurig op
welke plaatsen en tot welk doel hij muziek nodig had. Dat zijn in A Midsummer
Night's Dream zes momenten: in het tweede bedrijf als de elfen zingen (‘You spotted
snakes with double tongue’ en ‘Weaving spiders come not here’). Dan, in het derde
bedrijf, Bottoms gezang als Puck hem betoverd heeft en hij begint te zingen om te
tonen dat hij volstrekt niet bang is: ‘the ousel-cock, so black of hue’ (hier maakte
Mendelssohn zich van de particuliere moeilijkheid af door niets te componeren en
aan te geven ‘singt in beliebiger Melodie’...). Vervolgens, in de vierde akte, het eerste
door Shakespeare voorgeschreven melodrama (Oberon: ‘Sound music. - Come, my
queen, take hands with me’); en een hoornsignaal vóór de opkomst van Theseus,
Hipolyta en gevolg. En ten slotte, in de vijfde akte, een ‘flourish of trumpets’ voor
het spel der ambachtslieden. Waarschijnlijk zal de auteur ook muziek gewild hebben
bij het dansje dat hierop volgde (‘But come, your Bergomask: let your epilogue
alone’). In de slotscène wordt nogmaals elfenzang voorgeschreven (‘Hand in hand,
with fairy grace, will we sing, and bless this place’). De woorden van dit slotstukje
heeft Mendelssohn op een ietwat eigenaardige wijze door elkaar gewerkt. Bij
Shakespeare is het Titania die haar elfen tot zingen oproept, Mendelssohn laat Oberon
als koorleider optreden. De vertaling waarover hij beschikte, was op deze plaats ook
niet bijzonder fortuinlijk - om geen sterker woord te gebruiken. Titania zegt:
First, rehearse your song by rote
To each word a warbling note,

Oberon declameert, bij Mendelssohn:
Wirbelt mir mit zarter Kunst
Eine Not' auf jedes Wort.

De bedoeling van de dichter ging op deze wijze onherstelbaar verloren. De componist
kon hier, door zijn voorspel te citeren, een schijnbare geslotenheid in constructie
voorspiegelen. Maar inderdaad werd het toch iets totaal anders.
Wanneer wij de resultaten van deze kritische beschouwing samenvatten, dan valt het
onmiddellijk op hoezeer de componist de eisen van de dramaturg genegeerd heeft.
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Mendelssohns artistieke naturel vertoonde vele verwantschappen met de sferen van
Shakespeares elfen en kabouters en daarom past alle muziek die hij bij A Midsummer
Night's Dream schreef zo goed bij het stuk. Maar van het standpunt van de dramaturg
uit gezien, deed Mendelssohn meer dan zijn taak was: hij gaf veel te veel muziek!
Componisten van kleiner formaat tasten gewoonlijk nog ernstiger mis. Wat
Korngold schreef als muziek bij Viel Lärmen um Nichts58 is zeker voor tachtig procent
overbodig. En de overige, nodige, twintig procent past niet al te best. Maar dat is
weer een kwestie van naturel.
In vervolg op het bovenstaande lijkt het mij nuttig de muziek welke ik voor The
Tempest componeerde, aan een korte beschouwing te onderwerpen. Shakespeare
schrijft in deze komedie relatief veel muziek voor: de vier liedjes van Ariel in eerste,
tweede en laatste akte en een aantal melodrama's bij betoveringsscènes door Ariel
of Prospero. Daartegenover staan de deunen van de lager geordende wezens Stefano,
Trinculo en Caliban. En naast deze beide muzikale sferen is er nog het maskerspel,
dat een climax is van reciet (de strofen van Iris en Ceres), zang (de liederen van Juno
en Ceres) en dans (nimfen en maaiers). Ik heb aan dit alles twee muzikale fragmenten
toegevoegd die voor mij persoonlijk onmisbaar waren: het begin (stormscène) en het
slot (verdwijning van de vrijgelaten Ariel), maar ik blijf mij ervan bewust dat ik
hierdoor eigenlijk reeds over de door de dichter gestelde grenzen gegaan ben. De
motiveringen hiertoe waren primair van formele aard. Ariel, die de muziek oproept
waar hij verschijnt, de luchtgeest, die maakt dat Caliban kon zeggen: ‘The isle is full
of noises, sounds and sweet airs, that give delight and hurt not. Sometimes a thousand
twangling instruments will hum about mine ears...’, - een geest die zo essentieel
‘muzikaal’ is, kon, dacht ik, niet in absolute stilte tot de staat van vrijheid overgaan.
Het evenwicht eiste toen dat dan tevens de eerste scène (de storm) muzikaal
gemotiveerd kon worden.
Ik meen ook dat door het gebruik van enkele muzikale interjecties de stemming
van deze stormscène onwezenlijker, droomachtiger geworden is: die scène is de
(vehemente!) inleiding tot een komedie, niet het slot van een tragedie. De handeling
op het toneel kan dat niet uitdrukken, maar de muziek vermag het zeer wel te
suggereren. Bovendien konden diezelfde hoornfanfares dienen voor het slot van de
vierde akte, het spookachtige jachtrumoer waarmee Prospero de diefachtige Stefano
en Trinculo op de vlucht jaagt.
Ik breng de scènemuziek voor The Tempest niet in het geding ten behoeve van
bovenstaande oratio pro domo, doch omdat ik aan de hand van een enkel
melodramatisch fragment gemakkelijker de bewijzen kan leveren voor de stelling,
afgedrukt in het begin van dit artikel: de climaxen, ontknopingen van een scènemuziek
moeten psychologisch, niet: muzikaal, verantwoord zijn.
Inderdaad sluit het merendeel dezer twintig korte nummers niet af. De scène in
het derde bedrijf, waarbij de geesten een tafel opbrengen, volgeladen met lekker-
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Shakespeares Much Ado About Nothing.
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nijen, en Alonzo met de zijnen uitnodigen toe te tasten, moet muzikaal aangeduid
worden (‘Solemn and strange music’). In het verloop van deze scène aarzelt Alonzo
tussen zijn wens aan tafel te gaan en zijn vrees voor de spokerij. Als hij zich eindelijk
wil neerzetten (‘Brother, my lord the duke, stand to and do as we’), verdwijnt het
maal onder een donderslag. Terzelfdertijd moet de muziek zwijgen. Muzikaal is hier
dus geen slot, geen conclusie mogelijk. Ik heb de oplossing voor deze eigenaardige
moeilijkheid gevonden door een ad-libitummaat te schrijven, die moet inzetten op
het moment dat Alonzo zijn angst begint te overwinnen. Een bijna onmerkbaar
accelerando en crescendo bereidt de gebeurtenis veel suggestiever voor dan welke
symfonische complicatie ooit zou kunnen doen. Analoge verschijnselen doen zich
voor in de vierde akte (het slot van de dans, die niet ‘normaal’ afloopt, doch plotseling
door Prospero afgebroken wordt) en in het vijfde bedrijf, Prospero's tovercirkel. Ik
meen evenwel met het bovenstaande de principes voldoende duidelijk te hebben
aangegeven. Afsluitingen, ontknopingen, zijn slechts bruikbaar waar de situaties op
het toneel ook een definitieve wending hebben genomen. Dat wil zeggen: gewoonlijk
slechts op het slot van de expositie (tweede akte, in de regel) en bij de ontknoping,
op het eind van de vijfde akte.
Ik zou nog kunnen uiteenzetten dat het met modulaties, met tempowijzigingen,
met maatwisselingen niet anders gaat. Maar deze korte studie behoeft geen hoofdstuk
uit een compositieleer te worden, meen ik. Voldoende is het te weten dat een
scènemuziek zeer speciale eisen stelt. De problemen bij de antieken, bij Vondel en
bij moderne dramaturgen zijn natuurlijk anders van proportie dan bij Shakespeare,
doch zij zijn niet van andere aard. Doch hierop hoop ik later, in een afzonderlijke
studie, nog terug te komen.

Muziek in Amsterdam
Het Concertgebouw-seizoen 1929-1930
juli 1930 (De Muziek)
Op de veertig abonnementsconcerten, in het afgelopen seizoen van oktober tot mei
gegeven, werden werken uitgevoerd van zesenvijftig componisten. Vijf dezer
componisten waren Nederlanders. Het aantal noviteiten bedroeg negentien, op een
totaal van honderdveertig composities. De verhouding tussen noviteiten en
repertoirestukken was dus als één staat tot zeven, ruim gerekend. De verhouding
tussen Nederlandse en buitenlandse composities: één staat tot elf plus een vijfde.
Veel behoeft aan deze cijfers niet toegevoegd te worden. Zij zijn, vind ik, bijzonder
welsprekend. De achterstand en de anti-Nederlandse gezindheid in ons Amsterdamse
muziekcentrum kunnen niet helderder worden gedemonstreerd dan door die twee
sommetjes 1:7 en 1:11.
Ik geef toe dat superieure kwaliteit onze ontevredenheid over de zeer schrale
kwantiteit zou kunnen verminderen. Doch ook hier bleek helaas geen kans op te
bestaan. De enige noviteit van importantie waren Weberns Fünf Sätze. Onder de
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achttien resterende stukken kan men er twee of drie aanwijzen die misschien in een
volgend seizoen nog eens uitgevoerd kunnen worden: Ravels Bolero-grapje, het
Dubbelconcert voor fluit en piano van Schulhoff, wellicht nog het Violoncelconcert
van Toch. De rest was negatiever dan Hamlets proverbiale stilte: Prokofjev, Bloch,
het Altconcert van Milhaud, et cetera.
Wat Nederland betreft: van Dopper werden vijf stukken uitgevoerd, van
Diepenbrock twee, van Röntgen twee, van Van Gilse en Leo Smit ieder één.
Laatstgenoemde genoot de eer met zijn ballet Schemselnihar de enige serieuze
Nederlandse noviteit van dit seizoen voor te stellen.
Uit de cijfers blijkt dat de tegenwoordige betekenis van het Amsterdamse
Concertgebouw zowel voor de Nederlandse als voor de nieuwe internationale muziek
uiterst gering genoemd moet worden. Het laat zich aanzien dat deze betekenis nog
geringer worden zal: de met enige consequentie gevolgde gedragslijnen van de
zakelijke en artistieke leiding wijzen dit uit. Wij zullen ons met het denkbeeld van
de nabije ondergang van het Amsterdamse muziekleven moeten vertrouwd maken,
niet getroost door het inzicht dat iedere stad het muziekleven heeft dat zij verdient.

Uit Leiden. De Vliegende Hollander
Waterfeestspel van Martinus Nijhoff.
Muziek van Matthijs Vermeulen59
juli 1930 (De Muziek)
Lustrumspelen ontlenen hun betekenis gewoonlijk aan de bijzondere experimentele
waarde welke zij, in meerdere of mindere mate, bezitten.60 Uit de aard der zaak gaat
het hier meestal meer om de bijzonderheid dan om de kunst. Uit de aard der zaak:
want de lastgevers, de bouwheren van de onderneming, zijn studenten, jonge mensen
voor wie ‘kunst’ een (in het gunstigste geval onmisbare) buitensporigheid moet heten.
Begrepen ‘de studenten’, als collectiviteit, het wezen der kunst, dan zouden niet
alleen hun lustrumspelen, maar dan zou de hele maatschappij er totaal anders uitzien.
Bij de tegenwoordige ‘polaire’ stand van zaken (wetenschap staat tot kunst als
heer staat tot knecht, of, hoogstens, als Michaël staat tot Apollion)61 is het
langzamerhand gewoonte geworden dat de studentenmaatschappij aan een paar
kunstenaren opdraagt een lustrumspel te leveren. Voor vele kunstenaars bevat zo
een opdracht veel aantrekkelijks: in het kunstbedrijf van alledag beschikt men nu
eenmaal niet over de ressources, de animo, de fondsen - altemaal gewenste zaken
die een studenten-
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Braas wijdt in zijn Vermeulen-biografie een hoofdstuk aan de totstandkoming van De
Vliegende Hollander (342-360). Het Leidsch Studenten Corps en Martinus Nijhoff hadden
in eerste instantie Pijper benaderd voor de compositie. Hij had echter net de opdracht
aangenomen om toneelmuziek bij The Tempest te schrijven.
In zijn monografie gewijd aan Leo Smit besteedt Jurjen Vis een interessant hoofdstuk aan
het fenomeen van de openluchtspelen, die met name bij lustrumvieringen van
studentenverenigingen in de jaren twintig populair waren. Vis (2001), 144 e.v.
Apollion is de Griekse benaming van Abaddon, de Engel van de Afgrond uit Johannes'
Openbaring (9:11). De aartsengel Michaël leidde de hemelse heerscharen.
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maatschappij gemakkelijk weet op te brengen. De eisen van dramaturg, decorateur
of regisseur kunnen nog zo exorbitant zijn - wat half kan, gebeurt geheel en al. Voor
het op 24 juni 1930 gegeven Leidse lustrumspel had men een drijvend toneel-Stavoren
gebouwd op een eilandje in de Kager Plassen, een dorp dat zinken kon en voor de
volgende voorstellingen weer opgehaald werd; een toneel van 100 bij 60 meter gaf
sterke illusies; om het geluid op de tribunes waarneembaar te maken, was een
ingenieuze loudspeakerinstallatie aangelegd, kortom, aan de secundaire factoren
ontbrak niets.
Aan de primaire factoren, die een toneelvoorstelling tot een kunstgebeurtenis
moeten maken, ontbrak helaas wél het een en ander. Doch hierover straks.
Nijhoffs waterfeestspel is gebouwd met gebruikmaking van een groot (mijns
inziens te groot) aantal zeer heterogene factoren; elementen, voorkomende in legenden
en kronieken. Men vindt er gegevens in, ontleend aan het leven van Bonifacius, naast
stukken uit de legende van het vrouwtje van Stavoren, naast verwerkingen van
kronieken over verdronken steden. De figuur van de Hollander, de eeuwig spokende,
onsterfelijke zeeman, zwerft eveneens door het verhaal heen. Het voornaamste verwijt
dat men tot de dramaturg Nijhoff zou moeten richten, is: dat dit dramatisch skelet te
gecompliceerd, te vertakt is - juist als Wagners eerste Siegfried-conceptie. Het gevolg
hiervan is dat veel in de handeling als zodanig duister blijft en niet dramatisch kan
werken.
De literaire waarde van Nijhoffs spel is aanzienlijk groter dan de dramatische
verdienste. Het is buitengewoon ‘zware’ literatuur, even moeilijk begrijpbaar voor
niet zeer geletterden, als bijvoorbeeld Vondel.
Maar deze vaststelling, in dit verband, is volstrekt het tegenovergestelde van een
aanmerking. Persoonlijk houd ik minder van sommige constructies, door Nijhoff
met voorliefde gebruikt, als de volgende:
Weg hamer, bijl en boor.
Dag werf, waar 't mij te nauw is.

of:
Weg hennep, wiel en spoel.
Dag baan, waarop gebukt wordt.

of:
Weg bezem, naald en doek.
Dag pot, die op het vuur staat.
(uit: Koor van toesnellende burgers)

Ook de varianten op het oude Wilhelmus (‘Ik richt tot u, vorstin, die ik altijd geëerd
heb’ en: ‘Vrij ben ik, onvervaard’) lijken mij beneden het niveau van een dichter als
Nijhoff.
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Voor de lezers van dit tijdschrift is de algemene en vooral de muzikale betekenis van
dit stuk uit de aard der zaak interessanter dan de dramatische en literaire, waarop wij
elders terugkomen.62 Men zou echter aan deze Leidse Hollander onrecht doen wanneer
men een te eenzijdig gebundeld licht op de muziek ging werpen, met voorbijgaan
van de andere, belangrijker kanten van de opvoering.
Importanter dan de muziek was hier bijvoorbeeld het toneelbeeld, ontworpen door
Wijdeveld, was ook de geluidstransmissie, uitgevoerd door Philips, Eindhoven. Geen
der spelers sprak: de feestvierende Leidse studenten mochten zich tot mimeren
bepalen. De tekst werd door een drietal beroepssprekers (de acteurs Huf en Van Dijk
en de zangeres Witsen Elias) voor een verborgen opgestelde microfoon gesproken.
Dit gesproken woord werd, ettelijke malen versterkt, door een viertal - eveneens
onzichtbare - loudspeakers ten gehore gebracht. Dit werkte goed, zolang het gesproken
woord van één plaats scheen te komen. Doch het deed dwaas aan wanneer een stem,
midden in een zin, ineens vijfentwintig meter verder van rechts of links kwam, met
een volstrekt gewijzigde resonans, terwijl de figurant zich langzaam in die richting
aan het voortbewegen was, of er juist tien seconden vroeger was aangekomen. Zoiets
gebeurde herhaaldelijk en werkte onweerstaanbaar komisch. Ook het timbre der
stemmen had nog altijd dat telefoonachtige, het ‘mechanieke’, dat tegenwoordig
voor de duidelijkheid geen bezwaar meer is, doch dat ‘menselijk’, om het zo maar
eens te noemen, natuurlijk alles te wensen overlaat.
Ik kom thans tot de muziek. Ook dit deel van de voorstelling was volstrekt
vermechaniseerd. Vermeulens compositie was te Parijs voor de grammofoon
uitgevoerd; die platen (op zichzelf afschuwelijk slechte opnamen) werden hier
afgedraaid en, eveneens versterkt, door loudspeakers weergegeven. De koren
daarentegen werden door enkele zangers op het terrein gezongen en ook deze zang
werd versterkt, getransformeerd en per loudspeaker verspreid. Men ziet: God Machine
had aan deze voorstelling wel zeer actief deelgenomen...
De betekenis van gebeurtenissen als deze voorstelling, ik zei het reeds, berust
vooral in de experimentele waarde. Na repetities en opvoering van de Hollander te
hebben bijgewoond, na grondig en uitvoerig kennis te hebben genomen van Nijhoffs
boek en Vermeulens partituur, moet ik dit experiment volkomen mislukt noemen.
Ik weet niet of Nijhoffs waterfeestspel als toneeldrama levensvatbaarheid vertonen
zou; ik weet namelijk niet of het speelbaar zou zijn zonder alle openluchtrekwisieten,
in een neutraal, niet-feestelijk schouwburgmilieu. Maar het is zeker dat de
werkings-mogelijkheid van de soms prachtige verzen door het mechanisatieproces
hier tot een angstig minimum was gereduceerd, dat de persoonlijkheidsprojectie in
de gestalten der acteurs achterwege moest blijven.
Ik weet evenmin of Vermeulens toneelmuziek, stel dat die op normale wijze tot
ons kon komen, een onmisbaar deel van deze handeling zou blijken. Wij hebben
ditmaal, gewoon akoestisch, slechts een zeer gering percentage van die muziek
gehoord.

62

Dit suggereert dat er ergens nóg een artikel van Pijper over De Vliegende Hollander
verschenen moet zijn, waarin hij vooral ingaat op de teksten van Nijhoff. Alinea's uit dit niet
teruggevonden artikel zijn verwerkt in het essay, zoals dat in De Stemvork is afgedrukt (zie
onder).
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(Het aantal toehoorders dat zich na afloop wist te herinneren wáár ongeveer in het
stuk muziek voorkwam, zal niet zeer groot zijn geweest!) Door de afstemming in de
loudspeakerinstallatie was het mogelijk een fortissimo-tutti, met trompetten en
trombones, zó af te dempen, dat dit geluid in volumen ver onder de sprekende
stemmen bleef. Alles kwam over in een egaal en voor de stemmen onschadelijk
pianissimo murmurando. Onderling werden alle muziekstukken evenzeer
‘genormaliseerd’: een pianissimofragment van een harp met een paar strijkers klonk
precies even sterk als een flinke climax. Alle relaties waren verbogen, elk spoor van
dynamisch reliëf ontbrak. In plaats van de intenties van de componist kregen wij de
resultaten van ingenieurs-overleg te horen. Dat die resultaten, van het muzikale
standpunt uit waargenomen, ten hemel schreiende mutilaties waren, konden de
ingenieurs niet gebeteren. Ieder zijn vak. De beer uit Aesopos' fabel, die, om de slaap
van zijn meester niet te laten verstoren, alle vliegen met een keisteen doodsloeg, zo
lang tot hij, met het insect dat zich op de neus van die meester had neergezet, het
hoofd van de slaper vermorzelde, ‘bedoelde’ het ook bijzonder goed...
Dat Vermeulen, die zich, als weinigen onzer, bewust is van de magische vermogens
der muziek, hier een dermate fundamentele vergissing beging, heeft zich bitter
gewroken. Muziek welke men niet of ternauwernood hoort, is er niet!
Wanneer ik hier dus enkele opmerkingen maak over Vermeulens compositie, dan
zijn dat kanttekeningen bij zijn partituur; niet: observaties naar aanleiding van de
klinkende werkelijkheid ener uitvoering. Die realiteit immers was er ditmaal, praktisch
gesproken, niet. En het feit dat de muziek in de proloog herhaaldelijk niet met de
woorden klopte (Het tempo van de sprekers verwijderde zich hoe langer hoe meer
van dat der grammofoons!), was nog een ongunstige factor te meer.
Nemen wij echter een ogenblik aan dat de Hollander een opvoering zou beleven,
zoals dichter en componist zich die moeten hebben gedroomd, dat wil zeggen een
opvoering waarbij stemmen en klanken in evenwicht zouden zijn geweest. Dan zou
aan het licht zijn getreden dat de muziek welke Matthijs Vermeulen schreef, juist
was hetgeen hij zei niet te hebben willen componeren. Namelijk: ‘een tussenvorm
als het melodrama, die noch de dichter, noch de musicus, noch de toeschouwer (kan)
bevredigen’ (Feestwijzer, bladzijde 123). Wanneer men immers muziek schrijft bij
een drama, die uitgevoerd moet worden onder het gesproken woord door, dan noemen
wij dat melodrama. En het is volkomen juist dat daarbij niemand op zijn rekening
komt. De mislukkingen in dit genre: Strauss, Schillings, Diepenbrock,63 zijn bekend
genoeg. Evenals de aard dier mislukkingen. Een muziek welke dat zou zijn wat
Vermeulen wenste: ‘een scherm waarop de dichter zijn beelden projecteert’, moet
gehoorzamen aan geheel andere wetten dan die welke zich de componist Vermeulen
voor deze gelegenheid gesteld had. Dit werd: autonome symfonische muziek. Het
onderzoek naar de doelmatigheid van deze klankcomplexen kon dus niet bevredigend
uitvallen.
Hiermee is het algemene gemiddelde bepaald, de muzikale waarde nog niet. Een
scènemuziek als die welke Diepenbrock voor de Elektra schreef, is, van het

63

Diepenbrock heeft melodrama toe gepast in zijn toneelmuziek bij Marsyas (1910), De Vogels
(1917), Faust (1918) en Elektra (1919-20).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

553
standpunt der muziekdramaturgie uit gezien, evenzeer mislukt. Doch de
absoluut-muzikale waarde van de Elektra-muziek - welke zeer hoog genoemd moet
worden - ligt buiten het dramatische verband. Zo behoort ook de waarde van
Vermeulens Hollander-muziek vastgesteld te worden, los van de mijns inziens
onjuiste premissen van waaruit, en ten behoeve waarvan, zij werd ontworpen.
In het compositorisch bewustzijn van Matthijs Vermeulen blijkt zich een
verbijsterende evolutie te hebben voltrokken. Hij demonstreert hier een metamorfose
welke men niet voor mogelijk zou hebben gehouden. De beeldenstormer Vermeulen,
die ons voor jaren verliet als een auteur van sterk dramatische potentie, als een
getourmenteerd en roekeloos zoeker naar de eigen waarheden, hervindt men hier als
pre-Debussiet en, vreemder nog, als primitivist. Soms herkent men herinneringen
aan zijn oorlogslied La veille (bij de eerste monoloog van de torenwachter), elders
(Passacaglia, tijdens de zielkundige expositie van de Hollander) schimmen flarden
uit de verstilde fragmenten van zijn Violoncelsonate voorbij. Maar de choralen,
Edwarda's opkomst, Bonifacius' paasviering staan wel zeer ver beneden de minima
die iemand als Vermeulen, dacht ons, bereiken mocht. Vooral de choralen.
Dit is geen kwestie van ‘moderniteit’ of ‘classicisme’, doch van stijl. Er is goddank
nergens sprake van neoclassicisme of andere metafysische hansworsterij. Maar er is
overal ‘het schisma, dat de traditionele muziek nog steeds scheidt van de moderne’
(Matthijs Vermeulen in de Feestwijzer, bladzijde 143). Zijn ‘reine drieklanken en
tonale cadensen’ vermoordden de ‘polytonale, intertonale en atonale’ (waar staan
die?) ‘bladzijden’. Er is een afgrond tussen het bereikte en het bedoelde. Zijn
matrozenlied, gebouwd op de drie tonen g, a en c - ook alweer de terts-kwart-relatie
- is prachtig van vaart. Maar deze eerste acht maten worden nergens meer overtroffen
en bovendien ligt het hier vocaal niet zeer gunstig: een kwart hoger zou beter
geklonken hebben. De alternerende choralen (‘Het is gerechtigheid des allerhoogsten’
en ‘Zo gaat het ene korte tijd’) zijn buitensporig slecht van melodische, ritmische en
harmonische makelij (‘gelijk men in een boek geschreven vindt’ op: c/d, e, f, g/a, g,
f, e/d).
De componist herinnert eraan (Feestwijzer, bladzijde 125) dat hem voor conceptie
en compositie van het werk slechts drie maanden ter beschikking konden worden
gesteld.64 Het is zeker dat deze termijn voor het gevraagde werk kort, zeer kort, veel
te kort geweest is. Wij willen de talrijke stilistische onjuistheden op rekening van
een ditmaal onwelwillende Kronos schrijven: illustere componisten als Mozart en
Schubert behoefden niet meer tijd voor hun composities dan zij nodig hadden om de
noten te schrijven; illustere componisten als Wagner konden niet werken als zij
opgejaagd werden. Het is duidelijk dat Vermeulen, met vele anderen, tot de tweede
categorie behoort. Winst is: dat na jaren eindelijk weer eens een werk van hem hier
tot uitvoering is gekomen, hoeveel er aan die uitvoering nu ook haperde.
Wensen wij dat het feit van deze uitvoering Vermeulen een stimulans moge blijken
tot het concipiëren en componeren van een nieuw werk; in zijn eigen tijd en volgens
zijn eigen premissen. De affiniteiten welke Vermeulen voelde met Nijhoffs
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Vermeulen had zo weinig tijd voor de compositie van De Vliegende Hollander, omdat
Martinus Nijhoff telkens draalde met het schrijven van de tekst en zijn afspraken niet nakwam.
Zie Braas (1997), hoofdstuk 24.
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Hollander waren niet sterk genoeg om hem voor vergissingen te vrijwaren. Maar
wel waren zij in staat hem weer tot de praktijk van componeren te brengen;65 en dit
alleen reeds stemt tot tevredenheid.

De Vliegende Hollander op de Kager Plassen66
De Stemvork, pp. 57-68
Spel van M. Nijhoff
Muziek van Matthijs Vermeulen
Lustrumspelen ontlenen hun betekenis gewoonlijk aan de bijzondere experimentele
waarde welke zij, in meerdere of mindere mate, bezitten. Uit de aard der zaak gaat
het hier meestal meer om de bijzonderheid dan om de kunst. Uit de aard der zaak:
want de lastgevers, de bouwheren van de onderneming, zijn studenten, jonge mensen
voor wie ‘kunst’ een in het gunstigste geval onmisbare buitensporigheid moet heten.
Begrepen ‘de studenten’, als collectiviteit, het wezen der kunst, dan zouden niet
alleen hun lustrumspelen, maar dan zou de hele maatschappij er totaal anders uitzien.
Bij de tegenwoordige stand van zaken is het langzamerhand gewoonte geworden
dat de studentenmaatschappij aan een paar kunstenaren opdraagt een lustrumspel te
leveren. Voor vele kunstenaars bevat zo een opdracht iets aantrekkelijks: in het
gewone kunstbedrijf beschikt men nu eenmaal niet over de ressources, de animo, de
fondsen - louter gewenste zaken die een studentenmaatschappij gemakkelijk weet
op te brengen. De eisen van dramaturg, decorateur of regisseur kunnen nog zo
exorbitant zijn - wat half kan, gebeurt geheel en al. Voor het op 24 juni 1930 gegeven
Leidse lustrumspel had men een drijvend toneel-Stavoren gebouwd op een eilandje
in de Kager Plassen, een dorp dat zinken kon en voor de volgende voorstellingen
weer opgehaald werd; een toneel van 100 bij 60 meter gaf sterke illusies; om het
geluid op de tribunes waarneembaar te maken, was een ingenieuze
loudspeakerinstallatie aangelegd, kortom, aan de secundaire factoren ontbrak weinig.
Aan de primaire factoren, die een toneelvoorstelling tot een kunstgebeurtenis
moeten maken, ontbrak helaas meer.
Wat het belangrijkste deel van deze studentenvoorstelling, het tekstboek, betreft:
Nijhoffs waterfeestspel is gegroeid uit een groot (mijns inziens aanzienlijk te groot)
aantal zeer heterogene gegevens, elementen welke voorkomen in legenden en
kronieken. Men vindt er fragmenten in, ontleend aan het leven van Bonifacius, naast
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Vermeulen had sinds de Vioolsonate uit 1925 geen compositie voltooid: het werk aan de
Tweede cellosonate had hij in de zomer van 1927 gestaakt.
Pijper schreef twee teksten naar aanleiding van De Vliegende Hollander: het essay dat werd
opgenomen in De Muziek (zie boven) en een artikel waarin hij vooral inging op de dramatische
en literaire betekenis van het werk. Deze laatste tekst, waaraan hij refereert in De Muziek, is
niet teruggevonden. Het essay in De Stemvork is samengesteld uit deze twee teksten. De
verschillen zijn zo groot dat beide essays integraal zijn opgenomen in Het Papieren Gevaar.
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stukken uit de geschiedenis van het vrouwtje van Stavoren, naast verwerkingen van
kronieken over verdronken steden. De figuur van de Hollander, van de eeuwig
spokende, onsterfelijke zeeman, zwerft eveneens door het verhaal heen. Het
voornaamste verwijt dat men tot de dramaturg Nijhoff moet richten, is: dat dit
dramatisch skelet in principe reeds te gecompliceerd, te vertakt was en daardoor
onsolide bleek. Het is hetzelfde wat van Wagners eerste Siegfried-conceptie gezegd
moest worden. Maar Wagner loste, naderhand, de moeilijkheden op: in zijn Ring des
Nibelungen verdeelde hij de stof over niet minder dan vier avonden en zodoende
schiep hij een weliswaar uitermate vermoeiend, doch evenwichtig en geconcentreerd
geheel. Het wachten is nu op Nijhoffs Hollander-trilogie; in drie stukken zou deze
stof waarschijnlijk wel ondergebracht kunnen worden. Zoals het werk thans nog voor
ons ligt, blijft het grootste deel van de handeling duister en kan niet dramatisch
werken. Te veel ver verwijderde begripsmodulaties werden afhankelijk gesteld van
één zin, van de intonatie van een enkel woord zelfs. Nijhoff heeft het, bewust of
onbewust, versmaad, gebruik te maken van de geduchte wapenen welke het arsenaal
der dramaturgie de gestalten scheppende dichter in handen geeft. Met het gevolg dat
dit kunstwerk herhaaldelijk onvoldoende weerbaar tegenover zijn publiek komt te
staan. Alles hangt hier van slechts één factor af: van de werkingsmogelijkheid der
verzen.
Wagners Gesamtkunstwerk ging te gronde aan het verschijnsel dat de al te tijdelijke,
secundaire dramatische elementen (toneelbeeld, regie, actie, belichting, enzovoorts)
te innig met het dramatische centrum van zijn scheppingen verbonden waren; Nijhoffs
waterfeestspel kon niet tot waarlijk zelfstandig leven komen, omdat alle secundaire
elementen onvolgroeid, embryonair bleken.
De literaire waarde van het waterfeestspel is aanzienlijk groter dan de dramatische
verdienste. Het is buitengewoon ‘zware’ literatuur; voor niet zeer geletterden
tenminste even moeilijk begrijpbaar als bijvoorbeeld Vondel. Maar deze vaststelling,
in dit verband, is volstrekt het tegenovergestelde van een aanmerking. Fragmenten
als het begin van de proloog, Edwarda's monoloog bij de aanvang van de eerste
handeling en vooral de tweede helft van de exodus, Oddo's verhaal van zijn
ontmoeting met de Hollander, lijken mij hoogtepunten van de gehele Nederlandse
dichtkunst. Ook het slot van de derde handeling (Koor van boeren in het rollende
schip), dramatisch een der zwakste, minst volgroeide fragmenten van het hele stuk,
is prachtig van versbouw en groots van suggestie. Wanneer het merendeel der
Nederlandse dichtkunstna-Kloos zal zijn teruggezonken in de algehele vergetelheid,
waar zij uit hoofde van vele harer zwakke eigenschappen thuis behoort, dan zullen
ettelijke brokstukken uit Nijhoffs Hollander bewaard blijven, als getuigenissen van
een singulier dichterschap:
Ik droom een droog, diep land, waar het warm is en groen,
Omgeven door begroeide hoge randen; land,
Gevrijwaard tegen goden en hun wangunst; tuin,
Met zon binnen zijn muur, met water blauw doorspoeld.
(Edwarda, eerste handeling)
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Trouwens, de aanhef van deze monoloog: ‘Windomwaaid vaderland...’ is reeds
dadelijk meesterlijk van sfeer en belichting.
Stel daarnaast, of daarboven nog, de taal van het grandioos dichterlijk visioen
waarmee het werk eindigt: de Hollander op zijn leeg schip, stormend door de ruimte:
... daar verscheen hij - welk een meeuw! op 't volgetuigde schip,
En riep, staande op de plecht, een taal van nacht en ijs,
Die, voor wie ooit heeft overwinterd, dood betekent.

Opmerkelijk is dat Nijhoffs taal, in sommige van de mannelijke fragmenten
klaroenend en fel, bij de beste verzen van Edwarda mild en bedwongen hartstochtelijk,
hees, onwaarachtig wordt wanneer Bonifacius spreekt:
O mijn ver Engeland, het wordt Hemelvaartsdag,
Eer ik uw grond betreed, en ik zal wel zo moe zijn,
Dat na tien nachten in uw tuin van zaligheid,
Mijn ziel het Nieuw-Jeruzalem, gelijk een zucht,
Als God wil, binnendwaalt.
(Bonifacius, tweede handeling)

Daartegenover:
Zend mij naar zee. De torenwachter op mijn voorplecht
Zal mij wel wijzen waar ons beider vloot verzeild is.
Ik zoek voorbij de dood, ik achterhaal uw schepen,
En zij 't ten oordeelsdag, ik breng hen u terug.
(Hollander, derde handeling)

Scherper kan het verschil in dichterlijke waarde tussen de beide figuurschilderingen
nauwelijks aangeduid worden, meen ik.
Zwak van vinding en onvast van uitwerking is ook de in het dramatische plan wat
overbelaste figuur van de bedelaar, die de rol van de deus ex machina vervult en
wiens verzen niet boven een tamelijk conventionele retorica uitkomen: ‘Mijn lied is
in mijn keel gelijk een vogeltje vermoord’, of: ‘Gij hadt mijn lied nog nooit zo zeer
van node als thans’.
Ook sommige gekunstelde constructies uit het Koor van toesnellende burgers doen
wat voos aan:
Weg hamer, bijl en boor.
Dag werf, waar 't mij te nauw is.

of:
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Weg hennep, wiel en spoel.
Dag baan, waarop gebukt wordt.

en vooral het mijns inziens al te huiselijk:
Weg bezem, naald en doek.
Dag pot, die op het vuur staat.

Ten slotte zijn ook de varianten op het oude Wilhelmus (‘Ik richt tot u, vorstin, die
ik altijd geëerd heb’ en: ‘Vrij ben ik, onvervaard’) ver beneden het niveau van deze
dichter.
De opvoering ontleende een groot deel van haar belangwekkendheid aan het door
Wijdeveld ontworpen toneelbeeld en vooral aan het betrekkelijke novum der
geluidstransmissie, uitgevoerd door Philips, Eindhoven. Geen der spelers sprak: de
feestvierende Leidse studenten mochten zich tot mimeren bepalen. De tekst werd
door een drietal beroepssprekers (de acteurs Huf en Van Dijk en de zangeres Witsen
Elias) voor een verborgen opgestelde microfoon gesproken. Deze declamatie werd,
ettelijke malen versterkt, door een viertal gecamoufleerde loudspeakers ten gehore
gebracht. Dit werkte goed, zolang het gesproken woord van één plaats scheen te
komen. Doch het maakte een wonderlijk effect wanneer een stem, midden in een
zin, ineens vijfentwintig meter verder van rechts of links kwam, met een volstrekt
gewijzigde resonans, terwijl de figurant zich langzaam in die richting aan het
voortbewegen was, of er juist tien seconden geleden was aangekomen. Zoiets gebeurde
herhaaldelijk en werkte onweerstaanbaar komisch. Ook het timbre der stemmen had
nog altijd dat telefoonachtige, het ‘mechanieke’, dat tegenwoordig voor de
duidelijkheid geen bezwaar meer is, doch dat ‘menselijk’, om het zo maar eens te
noemen, natuurlijk alles te wensen overlaat.
Ik kom thans tot de begeleidende muziek van Matthijs Vermeulen. Ook dit deel
van de voorstelling was volstrekt vermechaniseerd. Vermeulens compositie was te
Parijs voor de grammofoon uitgevoerd; die platen (op zichzelf afschuwelijk slechte
opnamen) werden hier afgedraaid en, eveneens versterkt, door de loudspeakers
weergegeven. De koren daarentegen werden door enkele zangers op het terrein
gezongen en ook deze zang werd getransformeerd, versterkt en per loudspeaker
verspreid. Men ziet: God Machine had aan deze voorstelling wel zeer actief
deelgenomen...
De betekenis van gebeurtenissen als deze voorstelling, ik zei het reeds, berust
vooral in de experimentele waarde. Na repetities en opvoering van de Hollander te
hebben bijgewoond, na grondig en uitvoerig kennis te hebben genomen van Nijhoffs
boek en Vermeulens partituur moet ik dit experiment volkomen mislukt noemen.
De dichter acht zijn stuk ongeschikt voor voorstellingen op een toneel en dit is
zonder twijfel juist gezien. Een openluchtspel is het echter evenmin. Wellicht zou
De Vliegende Hollander als sprekende film, met gebruikmaking van het miljard trucs
dat de cineasten ter beschikking staat, de sterkste suggesties kunnen wekken. Onze
aandacht

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

558
wordt bij toneelvoorstellingen te vaak afgeleid door bijzaken die van een niet altijd
goedgunstig toeval afhankelijk zijn. De film kan werken met versnellingen,
vertragingen, grootse massa-effecten en suggestieve close-ups. Ik verwacht van een
verfilmde Vliegende Hollander de grootste indrukken - vooropgesteld dat het
klankprocédé mettertijd artistiek bruikbare resultaten zou gaan opleveren. Misschien
zal dit eens het geval zijn: op het ogenblik had men de werkingsmogelijkheid van
de soms prachtige verzen door het mechanisatieproces nog tot een angstig minimum
gereduceerd en van een persoonlijkheidsprojectie in de gestalten der acteurs was
geen sprake.
Ik vraag mij echter af of Vermeulens muziek een onmisbaar deel van de verfilmde
handeling zou blijken. Van het openluchtspel was zij dat niet. Wij hebben op de
Kager Plassen, gewoon akoestisch, slechts een zeer gering percentage van die muziek
gehoord. (Het aantal toehoorders dat zich na afloop wist te herinneren wáár ongeveer
in het stuk muziek voorkwam, zal niet zeer groot zijn geweest.) Door de afstemming
in de loudspeakerinstallatie was het mogelijk een fortissimo-tutti, met trompetten en
trombones, zó af te dempen, dat dit geluid in volumen ver onder de sprekende
stemmen bleef. Alles kwam over in een egaal en voor de stemmen onschadelijk
pianissimo murmurando. Onderling werden alle muziekstukken evenzeer
‘genormaliseerd’: een pianissimofragment van een harp met een paar strijkers klonk
precies even sterk als een flinke climax. Alle relaties waren verbogen, elk spoor van
dynamisch reliëf ontbrak. In plaats van de intenties van de componist kregen wij de
resultaten van ingenieursoverleg te horen. Dat die resultaten, van het muzikale
standpunt uit waargenomen, ten hemel schreiende mutilaties waren, konden de
ingenieurs niet gebeteren. Ieder zijn vak. De beer uit Aesopos' fabel, die, om de slaap
van zijn meester niet te laten verstoren, alle vliegen met een keisteen doodsloeg, zo
lang tot hij, met het insect dat zich op de neus van die meester had neergezet, het
hoofd van de slaper vermorzelde, ‘bedoelde’ het ook bijzonder goed...
Dat Matthijs Vermeulen, die zich, als weinigen onzer, bewust is van de magische
vermogens der muziek, hier een dermate fundamentele vergissing beging, heeft zich
bitter gewroken. Muziek welke men niet of ternauwernood hoort, is er niet!
Wanneer ik hier dus enkele opmerkingen maak over Vermeulens compositie, dan
zijn dat kanttekeningen bij zijn partituur; niet: observaties naar aanleiding van de
klinkende werkelijkheid ener uitvoering. En het feit dat de muziek in de proloog
herhaaldelijk niet met de woorden klopte (Het tempo van de sprekers verwijderde
zich hoe langer hoe meer van dat der grammofoons!) was nog een ongunstige factor
te meer.
Nemen wij echter een ogenblik aan dat de Hollander een opvoering zou beleven,
zoals dichter en componist zich die moeten hebben gedroomd, dat wil zeggen een
opvoering waarbij stemmen en klanken in evenwicht zouden zijn geweest. Dan zou
aan het licht zijn getreden dat de muziek welke Matthijs Vermeulen schreef, juist
was hetgeen hij zei niet te hebben willen componeren. Namelijk: ‘een tussenvorm
als het melodrama, die noch de dichter, noch de musicus, noch de toeschouwer (kan)
bevredigen’ (Feestwijzer, bladzijde 123). Wanneer men immers muziek schrijft bij
een drama, muziek die uitgevoerd moet worden onder het gesproken woord door,

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

559
dan noemen wij dat melodrama. En het is volkomen juist dat hierbij niemand op zijn
rekening komt. De mislukkingen in dit genre: Strauss, Schillings, Diepenbrock, zijn
bekend genoeg. Evenals de aard dier mislukkingen. Een muziek welke dat zou zijn
wat Vermeulen wenste: ‘een scherm waarop de dichter zijn beelden projecteert’,
moet gehoorzamen aan geheel andere wetten dan die welke zich de componist
Vermeulen voor deze gelegenheid gesteld had. Dit werd: autonome symfonische
muziek. Het onderzoek naar de doelmatigheid van deze klankcomplexen kan dus
niet bevredigend uitvallen.
Hiermee is het algemene gemiddelde bepaald, de muzikale waarde nog niet. Een
scènemuziek als die welke Diepenbrock voor de Elektra schreef, is, van het standpunt
der muziekdramaturgie uit waargenomen, evenzeer mislukt. Doch de
absoluut-muzikale waarde van de Elektra-muziek - welke zeer hoog genoemd moet
worden - ligt buiten het dramatische verband. Zo behoort men ook de waarde van
Vermeulens Hollander-muziek vast te stellen, los van de mijns inziens onjuiste
premissen van waaruit en ten behoeve waarvan, zij werd ontworpen.
In het compositorisch bewustzijn van Matthijs Vermeulen blijkt zich een
verbijsterende evolutie te hebben voltrokken. Hij demonstreert hier een metamorfose
welke men niet voor mogelijk zou hebben gehouden. De beeldenstormer Vermeulen,
die ons voor jaren verliet als een auteur van sterk dramatische potentie, als een
getourmenteerd en roekeloos zoeker naar de eigen waarheden, hervindt men hier als
pre-Debussiet en, vreemder nog, als primitivist. Soms herkent men herinneringen
aan zijn oorlogslied La veille (bij de eerste monoloog van de torenwachter), elders
(Passacaglia, tijdens de zielkundige expositie van de Hollander) schimmen flarden
uit de verstilde fragmenten van zijn Violoncelsonate voorbij. Maar de choralen,
Edwarda's opkomst, Bonifacius' paasviering staan wel zeer ver beneden de minima
die iemand als Vermeulen, dacht ons, bereiken mocht. Vooral de choralen.
Dit is geen kwestie van ‘moderniteit’ of ‘classicisme’, doch van stijl. Overal spookt
‘het schisma, dat de traditionele muziek nog steeds scheidt van de moderne’ (Matthijs
Vermeulen in de Feestwijzer, bladzijde 143). Zijn ‘reine drieklanken (!) en tonale
cadensen’ vermoordden de ‘polytonale, intertonale’ (wat zijn dat?) en ‘atonale’ (waar
staan die?) ‘bladzijden’. Er is een afgrond tussen het bereikte en het bedoelde. Zijn
matrozenlied, gebouwd op de drie tonen g, a en c is prachtig van vaart. Maar deze
eerste acht maten worden nergens meer overtroffen en bovendien ligt het hier vocaal
niet zeer gunstig: een kwart hoger zou beter geklonken hebben. De alternerende
choralen (‘Het is gerechtigheid des allerhoogsten’ en ‘Zo gaat het ene korte tijd’)
zijn buitensporig slecht van melodische, ritmische en harmonische makelij (‘gelijk
men in een boek geschreven vindt’ op: c/d, e, f, g/a, g, f, e/d).
De componist herinnert eraan (Feestwijzer, bladzijde 125) dat hem voor conceptie
en compositie van het werk slechts drie maanden ter beschikking konden worden
gesteld. Het is zeker dat deze termijn voor het gevraagde werk zeer veel te kort
geweest is. Wij willen de talrijke stilistische onjuistheden op rekening van een ditmaal
onwelwillende Kronos schrijven: illustere componisten als Mozart en Schubert
behoefden niet meer tijd voor hun composities dan zij nodig hadden om de noten
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te schrijven; illustere componisten als Wagner konden niet werken als zij opgejaagd
werden. Het is duidelijk dat Vermeulen, met vele anderen, tot de tweede categorie
behoort. Winst is: dat na jaren eindelijk eens een groot werk van hem tot uitvoering
is gekomen, hoeveel er aan die uitvoering nu ook haperde.
Wensen wij dat het Leidse lustrum 1930 dichter en componist een stimulans moge
blijken tot het schrijven en componeren van nieuwe werken - zonder overhaasting
en van nauwkeuriger bepaalde premissen uit. Voor het ogenblik kunnen wij terugzien
op een aantal meesterlijke verzen en op het feit dat dit studentenfeestje een onzer
voornaamste kunstenaars weer tot de praktijk van componeren heeft weten te brengen.
Dit is, dunkt mij, reeds meer dan men had durven hopen.

Openingsrede
Rotterdams Toonkunst-Conservatorium
8 september 1930 (NRC)
Bij de officiële opening van het Rotterdams Toonkunst-Conservatorium heeft de
directeur Willem Pijper de volgende rede gehouden:
Het bestuur van de afdeling Rotterdam der Maatschappij ter Bevordering der
Toonkunst heeft gemeend, dames en heren, dat ter gelegenheid van de officiële
opening van het Toonkunst-Conservatorium een korte rede van mij niet achterwege
mocht blijven. Het bestuur vond namelijk dat een beknopte uiteenzetting van de
kunstprincipes welke wij huldigen - de ‘ultramoderne’, zoals de heer Krantz ze
zo-even genoemd heeft67 - van nut zou kunnen zijn.
Het gevaar was nu niet denkbeeldig dat door een al te serieuze uiteenzetting deze
avond zou ontaarden in een openbare les. En hoewel een les dikwijls een feest kan
zijn, was het toch niet de bedoeling van deze feestavond een lesavond te maken - het
pedagogische milieu van dit lokaal ten spijt!
Ik volsta dus met een zeer summiere aanduiding. Doch daaraan moge een
persoonlijke verklaring voorafgaan. Ik heb in zijn consequenties bezwaar tegen het
woord ‘modern’, en dus ook, als de heer Krantz het mij wil toestaan, tegen het woord
‘ultra-modern’! Ik zou willen spreken van ‘tegenwoordige’ of ‘nieuwe’ muziek. Ik
ben componist van ‘tegenwoordige’ muziek, omdat ik in 1894 geboren ben en omdat
ik mij van dat feit bewust ben! Wij bedienen ons niet meer van de vervoermiddelen
van het jaar 1800, niet meer van moderateurlampen, en als wij ziek zijn, roepen wij
geen barbier meer aan onze sponde. Dit alles noem ik symptomen van vooruitgang.
Een analoge vooruitgang valt ook te signaleren op het gebied der muziek. Ik zou
‘vooruitgang’ willen stellen tegenover ‘mode’. Schumann, een in zijn tijd ‘modern’
genoemd componist, had reeds dezelfde bezwaren tegen het woord modern. In zijn
Gesammelte Schriften heet het: ‘Alles Modische wird wieder unmodisch.’68

67
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In de NRC stond ultramodernen.
Zie voetnoot 156 bij het artikel in De Muziek van juni 1928 (HPG 2, 421).
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‘Modern’ waren in 1927 korte rokken, modern zijn in 1930 sleepjaponnen. Voor
honderd jaren waren krulletters modern, vandaag is het blokschrift dat. Eens zal de
moderne vliegmachine even ouderwets zijn als de trekschuit dat vandaag is. Geef u
rekenschap van het feit dat allerlei dwaze rariteiten als glazen stolpen met stenen
kunstbloemen eronder, staande lampen met speeldoosjes in de voet, als wespentailles,
vadermoorders, meterlange Goudse pijpen, ja zelfs staartpruiken, in hun tijd ‘modern’
waren!
Soms stimuleert de mode de vooruitgang! In dat geval zijn wij pro-modern.
Soms remt de mode de vooruitgang. In dat geval zijn wij radicaal-reactionair!
In 1915 waren wij, met Schönberg en Stravinsky, ‘modern’, vandaag zijn wij in
modezin reactionair. Wij kanten ons tegen alle modeleuzen van na de oorlog:
neoclassicisme, jazz, neue Sachlichkeit, et cetera.
Waarin nu ons inziens de vooruitgang op muzikaal gebied bestaat? Het antwoord
op deze vraag is niet moeilijk te geven. ‘Vooruitgang’ manifesteert zich in een
vermeerdering van de psychische en technische vermogens. Vermeerdering vooral
van de laatstgenoemde. Niemand zal kunnen volhouden dat men even ‘goede’, dat
wil zeggen even doeltreffende kunstwerken zal kunnen schrijven als de klassieke
meesters, wanneer onze technische vermogens geringer zouden zijn dan die van Bach
of Mozart. En wanneer wij in geestelijk opzicht de minderen zouden blijken van de
historische figuren wier werken nog heden ten dage vermogen ons te boeien, dan
zouden ook onze werken geen aanspraak kunnen maken op enige waarde voor de
toekomst.
Bepalen wij ons tot de vermeerdering van Technische Vermogens. Ik acht de
nieuwe muziek rijker aan uitdrukkingsmiddelen dan de muziek welke aan de onze
voorafging.
De nieuwere werken worden voor ‘onbegrijpelijk’ gehouden. Mijn antwoord
daarop is altijd dat niet-musici niet primair de ambitie behoeven te hebben een werk
te ‘begrijpen’, doch wel: een nieuw werk ‘aan te voelen’. Begrip immers kan pas
komen na kennisneming van alle technische kenmerken en dat is een proces dat tijd
vordert. Wij vragen tijd van ons publiek, tijd en bereidheid tot luisteren. Automatisch
volgt daaruit naderhand het begrip.
Het ‘ongewone’ van de nieuwe composities ontstaat uit de omstandigheid dat de
nieuwe componisten zich bij hun werk bewust bleven van een zeer oude waarheid:
van het primaat der melodiek. De melodiek is autonoom, niet afhankelijk van
harmonische stelsels. De melodiek van de best bekende muziek, de muziek der
romantische periode, wordt veelal bepaald door harmonische vooropstellingen. Dat
geval doet zich bij de nieuwere muziek niet meer in die mate voor. En daaruit
resulteert de ‘onbegrijpelijkheid’ van veel nieuwe muziek. Harmonische formules
immers prenten zich gemakkelijker in het gehoor dan de veel rijkere curven ener
zelfstandige melodiek.
Uit de erkenning van het primaat der melodiek resulteert ook de nieuwe opbloei
van het contrapunt. Het contrapunt is de kunst meerdere melodieën in verband van
gelijktijdigheid te brengen. In deze kunst zijn de Nederlanders onovertroffen meesters
geweest, in de Middeleeuwen. De muzikale renaissance van 1930 zal zich, geloof
ik,
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manifesteren in een hernieuwde bloei van de polyfonie. En ik verwacht tevens dat
deze muzikale renaissance hier zal beginnen.
Ik verbeeld mij wel aan deze vernieuwing een werkzaam aandeel te kunnen nemen.
En daarom verheugt het mij dat ik heden voor u sta als directeur van deze nieuwe
instelling voor Hoger Muziekonderwijs.
Met het voorafgaande heb ik u, om met Multatuli te spreken, een tekst opgegeven.
Het preken zij voor vanavond overgelaten aan hen die na ons komen. Ik heb, in
overleg met het bestuur, de predicaties opgedragen aan drie mijner oudste leerlingen.
Onbekend zijn Van Lier, mr. Landré en Ketting niet geheel en al meer: de couranten
hebben al zoiets geschreven van Rekruten die hun maarschalksstaf in de ransel zouden
hebben. Of dat nu juist maarschalksstaven zijn, waag ik op het ogenblik niet te
beoordelen. Wat ik wél zeker weet, is dat zij in hun ransel hebben de distinctieven
voor muzikant eerste klasse. Wellicht zijn dat voor componisten nog eervoller
onderscheidingen dan maarschalksstaven...
Ik stel het op prijs de bedoeling welke ik met het optreden van deze jonge
componisten heb gehad, nog iets nader toe te lichten. Ik wenste namelijk in mijn
functie van directeur van het Conservatorium hier niet te debuteren als componist,
doch als mentor. Het werk dat gedaan moet worden om Nederland in muzikaal opzicht
aan de spits te brengen, is te zwaar voor één man. Wij hebben daartoe een leger van
ervaren en goedgeschoolde krachten nodig - en ieder van die krachten moet een
specialiteit zijn op zijn gebied, al naar zijn aard. Geen twee mensen zijn gelijk - zo
is ook de muziek van twee, zelfs gelijkgeschoolde, musici nimmer gelijkluidend. Dit
u te laten horen, met uw eigen oren, was de bedoeling die bij mij voorzat, toen ik het
programma ontwierp van de stukken die straks uitgevoerd zullen worden.69
Ik durf niet te hopen dat gij allen, voor zover gij de muziek van Van Lier, Landré
en Ketting voor de eerste maal hoort, volkomen doordrongen zult geraken van de
schoonheid der klanken en de doeltreffendheid van de gebruikte kunstmiddelen. Een
nieuw kunstwerk heeft tijd nodig, om ge-kend, ver-kend, her-kend en ten slotte
be-kend te worden. Voor een stuk bekend genoemd mag worden, zijn er meerdere
audities nodig. Het spreekwoord dat zegt ‘onbekend maakt onbemind’ behelst veel
waars. Om te kunnen beminnen, moet men eerst leren kennen!
Ik vlei mij echter met de hoop dat deze muziek u niet onberoerd zal laten, dat uw
gevoel u zal zeggen dat in deze klanken iets geschiedt dat niet op andere wijze tot
uiting had kunnen komen. Over deze omstandigheid had ik onlangs een interessant
gesprek met de voorzitter van onze Conservatorium-commissie, met mr. Van Walsem.
Wat hij zei, komt ongeveer hierop neer: er zijn ten opzichte van de nieuwe muziek
drie categorieën van luisteraars. De eerste categorie, de klassiek-georiënteerden,
voelt een huivering van afkeer bij het luisteren naar deze klanken. De tweede categorie
ondergaat de prikkeling van het ‘vreemde’; de derde categorie wordt getroffen door
een siddering van ontroering...

69

Die avond speelde Bertus van Lier zijn Sonatine voor piano; Herman van Born en Piet Ketting
voerden Guillaume Landrés Sonate voor viool en piano uit en tenslotte speelde Piet Ketting
zijn eigen Sonatine voor piano.
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Dat een relatief groot percentage van de hier aanwezigen tot de derde categorie moge
behoren, is mijn vurige wens.
Want: slechts met uw aller hulp - hulp in de vorm van geloof en daadwerkelijke
belangstelling, zullen wij ons doel kunnen bereiken.
Ons doel. Is het nog nodig dat uitvoerig toe te lichten? Wij zouden lange
uiteenzettingen kunnen geven over de mogelijkheden en de wenselijkheden van een
eigen Nederlandse muziek. Maar liever gebruik ik een dichterwoord, een woord dat
algemeen bekend is en allerwegen verstaan wordt:
Wij willen Holland hoog opstoten in de vaart der volkeren!70
Wij zullen dit hoge doel niet bereiken als wij het nageslacht slechts de herinnering
overlaten aan uitmuntende reproducenten, aan voortreffelijke pedagogen. Wij zullen
een erfenis moeten nalaten, bestaande uit vele portefeuilles vol zo voortreffelijk
mogelijke composities. Slechts het gebouw der autonome Nederlandse scheppingen
kan overblijven. Slechts onze positieve creaties kunnen aanspraak maken op de
belangstelling der beschaafde wereld. Herscheppingen, hoe superieur ook, vergaan
met de dood van hun meester. Het document, het muziekboek, blijft over.
Lang is ons voorgepraat dat Holland, in muziekscheppend opzicht, impotent zou
zijn. Groter en heillozer dwaling is niet denkbaar. Muziek is niet het privilege van
sommige naties: muziek is het onvervreemdbaar bezit van iedereen, van elke natie,
van elk volk. Wat wij missen, is het geloof aan onze muzikale eigenwaarde. Wij
hebben zo lang in slavernij geleefd, in ‘musikalischer Hörigkeit’, dat het besef van
ons eigen muziekvermogen teloorging. Met alle hachelijke gevolgen van dien.
Maar thans zijn de tijden rijp voor een vernieuwing. Het zal de altijd durende
verdienste blijven van de afdeling Rotterdam dat zij de tekenen der tijden heeft
verstaan en begonnen is hier aan de Maas de fundamenten te leggen voor het grote
bolwerk dat wij, met uw aller hulp, willen optrekken.
Ik ben verheugd over wat reeds bereikt werd en verlangend aan het werk te gaan.
Doch vóór wij de werktuigen ter hand nemen, past het enkele woorden van dank en
opwekking te spreken.
Ik dank het bestuur der afdeling en speciaal de Conservatorium-commissie voor
haar initiatief en voor de brede wijze waarop zij deze grote zaak heeft opgezet.
Als jongste directeur van het jongste instituut voor hogere vakopleiding dank ik
mijn collega's, dr. Wagenaar en Sem Dresden, de directeuren van de conservatoria
te Amsterdam en te 's-Gravenhage, voor hun aanwezigheid.
Tot dr. Johan Wagenaar wens ik nog een bijzonder woord van dank te spreken,
omdat hij het is geweest die, als mijn oud-leraar, de fundamenten heeft gelegd voor
mijn eigen ontwikkelingsgang.
Tot Sem Dresden wil ik een woord van dank spreken voor de jaren van vruchtbare
samenwerking aan het Amsterdamse Conservatorium.
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‘Wij willen Holland hoog opstoten midden in de vaart der volkeren!’ Lodewijk van Deyssel
in zijn essay ‘Nieuw Holland’, voor het eerst verschenen in Verzamelde opstellen, 2-37.
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Dank ben ik ook verschuldigd aan Wouter Hutschenruyter, hier aanwezig, voor het
feit dat hij als dirigent van het Utrechtse orkest reeds meer dan vijftien jaar geleden
het werk van de onbekende componist Pijper heeft uitgevoerd en daardoor als eerste
mijn naam in de openbaarheid heeft gebracht.71
Ik dank mijn collega Feltzer72 voor zijn in dezen betoond initiatief en voor de vlotte
wijze waarop hij de inleidende besprekingen heeft gevoerd. Dit biedt een waarborg
voor een uitstekende samenwerking tussen beide zusterinstellingen. Door de blijde
gebeurtenis van 6 september 1930, de geboorte van het Toonkunst-Conservatorium,
heeft de oudere zuster, de Toonkunst-Muziekschool, zich van haar tot dusverre
ingenomen eerste plaats in het Huis der Rotterdamse Muziekpedagogie laten dringen.
Ik ben er echter van overtuigd dat in dit huis plaats is voor ons beide en dat uit de
samenwerking resultaten kunnen ontstaan die op geen andere wijze bereikt zouden
kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat alle factoren voor een ideale samenwerking
hier aanwezig zijn.
Rest mij ten slotte nog een woord tot de dames en heren leraren aan de
Muziekschool. Uw taak is van het grootste gewicht, onverschillig of gij die aan het
Conservatorium zelf verricht, dan wel in de voorbereidende klassen van de
Muziekschool. Het is onze taak onszelf weg te cijferen - ten behoeve van de leerlingen,
maar vooral ten behoeve van de muziek. Een oude Duitse zegswijze spreekt van
‘Gute Leute, aber schlechte Musikanten.’73 Het zij ons voornemen de jongelieden op
te voeden tot ‘Gute Musikanten, also perfekte Leute.’ Want een ander Duits woord
verzekert ons immers dat ‘Böse Leute haben keine Lieder!’74
Mijn laatste woord zij gericht tot de leerlingen die hun opleiding zullen gaan
ontvangen aan ons Conservatorium. Het laatste woord is voor u - maar in hoogste
instantie is ook het laatste woord aan u. Want van u, van uw ijver, toewijding en
vooral van uw geloof, hangt alles af.
Blunders, onbekooktheden zullen wij u kunnen vergeven, gemakkelijk zelfs.
Gebrek aan toewijding, gemakzucht niet.
Nu weet ik dat de Rotterdamse polsslag sneller is dan in veel andere plaatsen in
ons land - dat men spoedig tot enthousiasme geneigd is en dat men anderzijds in de
grote koopstad Rotterdam geleerd heeft efficiënt te denken. Dit is voor mij aanleiding
een gunstige prognose te stellen. Samen zullen wij hier werken aan het grote gebouw
van een eigen en krachtig muziekleven. Op mij kunt gij rekenen - kan ik ook op u
rekenen?
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Pijper doelt op de uitvoering van zijn Orkeststuk met piano door het U.S.O. onder leiding
van Wouter Hutschenruyter op 25 en 26 oktober 1916; de première van dit werk werd echter
gedirigeerd door Johan Wagenaar, op 11 december 1915.
De violist Willem Feltzer (1874-1931) was directeur van de Toonkunst-Muziekschool en
was in die hoedanigheid in 1925 Wouter Hutschenruyter opgevolgd.
Brahms zou bij zijn vertrek uit Amsterdam gezegd hebben: ‘Ihr sind liebe Leute, aber schlechte
Musikanten. Musizieren tue ich weiter nur in Utrecht. Nach Amsterdam komme ich nur
zurück um gut zu essen.’ Paap (1972), 7.
‘Wo man singt da lass dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder’ (naar Johann
Gottfried Seume, Die Gesänge, eerste strofe).
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Alban Bergs Wozzeck-muziek75
oktober 1930 (De Muziek)
Wanneer de wetenschap der musicologie voor de opgave gesteld zal worden een
waardeschatting te beproeven van de eenmaal afgesloten periode der atonaliteit, dan
zal zij ongetwijfeld de opera Wozzeck tot een der klassieke voorbeelden van atonale
esthetica moeten rekenen.
Wij beschouwen Arnold Schönberg (geboren 13 september 1874) als de
grondlegger van het atonale muziekstelsel. Dat deze zogenaamde atonaliteit een in
de ontwikkelingsgang van de Europese toonkunst noodzakelijk stadium
vertegenwoordigde, werd al spoedig bewezen. Niet alleen dat Schönberg zelf er reeds
na korte tijd in slaagde dit atonale idioom tot een voor hem bruikbaar kunstmiddel
te ontwikkelen. Maar tientallen jongere componisten, zowel de eigen leerlingen van
Schönberg als buitenstaanders, ja zelfs overtuigde tegenstanders van Schönbergs
esthetische vooropstellingen, gingen zich, door innerlijke noodzakelijkheid
gedwongen, van dit idioom bedienen. Hiermee was het tweede bewijs voor
Schönbergs theorie geleverd. Het derde en definitieve bewijs kwam enige jaren na
de oorlog, in de vorm van het faillissement van alle toentertijd ‘nieuwe’ kunstgenres.
Jazz, neue Sachlichkeit, neoclassicisme gaven binnen twee of drie seizoenen reeds
de overtuigende blijken van ontoereikendheid. De neoklassieke opera Oedipe roi
van Stravinsky bijvoorbeeld, gecomponeerd 1927, was na drie jaar al uit de tijd.
Symfonieën, gecomponeerd volgens de rigoureuze principes der neue Sachlichkeit,
bleken bij de tweede auditie reeds verouderd. Jazzinvloeden dreven hun adepten
onherroepelijk naar de periferie van de platste amusementskunst. En na al deze
vermoeiende en enerverende zwerftochten ontdekt men thans, omstreeks 1930, dat
een muzikale Nieuwe Wereld al vóór de oorlog door Schönberg en zijn manschappen
ontdekt was en dat het wachten niet zozeer is op ontdekkingsreizigers, als wel op
kloeke kolonisten...
De daad welke de Wagnervereeniging door de opvoering van het meest importante
voorbeeld der jongste muziekdramatische kunst verricht, is, cultureel gesproken, van
misschien nog meer gewicht dan de door haar gegeven voorstellingen van Debussy's
meesterwerk Pelléas et Mélisande, in november 1927.
In 1927 immers was het geloof aan en ten dele zelfs het besef van de waarde van
de Pelléas bij het grootste deel van de toehoorders reeds aanwezig. Pelléas et
Mélisande dateert van 1902 en in de sindsdien verlopen kwarteeuw was daar tijd
geweest tot bezinning. Men had de grote meester Claude Debussy leren kennen, zijn
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Dit artikel verscheen in een speciaal Wozzeck-nummer van De Muziek ter gelegenheid van
de uitvoering van de opera door de Wagnervereeniging op 7 en 8 oktober 1930 (Annalen
2960). Andere artikelen in dit nummer waren: Alban Berg, ‘Pro domo’; dr. Paul A. Pisk,
‘Alban Bergs leven en werken’; Paul F. Sanders, ‘Het Wozzeck-drama en zijn dichter’; Alban
Berg, ‘Toekomstmuziek’; dr. Paul Cronheim, ‘De taak der Wagnervereeniging’. Een groot
deel van deze tekst van Pijper werd tevens afgedrukt in het programmaboekje van de
Wagnervereeniging.
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oeuvre had onze warme belangstelling getrokken, men was gewend geraakt aan zijn
stijl, aan zijn subliem coloriet, aan zijn muzische wijsheid, zijn ingetogenheid.
Vandaag de dag is het uitvoeren van de opera Wozzeck hier in Nederland nog:
pioniersarbeid. Het werk is ternauwernood tien jaar oud en het ‘atonale’ idioom
waarin het geschreven werd, is in 1930 voor Nederlandse oren ongewoner dan de
Pelléas-accenten dat waren in 1927.
Mede hierom verheugt ons het feit van deze opvoering boven mate. Het werd hoog
tijd dat tegenover het vruchteloos krakeel over halfweg ‘nieuwe’ stijlen en al te
‘persoonlijke’ visies een prestatie gesteld werd. En Alban Bergs Wozzeck is een
prestatie, een document. Deze opera betekent: de kunstdaad van een meester.
Bij andere gelegenheden dan deze eerste Nederlandse opvoering van het
representatieve meesterwerk der nieuw-Weense school zou het mij niet goed mogelijk
zijn mijn persoonlijke meningen over de atonale principes van Schönberg en de
zijnen achterwege te laten. Het betreft hier vraagstukken van
compositorisch-technische aard (voornamelijk aangaande de rangschikking der
compositorische componenten), welke voor componisten en musicologen van
buitengewoon grote betekenis zijn. Maar voor het directe verstaan van een kunstwerk
doen deze vragen niet ter zake. Ten overstaan van een kunstwerk als de opera Wozzeck
hebben wij ons slechts af te vragen of de componist met de gebruikte kunstmiddelen
het gewenste resultaat bereikt heeft. En deze vraag wordt zo nadrukkelijk mogelijk
toestemmend beantwoord.
Het wil mij wel voorkomen dat de nieuw-Weense componeerprincipes hun volledigste
verwezenlijking kunnen vinden als theatermuziek. De muziek bij een drama immers
is niet autonoom. Zij vindt haar bedding aangewezen in het gekozen libretto. Zij kan
die bedding gedeeltelijk vullen als een traag en drabbig stroompje: het toneelgebeuren
is dan machtiger dan de muziek. (Vergelijk sommige vorige-eeuwse opera's ‘naar’
Shakespeare, Goethe, de antieken.) Zij kan ook buiten de haar gestelde grenzen
breken en ons meevoeren, verder dan de librettisten ooit vermoed hadden. Dit geval
doet zich bij veel Italiaanse opera's voor, die louter door de kracht der muziek, en
niettegenstaande de onaanzienlijkheid der dramatische gegevens, zijn blijven bestaan.
Bij de gaafste, krachtigste muziekdramatische werken is er een juiste verhouding
tussen de aard van het stroombed en de macht, de gang der vloeiende muziek. Het
welhaast klassieke voorbeeld hiervoor is Wagners Tristan und Isolde.
De nieuw-Weense componeerwijze is vooral ‘anders’ in harmonisch opzicht. Het
is hier niet de plaats in den brede na te gaan op welke wijze de chromatiek der
post-Wagnerianen vervloeid is tot wat wij gewend zijn atonaliteit te noemen. Deze
uiteenzetting zou meer plaats behoeven dan wij hier kunnen gebruiken. Voldoende
is te weten dat de Tristan-chromatiek in een zekere consequentie tot de opheffing
der monotonaliteit leiden moest.
Nu is de Tristan-chromatiek, als typisch romantisch76 uitdrukkingsmiddel, het
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[WP:] ‘Der Romantiker [...] ist der Autist, der sich Kampflos in eine Phantasiewelt flüchtet’
(Kretschmer). [AvD:] Pijper citeert de psychiater Ernst Kretschmer (1888-1964), die zich
o.a. heeft beziggehouden met lichaamstypen, verbonden met persoonlijkheidstrekken.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

567
specifiekst werkzaam in verbinding met andere kunsten. Vormproblemen, abstracte
conclusies zijn voor de operacomponist niet zo dwingend als voor de symfonicus.
Zolang men zijn muziek ondergeschikt weet aan het dramatisch gebeuren, behoeft
men als componist niet zelf te beslissen, in hoogste instantie. Op deze wijze is het
verklaarbaar dat het overtuigendste document der atonale componeerprincipes tot
op heden: een opera is.
Alban Berg heeft de zeer bijzondere moeilijkheden waarvoor het in zijn
onvolgroeidheid gigantische libretto hem stelde, op een hoogst merkwaardige wijze
opgelost. Hij transformeerde de afzonderlijke scènes en de opeenvolging dezer scènes
in abstracte muzikale vormen: variaties, rondo's, sonatevormen. Zodoende werd het
werk formeel gekoppeld aan de traditionele toonkunstige logica en kon de componist
aan zijn harmonische fantasie de vrije loop laten, zonder dat hij behoefde te vrezen
in chaotische concepties te vervallen. Bovendien gaf Berg aan zijn traditionele
formalismen een bijzondere psychologische betekenis - samenhangen welke onder
de uitvoering duidelijk genoeg zullen blijken!
De tweede akte, het centrum van het hele werk, is muzikaal het meest geserreerd,
het meest ‘symfonie’. De eerste akte (scène 1 tot en met 5) bestaat uit een suite, quasi
in oude stijl (tijdcoloriet!): allemande, courante, quasi gavotte (scène 1), fantasie op
drie akkoorden (scène 2), mars en wiegelied (scène 3), passacaglia met 21 variaties
(scène 4, in de studeerkamer van de dokter) en rondo (scène 5).
De derde akte bestaat uit vier Inventionen (scènes 11-14), een grote orkestepiloog,
de climax van de hele opera, en de afsluitende kinderscène (15).
De centrale tweede akte is het minst gemakkelijk te overzien. Formeel gesproken
is scène 6 een sonate, scène 7 een grote fuga, scène 8 een lyrisch largo, scène 9 (een
meesterstuk van polymetriek!) een samengestelde liedvorm en scène 10 weer een
rondo, ditmaal met sterk contrasterende alternatieven.
De componist wil niet dat het hierboven aangeduide formele element bij het horen
te zeer op de voorgrond wordt geplaatst. Inderdaad kan men de schoonheidsontroering
van het werk zeer wel ondergaan zonder dat men zich de constructie der
opeenvolgende scènes bewust maakt. Doch voor een ietwat diepgaander studie zijn
de bovenstaande inzichten mijns inziens volstrekt onmisbaar. En dat wij, ten overstaan
van een radicaal werk, een zo meesterlijke beheersing van het ambacht componeren
kunnen signaleren, stemt tot onvermengde vreugde.
De psychologische zijde van Bergs werkwijze kan het gemakkelijkst
gedemonstreerd worden aan de twaalfde scène (de moord op Marie).
Compositorisch-technisch kan men die scène een ‘Invention op één toon’ noemen.
Deze toon (B) komt in het verloop van de scène in alle voorstelbare betekenissen
voor; duizendwerf gevarieerd, in alle denkbare kleuren kondigt hij de bliksemsnel
naderende catastrofe aan. En na de moord zijn alle omhullende, bedrieglijke bijklanken
weggevaagd en niets blijft over dan de toon B, die in een tweemaal herhaald,
apocalyptisch crescendo als een bezweringskreet het ‘oog om oog, tand om tand’
uitschreeuwt.
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Dit fragment behoort, muziekdramatisch gesproken, tot de toppen der wereldliteratuur.
Het zou aanlokkelijk zijn ook de overige veertien scènes op analoge wijze nader
te beschouwen, doch dit zou, zonder ettelijke notenvoorbeelden en uitvoerige
verwijzingen naar partituur en piano-uittreksel, een onbegonnen werk blijken. De
verbanden en knooppunten worden, door de streng symmetrische opbouw van het
geheel, trouwens volkomen duidelijk aangetoond.
Elders77 hebben wij betoogd dat de band tussen toneel en muziek tegenwoordig losser
is dan vroeger het geval was. Het bovenstaande is slechts in schijn met deze
opmerking in tegenspraak. Het contact tussen poëtisch-dramatische idee en muzikale
constructie is bij de opera Wozzeck van geheel andere aard dan bij Mozart of zelfs
bij Wagner. Met de beschouwingswijze welke Die Meistersinger von Nürnberg voor
een ‘in Szene gesetzte Fuge’ hield, kan men Wozzeck niet benaderen. Het
impressionisme, waarvan ook Alban Berg de invloeden onderging, heeft hem de
ruimte tot buitenmuzikale psychologische motiveringen verschaft, welke, van het
formele standpunt uit gezien, niet anders dan chaotisch genoemd zouden moeten
worden. Ik meen echter met wat voorafging duidelijk gemaakt te hebben dat het
begrip chaotisch op dit werk volstrekt niet van toepassing is.
Bergs scheppende bewustzijn dicteerde hem tegenstellingen en verbanden op
plaatsen waar deze, redelijk gesproken, niet voorhanden waren. Maar in het
nevenbewuste, in de werkplaatsen van het scheppend genie, gelden andere dan
redelijke imperatieven. Mogelijk is het dat de wetten waaraan Alban Berg bij de
conceptie en compositie van zijn Wozzeck gehoorzaamde, mettertijd anders van
kracht zullen raken dan wij nu nog vermogen te beoordelen. Mogelijk ook dat Berg
zelf, in zijn volgende grote werk, dezelfde wetten op andere, minder rigoureuze wijze
tot uitvoering zal brengen. Niemand kan op zijn eigen beslissingen vooruitlopen.
Maar wat men, na kennisname van Bergs Wozzeck-partituur, met zekerheid kan
vaststellen, is: dat deze componist zich nimmer tot een compromis met of, erger, een
verraad aan zijn impulsen heeft laten verleiden. De Wozzeck is waar, van de eerste
noten tot de laatste. En dat is de grootste verdienste, en zelfs, gezien in het licht der
eeuwigheid, de enige verdienste welke een kunstwerk ooit bezitten kan.
De rest behoort aan de toekomst.
Sommigen verweten de componist, nadat zij van zijn werk voorlopig nog niets
‘begrepen’ hadden, overbewustheid bij conceptie en compositie van dit schrijnend
brok tragiek. Is het nog nodig de belachelijke onjuistheid van dit verwijt in het licht
te stellen? Ik houd mij ervan overtuigd dat een universele geest als Berg meer ‘weet’
van de moderne geesteswetenschappen, van de resources der nieuwe psychologie,
dan bijvoorbeeld operacomponisten uit de eerste helft der vorige eeuw. Doch het is
niet op deze gronden dat een kunstenaar tot het scheppen van een kunstwerk aangezet
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WP:] ‘Het muzikaal Absolutisme’. De Muziek, jrg. III, blz. 93 e.v. [AvD:] In dit essay uit
december 1928 (HPG 2, 452-456) betoogt Pijper juist dat de nieuwe muziek absoluut moet
zijn en geen verbintenis kan aangaan met andere kunsten.
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wordt. En het is dus niet om die redenen dat de Wozzeck eventueel een beter kunstwerk
zou zijn dan L'Africaine of Guglielmo Tell. Het heeft er, kort gezegd, niets mee te
maken. Het is de vraag ook niet. Later moge men vaststellen wat de positieve en
negatieve kwaliteiten van Bergs werk zijn, gezien in verband met hetgeen tot dusver
voorafging en met wat er dan op gevolgd zal zijn. Alles wat de meesters van nu en
van de toekomst echter schrijven en schrijven zullen, zal in zekere opzichten te maken
hebben met dit werk, dat naar mijn stellige overtuiging een mijlpaal betekent in de
ontwikkelingsgang der muziekdramatische kunst.
Overbewustheid, in de betekenis van vooropgestelde systematiek, is in deze opera
niet te vinden. Ik ben geneigd te zeggen: integendeel. Fragmenten als bijvoorbeeld
de laatste scène zijn de zuivere projectie van een puur, onsamengesteld
muzikanteninstinct. Maar voor hoevelen geldt Bach niet als een rekenmeester? Voor
hoevelen betekent de periode der oude Nederlanders meer dan een tijd van ‘zuiver
technische experimenten’?78
Arnold Schönberg, de geestelijke vader van deze stroming, heeft de waardebepaling
van het nieuwe kunstmiddel der atonaliteit in principe zeer juist gesteld. Hij schreef
reeds in 1910 (Harmonielehre, bladzijde 448):
So erklärt sich mir der Stich ins Impressionistische, den neue Kunstmittel
beim ersten Auftreten haben. Jünglingslaute des Werdenden; ganz Gefühl,
ohne Spur einer Bewusstheit; noch im starken Zusammenhang mit der
Keimzelle,79 die inniger verbunden ist mit dem Weltall, als unsere
Bewusstheit...
Misschien kunnen deze woorden voor sommigen een sleutel zijn die toegang verleent
tot de schatkamers der nieuwe muziek. Het impressionisme immers, als niet meer
‘moderne’ stroming, jaagt ons geen vrees meer aan...

Willem Pijper over Wozzeck
6 oktober 1930 (De Telegraaf)
Lezing in het Stedelijk Museum.
Wozzeck, een kunstwerk met grote toekomstwaarden, moet geheel ‘au
serieux’ genomen worden.
In verband met de aanstaande opvoeringen van Wozzeck had de Wagnervereeniging
zaterdagavond een lezing over het werk georganiseerd en Willem Pijper bereid
gevonden die te houden. Een groot aantal belangstellenden, waaronder enige
wethouders en gemeenteraadsleden, was gekomen om naar de voordracht te luisteren,
die ongeveer op het volgende neerkwam:
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Deze uitspraak is van Rutters. Zie ‘Moderne muziek’. De Muziek, februari 1927 (HPG 2,
221).
Het idee van de kiemcel komt dus niet alleen voor in het theoretische werk van d'Indy,
maar ook in de Harmonielehre van Schönberg. Waar Pijper het voor het eerst
tegengekomen is, zal wel onduidelijk blijven.
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Ik heb, toen mij het verzoek gedaan werd om over Wozzeck een lezing te houden,
enige tijd geaarzeld alvorens toe te stemmen. Waarom? Omdat door de kritiek
Wozzeck het zuiverste specimen van de Schönbergse orthodoxe ‘atonaliteit’ is
genoemd. Persoonlijk nu ontken ik het bestaan van die zogenaamde atonaliteit: ik
beschouw haar als een negatief en met negatieven kan men kwalijk componeren. Als
dus Wozzeck werkelijk zo'n specimen ware, zou ik voor de uitnodiging hebben moeten
bedanken, doch ik heb gezocht naar tonale bacillen en ik heb een positieve reactie
verkregen: Wozzeck is evenmin atonaal als Figaro's Hochzeit of Rheingold of
Beethovens Negende symfonie.
Het verheugt mij dat ik mijn aarzeling heb kunnen overwinnen, omdat ik thans
hoop in staat te zijn belangstelling te wekken voor een kunstwerk met
toekomstwaarden. Ik hoop misverstanden uit de weg te kunnen ruimen en u nader
te brengen tot een meesterwerk dat moeilijk verstaanbaar is. Moeilijk door zijn tekst,
moeilijk door de muziek.
Mijn kritische opinies zal ik door tijdgebrek niet uiteen kunnen zetten en dus zal
ik volstaan met drie punten met u na te gaan: in de eerste plaats het drama, ten tweede
Alban Bergs interpretatie van dit drama en ten slotte de muziek.
Büchner, de jonggestorven Duitser, heeft 27 losse scènes nagelaten, welke
gedeeltelijk uitvoerig zijn behandeld, gedeeltelijk slechts met enkele woorden
aangeduid. Büchners werk is niet meer dan een schets: er zijn gapingen, de samenhang
is soms zeer los; kortom een schets welke men half uitvoerig, half provivisorisch
noemen kan.
Alban Berg brengt in zijn opera driemaal vijf scènes. Hij veranderde de volgorde,
werkte hier en daar de situaties uit, kuiste de kazernetaal en verzachtte op enkele
plaatsen de wat te sterk ingegrifte lijnen. Berg legt in het drama andere zwaartepunten
dan Büchner, die bijvoorbeeld de overgang van de gevoelens van Marie, Wozzecks
geliefde, naar de tamboer-majoor uitvoeriger schildert en de sociale tendens meer
naar voren brengt. Berg maakte van het stuk een logisch kunstwerk.
Het dramatisch plan is zwak te noemen. Wozzeck is de protagonist, doch zijn
antagonisten zijn niet duidelijk getekend. Het lijkt of Marie en de tamboer-majoor
als zodanig moeten worden beschouwd, doch in werkelijkheid is het de maatschappij
die Wozzeck, de simpele jongen, doet ondergaan. De protagonist beschikt over te
weinig weermiddelen; reeds in de eerste scène staat vast dat hij zal ondergaan. Het
wordt de slachting van een weerloze geest. Tegenover zijn misdaad - de moord op
Marie - staat geen tegenkleur en dus valt het misdadige weg bij gebrek aan een
correctief.
Alban Berg heeft in deze opera gebruik gemaakt van klassieke, ja zelfs van
preklassieke vormen. Men kan dit als men wil reactie noemen, doch belangwekkend
is het na te gaan hoe hij het heeft gedaan en bovendien blijkt bij nader onderzoek dat
niet alleen formele doch ook psychologische redenen hem daartoe gebracht hebben.
De eerste scène is een oude suite - allemande, courante en gavotte - welke vorm hier
gebruikt is om het tijdscoloriet te brengen. Het gesprek tussen Wozzeck en zijn
Hauptmann, welke door eerstgenoemde wordt geschoren, maakt duidelijk dat
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Wozzeck een simpele geest is en de Hauptmann een onschuldige dwaas.
Psychologisch is de suitevorm hier dus zeer wel te verdedigen.
In de tweede scène vinden wij Wozzeck met zijn vriend Andries bij een poel, waar
ze wilgentenen snijden voor hun Hauptmann. Wozzecks waanvoorstellingen - hij
ziet figuren in de grond en denkt dat de door de ondergaande zon roodgekleurde
hemel in brand staat - worden door een spel op twee zesklanken uitgebeeld, terwijl
de derde scène, welke dramatisch zeer belangrijk is, een militaire mars en een
wiegelied brengt. De mars tekent de troep soldaten met de tamboer-majoor aan het
hoofd. Marie staat voor haar raam en bewondert diens grote grestalte; zij vergelijkt
hem half onbewust met de zwakke Wozzeck. Het conflict dat komen zal, wordt
duidelijk, en dadelijk daarop weerklinkt het wiegelied, waarbij Marie het kind dat
zij van Wozzeck heeft, in slaap zingt.
De vierde scène is geschreven in een on-opera-achtigen vorm, namelijk een
passacaglia met 21 variaties. In dit gedeelte experimenteert ‘de dokter’ op Wozzeck,
doch in het duister blijft of hij alleen fysieke of ook psychische reacties naspoort.
Het eerste samenzijn van Marie met de tamboer-majoor, dat de vijfde scène brengt,
wordt muzikaal door een rondo getekend. Deze scène is de laatste van de eerste akte;
het rondo is het sluitstuk in de klassieke symfonieën en dus hier logisch op zijn plaats.
De tweede akte begint met een scène, waar Wozzeck Marie verrast, terwijl zij met
een paar oorringetjes speelt, welke zij van den tamboer-majoor gekregen heeft.
Wozzecks achterdocht groeit, doch dit toneel loopt nog niet op een ontknoping uit.
De muzikale vorm is hier zuiver de hoofd- of sonatevorm. Men treft er een eerste
thema, een tweede thema, een doorwerking en een reprise in aan, terwijl de zevende
scène - tweede van de tweede akte - een dubbelfuga is. De Hauptmann en de dokter
plagen elkaar, totdat Wozzeck voorbijkomt, die dadelijk voor het tweetal een geschikte
prooi blijkt te zijn. Zij plagen en sarren hem met alle mogelijke toespelingen op
tamboer-majoors en grote mannen met baarden. Het derde thema van de dubbelfuga
zet in als Wozzeck hun toespelingen begint te begrijpen; de eerste twee thema's
hebben een object gevonden om dwars te zitten.
De achtste scène, die Marie en Wozzeck weer tezamen ten tonele voert, is een
lyrisch largo voor kamerorkest, en de negende scène, waarin Wozzeck Marie met
den tamboer-majoor ziet dansen, is in de liedvorm geschreven. Het muzikaal gebeuren
is hier bijzonder interessant, evenals in de tiende scène, welke, als slot van de tweede
akte weer in den rondovorm geschreven is. Het begin van dit gedeelte - het speelt in
de kazerne en Wozzeck kan niet slapen omdat hij weer waanideeën heeft, waardoor
hij telkens bloed ziet, bloed en een mes - brengt weer de zesklanken die ook de tweede
scène determineren. Doch in deze kazernescène slaat de stemming om als de
tamboer-majoor dronken binnenkomt en grove toespelingen maakt tegen Wozzeck,
waarna deze hem aanvliegt en natuurlijk een pak slaag oploopt.
In het elfde toneel - eerste scène van de derde akte - zit Marie in haar kamer en
zoekt troost in de bijbel. Zij kan geen rust vinden, hetgeen door een thema met
variaties en een begin van een fuga muzikaal geïllustreerd wordt. In het volgende
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toneel gebeurt de misdaad. Wozzeck vermoordt Marie, hij steekt haar dood. Een
door alles heenstekende B determineert muzikaal dit gegeven. In alle kleuren komt
die B en na de moord blijft de B over in een schokkend ritme. In de dertiende scène
zien wij Wozzeck in een kroeg. Het ritme van de vorige scène klinkt nog na; een
vrouw ontdekt bloed op Wozzecks jas; hij vlucht...
Het veertiende toneel brengt ons weer op de moordplaats. Wozzeck zoekt het mes,
hij vindt het en werpt het in het water. Daarna wil hij zich wassen, glijdt uit en
verdrinkt. De zesklanken van de tweede en tiende scène treden hier weer op, thans
worden zij echter bewegelijk en dan volgt een groot orkestraal gedeelte, dat Berg
een improvisatie op een toonaard (d-moll) heeft genoemd. Het hele gebeuren passeert
nog eens de revue en nu blijkt dat ook de eerste en vierde scène eigenlijk in d-mineur
staan.
Dan volgt de laatste scène, waarin Maries kind op straat speelt en andere kinderen
het meedelen dat zijn moeder dood is. De kinderen gaan kijken, het kind van Marie
rijdt er op zijn stokpaardje achteraan... Deze scène brengt een improvisatie op een
wiegeliedbeweging, welke even onschuldig wegsterft als zij begint.
Hiermede vlei ik mij niet u de gehele Wozzeck te hebben duidelijk gemaakt. Echter
men zal in deze opera een kunstwerk vinden dat geheel ‘au sérieux’ genomen moet
worden. Het is gemaakt met grote vaardigheid en met een buitengewone muzikale
dispositie.
Men heeft mij gevraagd of Wozzeck even belangrijk is als Debussy's Pelléas. Mijns
inziens zijn zij onvergelijkbaar; het zijn twee werelden. Pelléas kan men beschouwen
als een hoge, schone boom, wiens top tot ver in de hemel reikt. Wozzeck echter is
een oerwoud, met vele bomen, misschien hoger, misschien lager dan de boom van
Pelléas. Evenwel staan zij zo dicht op elkaar dat de wortels niet te ontwarren zijn en
de kruinen niet te scheiden. Het is in dit oerwoud soms onuitsprekelijk schoon, soms
onheilspellend donker. Ongetwijfeld huizen er vele gifslangen in, doch
ontdekkingsreizigers zal dit niet afschrikken, veeleer aantrekken.
De beide werken zijn meesterstukken van geboren componisten. De artistieke
moraal van Debussy wordt in Wozzeck niet beleden, hier en daar zelfs bestreden.
Voor ons lijken Mozart en Beethoven veel op elkaar. Tijdgenoten echter meenden
dat Beethoven de schoonheden van zijn voorgangers met voeten trad. Zo ook hier.
Berg en Debussy zijn niet uit één periode, Wozzeck werd opgezet toen Debussy's
oeuvre ongeveer werd afgesloten. Wozzeck lijkt mij geen revolutionnaire opera; ik
zie het stuk als een symptoom van evolutie en wel als een zeer positief symptoom,
misschien het sterkste na Debussy's oeuvre.
Als componist ben ik verheugd dat door de Wagnervereeniging onze muzikale
achterstand aanzienlijk minder groot is geworden. Ik ben verheugd dat Wozzeck hier
komt, omdat het een prestatie is. Een prestatie uit de Weense school, de enige welke
haar idealen getrouw is gebleven. En in deze dagen, waarin rommel als Neues vom
Tage ons als nieuwe muziek wordt voorgezet,80 stemt het tot tevredenheid als wij
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Hindemiths ouverture Neues vom Tage was een paar dagen eerder, op 2 oktober 1930, in
première gegaan bij het Concertgebouworkest. Zie ook ‘Uit Amsterdam - Concertgebouw’,
De Muziek, januari 1931 (HPG 2, 575).
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ook in de gelegenheid worden gesteld om werken die wij ‘Wahres von allen Zeiten’
zouden kunnen noemen, te leren kennen.
Wagner laat Hans Sachs in de Meistersinger, als Walhter von der Vogelweide,
niet tot genoegen der meesterzangers, gezongen heeft, zeggen:
Wollt ihr nach Regeln messen
Was nicht nach euer Regeln laut
der eigenen Spur vergessen
Sucht davon erst den Regeln auf.81

Als ik er in geslaagd ben u een vingerwijzing voor die regels te geven, dan ben ik
tevreden en meen ik mij van mijn taak gekweten te hebben.

H.W. de Ronde: Overzicht der muziekgeschiedenis82
Voorwoord
1931 (voorwoord in publicatie Querido, Amsterdam)
In onze tegenwoordige Europese samenleving wordt de muziek nog slechts bij
uitzondering louter instinctmatig beoefend. Het musiceren, met stem en instrumenten,
moet van huis uit wel een ‘Impulshandlung’ zijn geweest, doch al zeer spoedig werd
dit ‘spel’ in de gebieden der magie getrokken. Zolang nu de muziek nog geen
autonome kunst was, zolang zij slechts had te gehoorzamen aan buiten haar wezen
liggende imperatieven, zolang dus haar eigen wetten nog niet ontdekt waren, bleef
de spontane muzikale creatie een zaak van het instinct, zonder meer.
Met het voortschrijden der beschaving veranderde dit alles. De mens leerde de
wetten der akoestiek kennen, hij bedacht notatiesystemen, hij perfectioneerde de
zangkunst en de instrumentenbouw. Naarmate hij met de verschijnselen der kunst
beter vertrouwd raakte, vervreemdde hij van zijn prille staat, die van het instinctmatig,
spontaan muziek maken. Naast het instinct werd nu ook het intellect in het musiceren
betrokken.
Wij hebben evenmin reden om dit sublimatieproces te betreuren als om ons erop
te verhovaardigen. De muziek der beschaafde wereld is uitgegroeid tot een kunst,
de toonkunst, welke door een groot aantal verstandelijk benaderbare wetten wordt
geregeerd. De toonkunstenaar, zowel als de muziekbeoefenende leek, kan onze
Europese muziek zonder denkarbeid niet bedrijven, noch verstaan.
Een der onmisbaarste inzichten betreft het historisch verband. Zonder besef omtrent
het ‘wanneer’ blijft het ‘hoe’ of ‘waarom’ meestal in het duister. Voor de niet
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Die Meistersinger von Nürnberg, eerste akte, derde scène.
H.W. (Willem) de Ronde (1871-1938) was als docent muziekgeschiedenis verbonden aan
het Rotterdams Conservatorium, waar Pijper sinds 1930 directeur was. Hij was tevens
muziekmedewerker van het Rotterdamsch Nieuwsblad. In 1925 trok hij Pijper aan als
Amsterdams correspondent van die krant (zie de Inleiding, HPG 1, XXIV).
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scheppend begaafde musici immers is de muziek een zaak van interpretatie en zonder
een welgefundeerd begrip van de geschiedkundige samenhangen is men wel
genoodzaakt alle iets oudere fenomenen te interpreteren in ‘actuele’ zin. Zij die
bekend zijn met de vorige-eeuwse uitvoeringspraktijk van de meesterwerken van
Bach of Händel, zullen begrijpen wat met het bovenstaande bedoeld is.
De muziekgeschiedenis stelt ons in staat vele fouten te vermijden, vele vergissingen
niet te begaan. De muziek, als autonome toonkunst, is nog zeer jong; de wetenschap
der muziekgeschiedenis is, uit de aard der zaak, nog veel jonger. Prof. dr. A.A.
Smijers83 moest in zijn rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de theorie en geschiedenis der muziek aan de Utrechtse Universiteit
(oktober 1930) opmerken dat bijvoorbeeld omtrent de Nederlandse School, van Dufay
tot Willaert, honderd jaar geleden nog zo goed als niets bekend was. Pas in de laatste
tientallen van jaren begint de muziekgeschiedenis de plaats in te nemen waarop zij
recht heeft. In Nederland nog iets later dan elders: het Koninklijk Besluit om de
eerste universitaire leerstoel in de theorie en geschiedenis der muziek te Utrecht te
vestigen werd eerst in 1928 afgekondigd.
De muziekgeschiedenis werd hiermee tot een vak van hoger onderwijs gemaakt,
maar daarmee is haar waarde voor het lager (muziekscholen-) en middelbaar
(conservatorium-)onderwijs niet verminderd. Integendeel. Het is te voorzien dat juist
door de mogelijkheid van een academische studie dit vak aan waarde en aanzien
steeds zal toenemen. Vele kloven zullen daartoe nog overbrugd moeten worden, veel
wanbegrip uit de weg geruimd. Op dit ogenblik bevinden zich de muziekpraktijk en
de muziekwetenschap nog te ver van elkander.
De jaren waarin ‘Muziekgeschiedenis’ aan onze vakscholen niet meer betekende
dan een cursus in jaartallen en anekdoten liggen gelukkig achter ons. Maar de
overtuiging dat de historie der muziek eigenlijk het fundament is waarop alle
theoretische kennis van de praktijkkandidaten behoort te rusten, is helaas nog lang
niet algemeen aanvaard. Als een poging van de zijde der praktische musici om dit
ideaal naderbij te brengen, acht ik het boek van De Ronde van zeer grote betekenis.
Het Overzicht der muziekgeschiedenis is uit de praktijk voor de praktijk geschreven.
Mogen vele lezers van dit gedrukte woord evenveel nut ondervinden als de talrijke
leerlingen van de Rotterdamse toonkunstinstellingen van De Rondes gesproken
woorden leren en hebben geleerd.

Uit Amsterdam - Concertgebouw
januari 1931 (De Muziek)
Het is tot dusverre nog niet voorgekomen dat de eerste beschouwing over een
Amsterdams Concertgebouw-seizoen pas in januari geplaatst kon worden. Het laatste
con-
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Van Smijers zal in 1938 de Algemeene Muziekgeschiedenis verschijnen, waarvoor Pijper het
hoofdstuk ‘Van Debussy tot heden’ schrijft. Zie HPG 2, 785-839.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

575
cert van het malaisejaar 1930 bracht de eerste noviteit van een zekere, zeggen wij
Europese, importantie: het Capriccio van Stravinsky. Waarover hieronder meer.
Wat eraan voorafging? Ontstellend weinig. Als entrée en matière de Ouverture Neues
vom Tage van Paul Hindemith: een oppervlakkig en onbeschaafd gekwebbel over
niemendal, gelardeerd met piccolo- en tromgrapjes waarvoor zich wijlen Rossini
geschaamd zou hebben. Dit begin bleek tot nog toe omineus. Veertien dagen later
bracht Monteux Piernés bewerking van Prélude, choral et fugue van Franck. Een
overbodige bewerking, want het is geen orkestmuziek; en een slechte, want zij klinkt
niet.
Onmiddellijk hierna: nóg een bewerking. Moesorgski's Tableaux d'une exposition,
voor orkest gezet door Ravel. Als specimen van klanktransfusie is het meesterlijk.
Als kunstwerk laat het ons koud, niettegenstaande alle instrumentale trucs en de
spankracht der thema's. Ach ja - als wij ons wel herinneren was ook dit toch eigenlijk
pianomuziek.
30 oktober vertegenwoordigde Dirk Fock84 met zijn dusgenaamd declamatorium
Ein hohes Lied het stukje Nederland dat genade mocht vinden, tot nog toe, in de ogen
en oren van de Concertgebouw-leiding. Het is een stukje Nederland waarmee wij
niet goed weten wat te beginnen. Het is namelijk angstaanjagend overbevolkt met
internationale zwervers en griezelige revenants. De muziek lijkt op alles en iedereen,
en de enige note gaie van dit overigens aan zalvende, melancholieke en onvrolijke
noten buitensporig rijke stuk was de verheugde en dankbare verbazing van een onzer
dagbladcritici, die constateerde dat de woorden ‘Und die Mauern (von Jericho) fielen
um’ zonder ‘muzikale begeleiding’ werden gesproken - lees: zonder paukenroffel
en grotetromfortissimo.85 Ik voor mij, ik heb de grote trom op die plaats node gemist...
Sergej Rachmaninov speelde op 2 november zijn Vierde concert, een ietwat
verbleekte afglans van de andere concerten van Rachmaninov. Geen evolutie, doch
een respectabel stuk, representatief voor een respectabel verleden.
Gedenkwaardig was ook het optreden, 16 november, van Pablo Casals, met het
concert van Haydn.
Monteux' tweede en laatste noviteit was de Orkestsuite van de jonge, in Amsterdam
levende, Hongaarse auteur Géza Frid. Het stuk belooft meer dan het geeft, maar het
is ontworpen van een helder en hedendaags klankbesef uit. Hier en daar nog wat te
voorzichtig, elders qua compositie vrij goedkoop (perpetuum mobile). Maar wij
mogen van Géza Frid nog veel verwachten - al was het alleen maar dat hij zich verder
zal ontwikkelen in de richting welke hij tot nu toe gaat. Zijn laatste woord heeft hij,
van deze (voor hem: juiste) instelling uit, nog lang niet gesproken.
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Zie voetnoot 266 bij de recensie van 21 juni 1927.
De gewraakte recensie verscheen in de NRC van 31 oktober 1931. De niet met name genoemde
Amsterdamse correspondent (waarschijnlijk Bottenheim) schrijft: ‘Ondanks de “wereldse”,
niet opvallende middelen vervalt Dirk Fock nooit in banaliteiten of gewrongenheden en
ondanks het uitgebreid orkestapparaat is de grondstemming eenvoud en soberheid. Een mooi
staaltje van dramatische uitbeelding brengt het derde fragment, dat de val van Jericho
beschrijft. Vlak vóór de catastrofe zwijgt het orkest en de spreker zegt “Und die Mauern
fielen um”. Het effect is er, juist door de afwezigheid van orkestrale begeleiding.’
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Mengelberg begon zijn seizoensdeel met een Bach-avond. Nieuw voor Amsterdam
was de solocantate Mein Herze schwimmt in Blut - zeker niet een van Bachs meest
grandioze uitingen. De Zesde symfonie van Bruckner, gecomponeerd 1879-1881,
kwam hier op 4 december 1930 voor de eerste maal tot uitvoering en het bleek daarbij
dat in die halve eeuw niet al Bruckners muren en gewelven de knagende Tijd hadden
kunnen weerstaan. Wij hadden dit werk echter reeds dertig jaar geleden, krap geschat,
moeten leren kennen. Omstreeks 1900 zouden ettelijke fragmenten uit de Finale
bijvoorbeeld sterker geboeid hebben dan zij thans nog vermochten.
De cantate Ino van Telemann bleek een werk dat voor zijn tijd gewis de moeite
waard mocht heten. Voor onze oren is het te lang en melodisch erg stijf.
Hiermee zijn wij aan het einde van onze noviteitenlijst. Behalve de vaste fondsen
van het repertoire: Vierde, Zevende van Mahler, de Symfonie van Franck, het Concert
van Mendelssohn met Louis Zimmermann, de Zevende en Derde van Beethoven,
Shéhérazade van Rimski, de Vierde van Brahms, enzovoort, gedenken wij nog het
concert van 13 november, waarop de familie Casadesus achttiende-eeuwse muziekjes
tot uitvoering bracht,86 de uitvoering van Berlioz' Harold-symfonie en het optreden
van Panzéra met vocaalwerken van Rameau en Milhaud.87
Stravinsky's Capriccio voor orkest en piano bleek al niet eens een teleurstelling meer.
Na het verbindend worden der enige uitdelingslijst had niemand nog enigerlei
verwachtingen van dit faillissement. Men zou het stuk, beginnende met dezelfde
gedachtegang, ook een executoriale verkoop mogen noemen. Alle ordinaire
snuisterijen, alle tuitelige bazaarartikelen waarmee de villa Stravinsky indertijd
opgesmukt was, komen erin onder de hamer. En men zou niet mogen zeggen dat
deze uitdragerij ook maar iets onder de waarde afgemijnd werd. Integendeel.
Het is bezwaarlijk om zich, schrijvende over Stravinsky's jongste opus, niet te ver
te wagen op de glibberige paden der beeldspraak. Iets wezenlijks kan men namelijk
over het stuk niet meedelen. Goede muziek moet men bewonderen, slechte muziek
zal men laken. Doch dit hier is noch goed, noch slecht, noch zelfs muziek. Het zijn
noten: andermans noten, gebracht in een scheef en onwaardig verband. Geen Feest
der Gedachtenis, doch achterklap en smaad.
Wanneer componisten met een zwak eigen klankbesef zich bij hun concepties
‘inspireren op’ illustere of schemerachtiger voorbeelden, dan is het resultaat van
deze bezigheden in de regel een onbelangrijke compositie. Maar in het net van die
ten dele oneigen noten kan dan toch nog wel eens een eigen, subjectieve, ontroering
gevangen worden. Een epigoon behoeft niet altijd steriel te zijn. Wij kennen veel
muziekstukken die zijn gegroeid, al te dicht bij de grote klassieke of romantische
exempelen. Een Meermann van Hans Sommer is een typisch epigonenwerk. Voor
ons, het nageslacht,
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Zie voetnoot 31 bij de recensie ‘Muziek in Amsterdam’ in De Muziek van januari 1930.
De uit Zwitserland afkomstige bariton Charles Panzéra (1896-1976) excelleerde met zijn
lyrische kwaliteiten in rollen van het Franse repertoire (Pelléas). Fauré droeg zijn
liederencyclus L' horizon chimérique (1921) aan hem op. Ook werken van d'Indy, Roussel,
Guy Ropartz, Honegger en Milhaud bracht hij in première. Daarnaast presenteerde hij aria's
uit opera's van Lully en Rameau.
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van nul en gener waarde meer. Maar voor Sommers tijdgenoten een oprechte en dus
aanvaardbare uiting.
In deze zin is Stravinsky geen epigoon. Was hij het maar. Dan zou het tenminste
nog mogelijk zijn dat hij enige tekenen van artisticiteit, van muzikantschap vertoonde.
Ik eis het onmogelijke niet. Een muziekwereld, louter bevolkt met Titanen, zou een
weinig aantrekkelijk verblijf wezen. Maar een muziekwereld, louter bevolkt met
onbezielde marionetten, kan men hoogstens een spookhuis noemen.
Het Capriccio doet telkens onweerstaanbaar aan een slechte spookgeschiedenis
denken, met vermoorde erftantes, afgehouwen en vrij rondzwevende ledematen,
zwavelwaterstofgeuren en een aanzienlijke hoeveelheid gebleekte knekels. En het
is precies even onwaar en onwaardig als zo een spookhistorie: niemand gelooft er
eerlijk in en als het verhaal uit is, schaamt men zich eigenlijk dat men met het
aanhoren van zulke nonsens een kwartier verloren heeft.
De componist Stravinsky, auteur van Pétrouchka en Le sacre du printemps, is
langzamerhand afgezakt tot vervaardiger van een soort muzikale reislectuur. Zoiets
als een toonkunstige Edgar Wallace. Met dien verstande, dat het literaire niveau van
Wallace toch altijd nog een graad of wat hoger is dan het muzikale niveau van de
piano-capriccieuze Igor Stravinsky.
En dit alles, of liever: dit luchtledig, wordt ons publiek voorgezet, aangepraat met
een mal stukje van Ansermet in het programma en een ‘kritiek’ van de Amsterdamse
correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarin de
Concertgebouw-abonnee kan lezen dat ‘het moeilijk ontkend kan worden (dat) het
Concertgebouw zijn abonnees ten aanzien van het oeuvre van Igor Stravinsky gestadig
op de hoogte blijft houden...’88 Inderdaad. Maar waarom stond in dezelfde Nieuwe
Rotterdamsche Courant, na de uitvoering van Weberns Orchesterstücke, verleden
jaar, niet te lezen: dat het moeilijk ontkend kon worden dat het Concertgebouw zijn
abonnees ten aanzien van het oeuvre der moderne Weense componisten gestadig in
het ongewisse laat? Waarom constateerden de Amsterdamse correspondenten van
het Rotterdamse blad, na de uitvoering van Dirk Focks Hohes Lied, niet: dat het
moeilijk ontkend kon worden dat het Concertgebouw zijn abonnees ten aanzien van
het oeuvre der Nederlandse componisten gestadig onjuist inlicht? Dat zou precies
even waar zijn geweest en bovendien nog van belang. Wat de, evident ‘pour besoin
de la cause’ neergeschreven, informatie ten opzichte van Stravinsky's Capriccio in
genen dele was.
Het Concertgebouw volgt, inzake de nieuwe muziek, met enige consequentie het
‘Prinzip der fertigen Sache’. Kent men de geschiedenis? Een bruidegom beklaagt
zich bij de huwelijksmakelaar dat de zojuist aan hem voorgestelde bruid mismaakt,
mank is. ‘Wat zou dat?’ antwoordt de tussenpersoon. ‘Nehmen Sie an, Sie heiraten
eine Frau mit gesunden, geraden Gliedern. Was haben Sie davon? Sie sind keinen
Tag sicher, dass sie nicht hinfällt, ein Bein bricht und dann lahm ist fürs ganze Leben.
Und
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Anoniem (waarschijnlijk Bottenheim), ‘Concertgebouw’. NRC, 19 december 1930.
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dann die Schmerzen, die Aufregung, die Doktorrechnung! Wenn Sie aber die nehmen,
so kann Ihnen das nicht passieren; da haben Sie eine fertige Sache!’89

Muziek bij de Gysbreght90
2 januari 1931 (De Telegraaf)
Vondels vraag om ‘eenen grooten Orlando’
Het negentiende-eeuwse antwoord van Diepenbrock
Dr. J.F.M. Sterck herinnert er in het programmabijschrift aan dat de reien in Vondels
treurspelen gezongen plachten te worden. De dichter omschrijft zijn bedoelingen in
de inleiding tot Jephta zelfs zeer nauwkeurig: hij eist daar een ‘maetgezang van reien,
geoefent door eenen grooten Orlando’.
Orlando di Lasso, die in 1594 stierf, gold in Vondels dagen, en met recht, voor
een der allergrootste componisten. Wij, muziekliefhebbers van de twintigste eeuw,
weten dat zo niet meer. Lasso's muziek behoort, met die van zijn voorgangers en
tijdgenoten, tot de incourante fondsen van onze muziekmarkt. Men heeft het nog
niet in zijn hoofd gehaald de boetpsalmen van Orlando, de motetten van Jacobus
Clemens non Papa, de canons van Ockeghem te arrangeren voor groot orkest met
koper en slagwerk, ten gebruike in de tegenwoordige concertzalen. Het staat te vrezen
dat ook dit ons nog boven het hoofd hangt: als consequentie van de steeds overhand
nemende Händel-, Bach-, Buxtehude-, Telemann- en Kuhnau-renaissances behoren
zelfs Lasso-arrangementen geenszins tot de ondenkbaarheden.
Het enige voordeel van deze, overigens ongewenste, gebeurtenis zou zijn: dat men
met meer kennis van zaken kon gaan spreken over muziek bij Vondel-opvoeringen.
De grote Orlando zou nimmer de moed hebben gevonden zijn muziek een zo
vooruitgeschoven plaats in het treurspel te geven als componisten van latere dagen
gewaagd hebben. Diepenbrocks Gijsbrecht-muziek overstroomt Vondels drama, zij
kleurt het werk, transponeert het naar negentiende-eeuwse gebieden, maakt er een
totaal anders gevormd geheel van. Ik zeg niet dat dit geheel als kunstwerk van lager
orde zou zijn dan de Gijsbrecht met niet meer muziek dan door de dichter
voorgeschreven werd. Ik geloof zelfs dat voor Diepenbrocks tijdgenoten het werk
in de ditmaal weer eens gebruikte vorm ontroerender, machtiger is geweest. Maar
voor ons gevoel is er op deze wijze een teveel. Tenslotte is de Gijsbrecht geen
melodrama. Tenslotte gaat het bij Vondel om de werkingsmogelijkheid der verzen.
De autonome symfonische muziek van het Voorspel is dikwijls schoon en altijd diep
doorvoeld, doch zij behoort
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In Der Fetischismus; dargestellt für Ärzte und Kriminalogen (Wenen, 1923) noemde de
psychoanalyticus Wilhelm Stekel de voorkeur die sommige fetisjisten aan de dag leggen
voor eenbenige of anderszins verminkte personen ‘das Prinzip der fertigen Sache’.
Op dezelfde pagina schreef Emmy van Lokhorst, die van 1927 tot 1935 met Willem Pijper
getrouwd was, de toneelrecensie. De kop boven Pijpers bijdrage luidde ‘Muziek bij den
Gysbreght’, maar Pijper schrijft in de lopende tekst consequent Gijsbrecht.
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niet in de schouwburg thuis. De klank van Diepenbrocks symfonieorkest neemt de
stemmen van de spelers niet op, doch hij overdekt het gesproken geluid.
Dit zijn zuiver principiële zaken, maar van een dermate verstrekkende betekenis,
dat het mij noodzakelijk lijkt ze zo zuiver mogelijk te stellen. Diepenbrock heeft zijn
Vondel zeer liefgehad. En de kristallisatie van zijn bewustzijn als Nederlander, als
Amsterdammer, vinden wij in deze klanken terug. Maar het was geen ‘dienende
liefde’: de muziek dient de verzen niet, zij doet ze ten onder gaan in de ‘bedwelmende
mengeling der klankkleuren, die ons voor ogenblikken aan onszelve ontrukken en
stillen het tumult der elkander bestrijdende begeerten en gedachten’ (Alphons
Diepenbrock over de muziek van Richard Wagner).91
Het verschijnsel doet zich voor dat deze muziek, geschreven meer dan
tweehonderdvijftig jaar na het treurspel, relatief sterker is verouderd dan de woorden.
Ik geloof, omdat het gamma waarin Diepenbrock dacht toen hij deze compositie
ontwierp, het gamma van Wagners Gesamtkunstwerk, slechts kort in de tijd bestaan
kon. Er staan ettelijke details in welke tegenwoordig nog slechts onze bevreemding
wekken: de triangel in de Rei van Amsterdamsche Maagden, het gebruik van het
koper wanneer Rafaël spreekt, het gehalte der melodiek bij Heer Peters gebed.
De reien, die door Vondel reeds in principe muzikaal gedacht waren, zijn zowel
dramatisch als muzikaal het best geslaagd. Vooral de Rei van Burchtzaten, a cappella,
is sterk van suggestie. Het bezwaar dat de woorden van de dichter, gedwongen in
een ‘maetgezang’ door de gestalte dezer melodiek, door de polychrome ondersteuning
met een volledig symfonieorkest, aan ‘normale’ verstaanbaarheid inboeten, blijft
natuurlijk bestaan. Maar de reien uit Gijsbrecht zijn - zeldzaam genoeg in ons weinig
literaire vaderland - zó bekend, dat men de woorden welhaast op het gevoel kan
volgen.
Na al deze overwegingen moet in de eerste plaats vastgesteld worden dat het van
de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel een daad van betekenis
geweest is, ons in de gelegenheid te stellen deze en dergelijke bespiegelingen te
houden. De muziek van Diepenbrock verdient onze belangstelling, zelfs wanneer
wij haar ontmoeten op plaatsen waar wij liever met Vondel alleen waren geweest.
De muziek van Diepenbrock is de eerste manifestatie van een opbloei der Nederlandse
scheppende toonkunst. Dat wij ons reeds zo ver verwijderd gevoelen van dit eerste
beginsel van bloei, bewijst hoezeer de Nederlandse muziek zich in de laatste
vijfendertig jaar ontwikkeld heeft. De eerste lezing van de Gijsbrecht-reien ontstond
omstreeks 1893, ten tijde van de Mis, kort voor het Te Deum. Uit die dagen ken ik
geen Nederlands werk dat de vergelijking met Diepenbrocks scheppingen zou kunnen
doorstaan. Het werd tijd dat men ons deze waarheid weer eens voor ogen stelde.
In de uitvoering der muziek, geleid door L.M.G. Arntzenius, viel veel te waarderen.
Het solistenkoor vertoonde, behoudens enige angstige ogenblikken in de rei van
burchtzaten, een zeer voldoende homogeniteit. Koorzang en orkest klinken onfor-
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Diepenbrock, ‘Muziek IV’. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in De Kroniek van 13 januari
1895 en werd opgenomen in Ommegangen, 107-109. Het citaat staat op p. 109.
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tuinlijk in de Stadsschouwburg, doch daarvan kan men de executanten geen verwijt
maken. Tempi en dynamische schakeringen waren goed, in de regel. De modificaties,
Diepenbrocks typerende verbredingen en versnellingen, klonken nog wat stroef en
voorzichtig, maar dit is bij een incidentele samenwerking geenszins verwonderlijk.
Samenvattend mag men zeggen dat Arntzenius gisteravond een welgefundeerd en
warm pleidooi voor het werk van de Nederlandse componist heeft gehouden en
daarbij de overtuigende bewijzen heeft gegeven van een zeer wezenlijke dispositie
voor de praktijk van het musiceren.
Het orkest was dat van het Concertgebouw, het koor bestond uit het Hollandsch
Vocaal Kwartet en vijftien solisten. Caro zong de fragmenten van Gosewijn.92

‘Het Papieren Gevaar’
maart 1931 (De Muziek)
[door L.M.G. Arntzenius]
Pijpers nieuwe opstellenbundel De Stemvork staat op het ogenblik in het
brandpunt der belangstelling van muzikaal Nederland en dat voor mijn
gevoel volstrekt terecht: de waarde van het overgrote merendeel dezer
essays is naar mijn overtuiging even evident als onbetwistbaar. En wanneer
ik mij thans tegen een dier stukken richt, dan doe ik dat terwijl ik mijn
principiële verklaring van bewondering voor het geheel in ieder opzicht
handhaaf.
Ik signaleerde Pijpers eerste bundel De Quintencirkel destijds in De
Telegraaf als: een uitdaging. De Stemvork is de klap die er consequent op
volgt, en wel de klap in het gezicht van de muziekcriticus. Kon ik bij het
verschijnen van De Quintencirkel constateren dat er werd uitgedaagd - ik
stelde dat met vreugde vast, want ik ben geenszins afkerig van al wat lijkt
op leven in de brouwerij - en kon ik mij toen in de krant verder buiten de
zaak houden: thans, na de klap, geloof ik dat ik wel moet trachten terug
te slaan. Ik doe dat eveneens met vreugde: het zou, zachtst genomen,
onsportief zijn het na te laten en er is geen kwaadheid of boosaardigheid
in mijn bedoeling. Daarbij kan Pijper weten dat ik hem hoogacht, na De
Stemvork evenzeer als daarvoor. En tenslotte zal door licht, lokaal krakeel
de publieke aandacht voor De Stemvork weinig schade kunnen ondervinden.
De slotzin van het eerste opstel uit De Stemvork luidt: ‘Voor de continuïteit
der Europese toonkunst betekent de journalistiek van heden een
doodsgevaar.’ En deze uitspraak wordt gegrond op een serie aanklachten,
vervat in het opstel, die mij aanvechtbaar schijnt. Zodat ook de conclusie
mij niet juist lijkt.
Ik heb, toen ik na lezing van het bewuste opstel voor het eerst weer in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw kwam, mijn collega's en mijzelf in
het hart der lege-stoelenwoestenij bezien in een nieuw licht: een groep
van doodsgevaarlijken. Ik heb ons lang
92

Het Hollandsch Vocaal Kwartet bestond uit Jo Vincent, Suze Luger, Louis van Tulder en
Willem Ravelli. De bariton Jac. Ph. Caro (1881-1933) kwam veelvuldig voor in Pijpers
recensies voor het Utrechtsch Dagblad.
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bekeken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het veel te veel eer voor
ons is. Ik ben niet blind voor fouten van een krant of van mijzelf. Maar
doodsgevaarlijk is dadelijk zo'n héél erg woord...
Wie zijn er doodsgevaarlijk en wat is doodsgevaarlijk? Op het eerste punt
is Pijper niet volkomen duidelijk. Uit de geest van het opstel zou men
menen: de huidige krantenmuziekkritiek als zodanig. Maar in het midden
staat te lezen dat men vrede hebben kan met de muziekkritiek, zoals die,
gelijk te Parijs, voornamelijk gehanteerd wordt door componisten, en dat
men ook vrede hebben kan met de zwaarwichtige, min of meer
musicologische wijze van voorlichting die in vele Duitse kranten gevolgd
wordt. Zodat dus als voornaamste belagers van de continuïteit der Europese
toonkunst zouden overblijven: de Nederlandse, Engelse en Amerikaanse
critici.
En het doodsgevaar zijn dan onze kritieken. De eerste - nog pas de eerste
- gevolgen van onze vulgariseringstendensen zijn: 1o de volledige
verdwaasdheid in muzikale zaken van onze door radio en grammofoon
vergiftigde tijdgenoten; 2o de stuurloosheid van de optredende kunstenaars,
die het spoor bijster raakten in het labyrint van stijlen, strominkjes en
modes; 3o de achteruitgang in technische vermogens, mogelijk gemaakt
door het ontbreken van bevoegde kritische instanties.
Ik ben het met de feitelijke inhoud van de punten 1 en 2 volkomen eens,
met die van het derde punt gedeeltelijk, en wel voor zover het de technische
vermogens van diverse componisten betreft; de techniek der pianisten,
zangers en violisten acht ik niet achteruitgegaan. Maar waarom óns deze
verdwaasdheid en die stuurloosheid verweten? Waarom óns verweten dat
‘de zwakkere kunstenaars (zich) gemakkelijk en gaarne bedrinken aan de
goedkope likeuren van een journalistieke roem’? ‘Voor velen’, zegt Pijper,
‘blijkt de courantenreputatie een narcoticum waar men op den duur niet
meer buiten kan, en de verslaggever, de schenker van het vocht der
publiciteit, wordt een onmisbaar personage voor het overgrote deel der
optredende kunstenaars.’ Maar is dat dan uitsluitend ónze schuld? Moeten
dan de - goedkope, zo ge wilt - cafés verdwijnen omdat er alcoholisten
bestaan en maakt men de kelners een verwijt van dier mensen ziekte?
Ik geef nog één citaat. ‘De bouwers der kathedralen, de “Marenssen en
Orlanden”, de feestvierende schilders van onze zeventiende eeuw hebben
nooit aan het euvel der actuele beroemdheid geleden. Zij hebben
daarentegen gebouwd, gecomponeerd, geschilderd. Zij [...] konden zichzelf
zijn, in die anonieme tijden; en hun publiek had nog niet geleerd
nieuwsgieriger te zijn naar hun ontbijt dan naar hun oeuvre.’ De waarheid
schijnt mij anders. Want ten eerste waren de kathedralenbouwers en de
schilders van onze zeventiende eeuw om de dood niet anoniem in hun
dagen en ten tweede waren zij zichzelf ook heden wel gebleven, eenvoudig
wijl zij behoorden tot een categorie die inderdaad voor de invloed van het
narcoticum der publiciteit te sterk van gestel was.
Laat ons het over de feiten eens zijn. De praktijk der kamermuziekconcerten
is ziek en verrot bij het leven. De krant is als publiciteitsmogelijkheid een
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grote macht. De krant is als zodanig eerder ingesteld op het begrip van het
publiek dan op dat van de kunstenaar.
Nu de verwijten echter die Pijper hieraan vastknoopt. Wat de ziekte betreft,
zijn wij critici de eersten die erover klagen en die haar trachten te keren.
Wat de publiciteits-
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macht aangaat: Pijper kent de toestanden op een redactiebureau voldoende
om te weten dat ook hier de kunstenaars in eerste instantie schuldig zijn
aan de berichten die er over henzelf, hun arbeid en misschien ook hun
ontbijt, in de krant staan. Daar komt bij dat het niet goed was toen de krant
géén notitie van de kunstenaars nam. Nu zij dat wel doet, deugt het volgens
Pijper ook weer niet: men zet Bartók met Jackie Coogan op één pagina.
Ik kan dat onmogelijk zo erg vinden: wat doet dat aan hun respectieve
waarden af? En ten slotte: dat de krant eerder is ingesteld op het publiek
dan op de kunstenaars, lijkt mij, zonder omwegen, juist.
Zodra de krant de belangstelling voor de kunst gewekt heeft, is haar taak
volbracht. Dat zij dit doet door te trachten een zekere heldenverering op
te wekken, schijnt mij - zolang er helden zijn om te vereren - eveneens
juist: voor de man loopt de weg naar het hart door de maag en voor het
publiek loopt de weg naar de kunst93 door de kunstenaar. Dat is in de laatste
eeuwen altijd zo geweest, dat heeft met de maatschappelijke evolutie of
verandering van de kunstenaar niet uit te staan - want ook het soort
heldenverering kan veranderen - en dat zal voorlopig wel zo blijven. Pijper
verwijt de melomaan dat hij vaak onbewust meer heldenverering voor de
kunstenaar koestert dan hartstocht voor de kunst. Dat feit echter bepaalt
de instelling van de criticus en die van de geest waarin hij schrijven moet,
wil hij zijn publiek bereiken. Want voor de kunst als zodanig loopt het
grote publiek niet warm.
En dat voert mij naar mijn slot. Pijper noemt ons doodsgevaarlijk en mij
dunkt dat te veel eer: hij overschat ons. Er is geen muziekcriticus die niet
dagelijks beseft dat het publiek boterhammen verpakt in zijn recensies.
Dat maakt ons over het algemeen niet lichtvaardig, hoogstens soms ietwat
bitter en ironisch. Maar het drukt in elk geval de invloed van een recensie
vrij nauwkeurig uit...
Er zijn maar uiterst weinig ernstige lieden die ons recensenten napraten,
en die het doen, zijn tamelijk onschuldig: ten eerste schrijven wij
gewoonlijk héél begrijpelijk en ten tweede verdwijnt de herinnering aan
ons woord gemeenlijk op het ogenblik dat de boterham is uitgepakt.
Maar er zijn veel mensen die Pijper napraten. Van dezulken zal hij, ken
ik hem wél, een nog groter afkeer hebben dan ik. Maar dat zij er zijn, staat
vast - er is nu al een jongeheer geweest die op een lezing voor studenten
van een janboel bij de muziekpers sprak of iets van dien aard - en dat zij
niet ongevaarlijk zijn, is ook vrij zeker. Want gaan onze recensies in de
prullenmand, zijn boeken blijven in de kast. En zijn boeken zijn bij lange
na niet zo begrijpelijk als onze recensies...
93

[Arntzenius:] Ik spreek hier van de uitvoerende kunsten: die kunsten waarvan Pijper
zelf zo opmerkelijk fraai zegt: ‘Heeft men er zich ooit voldoende rekenschap van
gegeven dat de dichter spreekt, de schilder beeldt, de architect bouwt - doch dat acteurs,
musici en kinderen spelen?’ Doch ook wat de scheppende kunstenaars betreft, geloof
ik in veel gevallen aan bewondering en roem via de heldenverering. Ik geloof dat
massa's mensen Van Gogh bijvoorbeeld vereren, omdat hij bij zijn leven ‘zo miskend’
was en omdat hij krankzinnig stierf. [AvD:] Het Pijper-citaat dat Arntzenius in deze
voetnoot gebruikt komt uit het essay ‘Het Beethovenjaar’ (De Kringschouw, april
1927).
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Bij lange na niet. Zijn boeken vooronderstellen veel begrip, soms zelfs
ook kennis; zijn boeken houden weinig rekening met het publiek en met
het feit dat dit de zaken leren moet van meet af aan, wanneer het althans
ernstig leren wil. Zijn oordeel springt zo
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dikwijls over dingen heen - respect voor een groot man, respect voor kunst,
appreciatie voor arbeid: altemaal primitieve begrippen, die hij niet steeds
weer noemen kan, maar die de massa desalniettemin nog leren moet - en
alle lezers wippen mee. En vangen aan te schelden of te loven, in hun
halve wijsheid. Dát is razernij.
Pijper overschat ons. Welbeschouwd komt zijn fulminatie hoofdzakelijk
op de Nederlandse critici neer en Pijper stelt zich Nederland, naar het mij
schijnt, sterker voor dan het in waarheid is. De fout schuilt mijns inziens
in zijn overdrijving en zijn generalisering. Had hij eenvoudig
neergeschreven: ‘meneer zus en zo, u is een ezel’ en ‘meneer die en die,
u is een eend’, dan had de wereldcultuur er niet bij gehoefd en dan had hij
tóch wel gezegd wat hij bedoelde. En dan waren we het waarschijnlijk
allemaal - bijna allemaal - eens geweest.

(Antwoord van Pijper)
maart 1931 (De Muziek)
Zeker. Met dergelijke mededelingen pleegt ‘men’, minus de toegesprokenen, het
eens te zijn. Maar om die overeenstemming was het mij niet te doen en de paar
atomen wereldcultuur die Arntzenius zo in de weg staan, moesten er nu juist wél bij.
Arntzenius weet zeer goed dat het tot mijn vervelende gewoonten behoort iemand
met naam en toenaam aan te spreken, wanneer ik hem van eend- of ezelachtigheden,
of daaromtrent, meen te moeten verdenken.
Ik weet echter Arntzenius' goed-sportieve reactie op een mening van mij, welke
hij voor méér dan een uitdaging wil houden, te waarderen. Ik waardeer ook de moeite
die hij zich gegeven heeft om de opgeraapte (hand)schoen aan te trekken. Hoe het
met de pasvorm staat zullen wij verderop misschien nog zien.
Wat ik in Het Papieren Gevaar precies bedoelde, staat er, geloof ik, nauwkeurig:
‘Voor de continuïteit der Europese toonkunst beduidt de journalistiek van heden een
doodsgevaar.’ Aan deze uitspraak gaat vooraf (bladzijde 9 van De Stemvork): ‘De
grenzen tussen reportage en kritiek zijn uitgewist. De grenzen zijn zelfs verdwenen
tussen opinies en praatjes. De mening van een courant is de grootste gemene deler
van de diverse stuntelige liefhebberijen van een onmondig en gedesoriënteerd publiek
geworden. Voor zuiver kritisch werk is in de pers geen plaats meer; aan een bleek
en opgeruimd verslag heeft men genoeg en de fotopagina doet de rest.’
Juist omdat ik de toestanden op de redactiebureaus uit eigen ervaring door en door
ken, mocht ik schrijven gelijk ik deed. Het gaat niet aan de verantwoordelijkheid
voor het verschijnen van (op zichzelf volmaakt onbelangrijke) particuliere berichtjes
betreffende ontbijt en oeuvre van de journalisten af en op de kunstenaars zelf terug
te schuiven. Ik kritiseer het publiciteitsbedrijf niet, maar ik signaleer dat er naast die
tamelijk goed georganiseerde nieuwsberichtendienst een angstaanjagend en nog
onophoudelijk groeiend tekort bestaat aan kritisch tegenwicht. De alcoholisten van
de journalistieke roem gun ik hun roes gaarne. Ik ben tegen drooglegging en wat mij
betreft behoeven Arntzenius' cafétjes voorlopig niet te verdwijnen. Zijn kelners
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mogen hun dienst volgens alle regelen van het vak blijven uitoefenen. Mits ons in
genoemde cafés en door bedoelde kelners ook iets anders, kostelijkers, geserveerd
wordt dan aldoor maar het versneden bocht uit de allerslechtste jaargangen van
Chateau ‘en Espagne’.
‘De krant’, zoals Arntzenius die ziet, kan zich inderdaad tevreden stellen met de
simpelste berichtgeving, en de facultatieve heldenverering welke in uitzicht wordt
gesteld, is dan niet meer dan een toegift op het handelsartikel publiciteitsruimte. De
grote magazijnen geven van tijd tot tijd ook luchtballonnetjes cadeau bij aankopen
boven de gulden; dat is in feite precies hetzelfde. Volgens Arntzenius is de krant
eerder ingesteld op het publiek dan op de kunstenaars: the Customer is King. Maar
deze zelfde ongekroonde Koning Publiek moet van zijn door hemzelf bezoldigde
ministers, de journalisten, het regeren leren. Het publiek aanvaardt de leiding van
verstandige en bevoegde raadgevers gaarne. Een kunstredactie die het niveau van
de rubriek steeds maar verlaagt, dient zijn publiek niet waarlijk. Men behoort zijn
beschouwingen niet af te stemmen op de diapason van het primitiefste en
onkunstzinnigste deel van zijn abonnees.
Tegenover Arntzenius' uitspraken: ‘Pijper overschat ons, critici’ en ‘De fout schuilt
mijns inziens in zijn overdrijving en generalisering’, moet ik het volgende stellen:
Blijkbaar onderschat Arntzenius de verderfelijke invloeden, uitgaande van de
Bartók-Jackie Coogan-cocktails, die tegenwoordig als kunstrubriek fungeren. Die
invloed wordt geenszins tenietgedaan door het (op zichzelf verheugende) feit dat het
publiek boterhammen verpakt in de recensies. Dat dit zo is, lijkt zelfs eervol: hetzelfde
geschiedde, zegt men, eertijds ook met de manuscripten van Schuberts liederen, en
het beschreven muziekpapier van de onsterfelijke Haydn werd door diens huisvrouw
tot papillotjes verwerkt, verhalen de domestiek aangelegde biografen.
‘De herinnering aan ons woord verdwijnt gemeenlijk op het ogenblik dat de
boterham is uitgepakt.’ Aangenomen. Maar morgen, en overmorgen, en de volgende
week ligt ons woord weer op de voordeurmat en doet zijn heilloos werk vóór de
courant tot pakpapier gepromoveerd wordt. Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe
cadendo.94
‘De krant wekt de belangstelling voor de kunst en daarmee is haar taak volbracht.’
Neen. De krant van tegenwoordig wekt geen belangstelling meer. Zij wekt en
bevredigt nieuwsgierigheid, een averechtse belangstelling, Arntzenius!
De fouten schuilen dus niet in mijn overschatting van de invloed der huidige
dagbladkritiek, noch in overdrijving of generalisering van mijn kant, maar in het
betreurenswaardige feit dat Arntzenius het gewicht van het journalistieke gedrukte
woord onderschat, en in de tragikomische omstandigheid dat hij mijn stellingen en
conclusies meet met maten die uitsluitend konden gelden voor de door mij bestreden
courantenkritiek in haar tegenwoordige gestalte.

94

De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door het gestadig vallen. Pijper heeft
deze uitdrukking ook gebruikt in Groot Nederland van november 1922 en het UD van 8
maart 1923.
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Van zijn actueel journalistieke standpunt uit heeft hij volkomen gelijk, wanneer hij
mij onder het oog brengt dat mijn oordeel ‘zo dikwijls over dingen heen springt, over
primitieve begrippen, die (ik) niet steeds weer noemen kan, maar die de massa
desalniettemin nog leren moet.’ Dat zijn krant dag in dag uit faalt in het bijbrengen
van die primitiefste begrippen, is het onuitgesproken ernstige verwijt dat de criticus
Arntzenius uit Het Papieren Gevaar had mogen destilleren. Mijn opstellen zijn
inderdaad niet bestemd voor geestelijk en muzikaal onmondigen. Maar dat zouden
ook zijn courantenkritieken niet behoeven te zijn. Zodra men over de muziek, over
de meest abstracte aller kunsten, gaat schrijven, mag men een zeker, bescheiden
minimum aan denkvermogen en interesse bij zijn lezers vooronderstellen.
De bewering dat mijn opstellen wél en de courantenkritieken niet nagepraat zouden
worden, althans niet door ernstige lieden, lijkt mij tamelijk aanvechtbaar. Ik
persoonlijk hoor vaker publieke opinies die op kritieken van Arntzenius geïnspireerd
konden zijn dan overwegingen ontstaan uit de lectuur van De Quintencirkel of De
Stemvork. Te onderzoeken zou dus eventueel zijn of de jongeheer die op een lezing
voor studenten van een janboel bij de muziekpers gesproken heeft, tot deze inzichten
was gekomen door een uiterst willekeurige interpretatie van mijn opstellen, dan wel
door een even subjectieve interpretatie van een aantal door hem verzamelde specimina
uit de kunstrubriek der tegenwoordige couranten. Dan zou tevens kunnen blijken of
en in hoeverre hij mijn stukken niet, en de recensies wel begrepen had. Of omgekeerd.
De concertpraktijk is ziek, daarover zijn wij het eens. Maar juist hierom noem ik
Arntzenius' placide optimisme: onverantwoordelijk. Het door en door kranke
organisme van een stedelijk, een landelijk concertleven is niet zó onsamengesteld,
dat men het met het eenheidsrecept Belangstelling-Wekken en Helden-Laten-Vereren
zou kunnen cureren.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Willem Mengelberg zestig jaar
april 1931 (De Muziek)
‘La vita fugge e non s'arresta un ora.’95 Wij worden wel nadrukkelijk aan dit vers
van Petrarca herinnerd, in het voorjaar van 1931. Wij herdenken voor de tiende maal
de sterfdag van Diepenbrock; de dood van Dirk Schäfer ligt nog vooraan in het
geheugen. En thans is Mengelberg, de vitale, de robuuste, zijn levensherfst ingetreden.
‘Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?’96 Talloze keren heeft Mengelberg deze
resignatie tot klank laten worden. Talloos velen heeft hij onder de ban van dit oud,
verwoestend bitter pessimisme gebracht. En het wil mij wel toeschijnen dat

95

96

[WP:] Het leven vliedt en staat geen enk'le stonde. [AvD:] Petrarca, Canzone CCLXXII.
Pijper citeerde deze regel vijf jaar eerder in de recensie van 6 februari 1926; zie ook voetnoot
119 aldaar.
Versregel uit de derde strofe van Das Trinklied vom Jammer der Erde (Das Lied von der
Erde).
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Mengelberg, de dirigent, nooit groter suggestie heeft uitgeoefend dan met deze noten
van die vreemde hemelbestormer, die vleugellamme adelaar, die Gustav Mahler was.
Die wrange onvrede, gemengd met ál te aards zoet, van de symfonische Ahasveros
bleek in de musicus Willem Mengelberg een ongewoon zuiver klankbord gevonden
te hebben.
Herfstgedachten, doodsverlangens. Weinig dingen lijken, oppervlakkig beschouwd,
verder verwijderd van Mengelbergs naturel. Voor het begrip der menigte is
Mengelberg de geharnaste strijder, de triomfator. Zijn worstelingen met excessen
van klank: de Vijfde, de Negende van Beethoven, de dikwijls enorme compressie
waartoe hij de dynamische factoren dezer muziek wist te brengen, lijken evenzoveel
bewijzen van de geladen, de strijdvaardige energieën welke men hem wel toedicht.
Maar wij, die Mengelberg anders hebben leren kennen dan de massa der
muziekliefhebbers, wij, die zijn reacties op velerlei door hem uitgevoerde composities
hebben gadegeslagen, moesten al spoedig tot andere, subtieler, conclusies komen.
Achter elke ‘daad’, na alle ‘triomfen’ doemde de ontgoocheling op. Als de branding
der klanken gestild was, bleef het strand ledig, gehavend achter. Mengelberg heeft
de tragedie van de romantische, herscheppende kunstenaar talloze malen doorleefd.
De bevrijding der algehele zelfverwezenlijking was voor hem nimmer weggelegd.
En het is daarom dat in ‘zijn’ Mahler en ‘zijn’ Tsjaikovski het grootste aantal
atomen Mengelberg verwezenlijkt zijn. Men heeft Mengelberg vaak een verwijt van
deze preferenties, van deze artistieke vergissingen gemaakt. Alles wel beschouwd:
ten onrechte. Mengelberg weet zo goed als ieder ander musicus dat Mahler en
Tsjaikovski met de maten van Bach of Beethoven niet gemeten kunnen worden.
Maar dat was de zaak niet. De psychische structuur van Mengelberg kon zich veel
overtuigender uiten met de noten van componisten als bijvoorbeeld Mahler, Strauss
of Tsjaikovski, dan met de muzikale concepties der klassieken. Het dramatische
conflict strookte met Mengelbergs wezen, doch de (heldere of donkerder) meditatie
niet. Bach, Beethoven, Haydn en Mozart kregen onder zijn handen altijd een
dramatischer allure dan artistiek verdedigbaar mocht heten.
De invloed welke Mengelberg op het Nederlandse muziekleven van het eerste kwart
dezer twintigste eeuw heeft uitgeoefend, is zeer groot geweest. Onder zijn leiding
heeft het orkest van het Concertgebouw zich ontwikkeld tot een instrument dat de
vergelijking met de best befaamde Europese ensembles kan doorstaan. Mengelbergs
voorganger bracht de concertbezoeker het begrip bij dat het luisteren naar muziek
een ernstige zaak is; hijzelf is voortgegaan met de systematische muzikale opvoeding
van zijn luisteraars. Mengelberg heeft het niveau van zijn publiek, tussen de jaren
1900 en 1920 vooral, op een zeer veel hoger peil gebracht.
Dat dit zo schijnbaar zonder moeite geschieden kon, lag in de aard der dingen. De
massa der concertbezoekers vond in Willem Mengelberg haar absolute leider: hij
had een sterk persoonlijkheidsgevoel, hij streefde naar hoge idealen, hij bezat in
ongewone mate vele suggestieve vermogens. Waar hij voorging, moest men volgen.
Het
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was de normale gang van zaken: ‘Der Einzelne gibt sein Ich-Ideal auf und vertauscht
es gegen das im Führer verkörperte Massenideal.’97 Het zal Mengelbergs historische
verdienste blijven dat hij in de jaren zijner werkelijke Amsterdamse activiteit
duizenden opgevoed heeft tot schoonheidsbegrip. Dat de gemiddelde Nederlandse
muziekminnaar een meer dan oppervlakkig besef heeft van de hoge waarde der
klassieke en romantische muziek, hebben wij voor een zeer groot deel aan hem te
danken.
Mengelberg heeft als weinigen zijn idealen in vervulling zien gaan. Zijn expansieve
natuur moest zich, na muzikaal Nederland veroverd te hebben, wel op het
internationale concertleven werpen. Dat zijn carrière hier te lande hem al spoedig
geen voldoening meer schenken kon, is begrijpelijk. Doch dit lag niet aan de structuur
der Nederlandse culturele gemeenschap, maar aan Mengelberg.
Zijn zucht tot expansie was niet slechts beperkt tot de toevallige terreinen zijner
werkzaamheid. Ook in het muzikale dreef zijn daimon hem tot een ‘meer’ en altijd
‘meer’. Diepenbrock sprak eens van de ‘intense en eigenlijke geheel on-Hollandse
muzikaliteit’ van Mengelberg.98 Ik weet niet of deze karakteristiek indertijd wel
overal juist verstaan is. Mengelbergs muzikaliteit is in wezen inderdaad niet
Nederlands: zij is volmaakt Duits. Als typisch vertegenwoordiger van het
romantisch-Duitse, post-Wagneriaanse muziekbesef moest Mengelberg naar
composities zoeken waarmee hij zijn drang tot expansiviteit kon verwezenlijken. Hij
kon dit met de ‘klassieken’ niet zonder een vergaand compromis en met de ‘modernen’
was het ten enenmale onmogelijk. Resteerde het oeuvre van barokke, onevenwichtige,
maar gelegenheid tot expansie biedende auteurs als Strauss, Tsjaikovski, Mahler.
Een Matthäus-Passion, een Eroica, een Missa solemnis moesten op een zeer bepaalde
wijze belicht en opgesteld worden om voor Mengelbergs interpretatie toegankelijk
te kunnen zijn.
Op den duur konden de reacties tegen een zo ver gedreven individualisme niet
uitblijven. De Nederlandse musicus begon langzamerhand zelfstandig te luisteren,
zelfstandig te denken. Naarmate de provinciale orkesten toenamen in betekenis,
naarmate steeds meer gastdirigenten de nog slechts luttele weken in zijn vaderland
verblijvende leider van het Amsterdamse concertleven vervingen, ging men zich
rekenschap geven van de relatieve betekenis der interpretaties. Wat eertijds een
primaire cultuurwaarde was, declineerde helaas meermalen tot een society-evenement.
Er is ook ontstellend veel journalistiek tumult rondom Mengelbergs persoon en zijn
daden geweest. Allerlei gebeurtenissen uit het particuliere leven van de dirigent, tot
zijn fiscale perikelen toe, werden door de dagbladpers aan de publieke
nieuwsgierigheid prijsgegeven. Reeds voor tien jaren (De Nieuwe Kroniek, mei 1921)
signaleerde prof. R.N. Roland Holst dat de journalisten doende waren voor het
nageslacht een spotbeeld van deze musicus te ontwerpen, door ‘hun ijver om toch
ook de kunstenaar de grote populariteit die de sportheld omzweeft, deelachtig te doen
worden, een populariteit die de journalist boven alles heerlijk en begeerlijk
voorkomt’.99 Dat was
97
98
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[WP:] Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, bladzijde 97.
Mengelberg-gedenkboek, 79.
R.N. Roland Holst had met het artikel ‘Holle en bolle spiegels’ in De Nieuwe Kroniek van
7 mei 1921 gereageerd op de ronkende artikelen die Samuel Bottenheim over ‘Willem
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in 1921, en het is sindsdien alleen maar luidruchtiger geworden. Om Mengelberg
heen hebben de satellieten een sfeer van gevaarlijk oververhitte bewondering
geschapen, een zone waarin geen plaats was voor redelijke overwegingen, voor
gezonde kritiek, voor relativiteitsbesef. Het schijnsel van al deze kunstmatige
hoogtezonnen liet ten slotte zelfs Mengelbergs vrienden geen gelegenheid meer om
de kunstenaar te zien zoals hij in werkelijkheid was. Vastgesteld moet worden dat
deze tactiek voor de besten der Nederlandse kunstenaars gerede aanleiding moest
zijn om zich in de grond van Mengelberg te vervreemden.
Het zou de vraag kunnen zijn in hoeverre de dirigent in al deze verwikkelingen
niet de drijvende, doch slechts de gedreven persoonlijkheid is geweest. Aperte
zotternijen als de slogan ‘Nederland, het land van Sweelinck en Mengelberg’ (Sam.
Bottenheim, correspondent van de NRC en manager van Mengelbergs buitenlandse
concerttournees,100 in de catalogus van de Nederlandse afdeling op de Internationale
muziektentoonstelling te Frankfurt am Main, 1927, bladzijde 6) kunnen naar mijn
mening iemands opinie omtrent een representatief kunstenaar niet werkelijk
beïnvloeden.
Wij mogen helaas niet zeggen dat Mengelberg alle verwachtingen van de falanx der
Nederlandse musici en concertbezoekers, die eens door hem geleid werd, in vervulling
heeft doen gaan. Het ontstaan en de aanvankelijke ontwikkeling der autonome
Nederlandse compositiekunst heeft zich volkomen buiten hem om voltrokken. Het
contact tussen Mengelberg en de Nederlandse muziek, dat nooit zeer voortreffelijk
was, is de laatste tien jaar volstrekt teloorgegaan. Ook op de wijzigingen die de
internationale compositiekunst na 1920 doormaakte, heeft hij geen acht geslagen.
En ten slotte zijn zelfs de veranderingen welke het openbare concertleven in de jaren
na de oorlog onderging, spoorloos aan hem voorbijgegaan. Zijn interessen waren
elders gefixeerd geraakt.
Mengelberg zal op 28 maart, en op de daarmee in verband staande concertdata, van
vele zijden gehuldigd worden. Ons tijdschrift sluit zich bij dit eerbetoon aan. Wij
hadden wel gewenst dat de nieuwe componistengeneratie bij deze gelegenheid met
oprechte dankbaarheid tegenover de leider had kunnen staan. Het is echter duidelijk
dat dit niet zo heeft mogen zijn; tussen beider waarheden gaapt een onoverbrugbare
klove. Maar wat ook onze inzichten, onze idealen zijn: wij bewonderen in Mengelberg
een geniaal, begaafd musicus, die voor zijn specifieke talenten het meest geschikte
terrein heeft gevonden; die met zijn talenten gewoekerd heeft; die door zijn talenten
de praktijk van het musiceren in Nederland tot een zeer grote hoogte heeft gebracht.

100

Mengelbergs overwinningen in Amerika’ had geschreven in de NRC. Bottenheims verslag
ging meer over de grootte van de oesters en de sigaren dan over de kwaliteit van de
uitvoeringen. Zie voor het betoog van Roland Holst voetnoot 324 bij de recensie van 28
november 1921. Zie ook voetnoot 278 bij ‘In den Musiceerenden Amerikaan’ in De Muziek
van juli 1927.
Voor de relatie tussen Mengelberg en Bottenheim zie Zwart (1999), 312 e.v.
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Kenterend getij
november 1931 (De Muziek)
De toestanden waardoor het internationale en het Nederlandse muziekleven beheerst
worden, zijn gecompliceerd en, oppervlakkig beschouwd, weinig verheugend. De
kunstenaar heeft het contact met het publiek verloren en voor hem is het gevolg
daarvan geweest achteruitgang, op moreel, sociaal en economisch gebied. De niet
actief musicerende mensheid, het publiek, heeft door dit verloren raken van het
contact met onze kunst evenwel veel ernstiger schade geleden en het is nodig dat wij
ons van de aard en de omvang dier schade rekenschap trachten te geven.
Deze nadelen toch gaan ver uit boven op zichzelf betreurenswaardige verschijnselen
van lege zalen, gedecimeerde leerlingenaantallen, rigoureuze salariskortingen en
verflauwde blijken van belangstelling. Dat zijn nog pas symptomen van het kenterend
getij. Maar wanneer wij ons niet haasten de bakens te verzetten, dan zal ons, nu reeds
slecht naar het roer luisterende, schip zeer binnenkort op de banken vastzitten.
Ons muziekleven is op dit ogenblik een verkeerd bestuurd schip. De officieren
twisten en krakelen, de matrozen morren en in de ruimen dreigt de lading te bederven.
Zelfs wij Nederlanders verdedigden ditmaal onze faam van goede zeelieden niet.
Wij hebben, in muzikale zaken, roofbouw bedreven. Wij hebben, in de jaren die
daarvoor gunstig waren, niet gewerkt aan ons muziekleven, aan de muzikale
opvoeding van ons volk. Wij hebben wereldstadje gespeeld, wij zijn met onze
aandelen concertpraktijk in de wind gegaan - vandaag mogen wij suppleren.
In plaats van wezenlijke belangstelling voor de muziek kwam sensatiehonger, ten
behoeve van enkele, toevallig in de mode zijnde kunstenaren. In plaats van
concertbezoek: radiodistributie. In plaats van opvoeding tot muziekgenot, door
oordeelkundig samengestelde en voortreffelijk uitgevoerde programma's: smaakbederf,
met behulp van volkomen toevallig uit de ether samengelezen potpourri's van opera's,
bands, vocale of instrumentale debutanten en oratoria. ‘Muziek’ bestaat voor de leek
tegenwoordig voornamelijk uit grammofoonplaten en de ‘vak’begrippen sonate,
concert, applicatuur, dynamiek zijn opzij gezet, ten gunste van de termen loudspeaker,
eindversterker, pick-up, negatieve roosterspanning en een goed functionerende
aardverbinding. En dan verwondert men zich nog over de achteruitgang der toonkunst,
op alle essentiële punten.
De leek kan geen besef hebben van hetgeen hij vernietigt, spelend met zijn
Tauber-Schallplatten en zijn radiotoestelletje. Voor hem, voor de buitenstaander, is
het immers alles spel. Onder niet-musici wordt gaarne geloof geschonken aan het
prettige fabeltje dat men, via radio of grammofoon, al die onbekende muziek dan
toch maar hoort en dan toch maar zo goed leert kennen. En de altoos op het
vinkentouw zittende dagbladen hebben zich gehaast nieuwe rubrieken te openen,
onder aantrekkelijke en soms zelfs retorische namen, en de campagne vóór de
‘muzikale’ ‘ontspanning’, tégen het wezen der toonkunst, vindt allerwegen voortgang.
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Doch de waarlijk door muziekliefde bezielde leek heeft op deze wijze alles verloren
wat waardevol voor hem kon zijn. Wij musici hebben ons te zelden rekenschap
gegeven van hetgeen ‘muziek’ voor niet-toonkunstenaars betekent. Wij waren gewend
ietwat smalend neer te zien op die intellectuelen of zakenmensen die ‘ter ontspanning’
zich hele avonden konden afzonderen met klassieke sonates welke technisch mijlen
boven hun bereik lagen, op de leken die, tot een trio of kwartet verenigd, jaren bezig
bleven aan dezelfde, alweer veel te moeilijke stukken. ‘Dilettantisch’ werd een
invectief en men verloor uit het oog dat de grote, onberedeneerde hartstocht voor
muzikale uitingen veelal gemakkelijker te vinden was in het tot muziekkamer
gepromoveerde studeervertrek van de erudiet dan in de leskamers van vele
beroepsmusici. Niet dat dit verschijnsel op zichzelf verwonderlijk zijn zou: waar aan
het vak muziek eisen gesteld moeten worden, in verband met vragen naar
levensonderhoud en dergelijke, komt de kunst maar al te spoedig in het gedrang.
Caecilia is vaak een trouwe vriendin, maar zelden een goede huishoudster...
Wat mij op dit ogenblik het meest onrustbarend voorkomt, is niet de actuele
malaise, maar de achteruitgang in muzikale belangstelling van de leek. En voor zover
wij onszelf verantwoordelijk kunnen stellen voor dit verschijnsel, is het onze plicht
middelen tot verbetering te zoeken.
Een der ernstigste fouten welke wij gedurende de laatstverlopen vijftig jaar hebben
begaan, was de overschatting van het technische, het mechanische, materiële, en de
daarmee gepaard gaande onderschatting van het metafysische. Ik doel hiermee niet
op de prestaties der componisten, maar op de algemene apperceptie van muziek door
executanten en pedagogen. Het vak muziek kan in het openbaar slechts beoefend
worden door technisch ervaren en welonderlegde mannen en vrouwen. Doch de
meest geperfectioneerde techniek is buiten machte één atoom ontroering te wekken.
De muzikale ontroering blijft natuurlijk ook achterwege als de techniek ontoereikend
is. Maar dit geldt voornamelijk voor de, in het publiek optredende, executant. Voor
een in zijn binnenkamer spelende melomaan is de muzikale ervaring, de ontroering,
niet evenzeer gebonden aan de technische beheersing. Te veel latente muzikaliteiten
zijn bedorven door de opvoedingsmethode die gericht was op ‘het concert’ als
einddoel. Thans is het concert, de openbare muziekuitvoering, reeds bijna
geantiquiseerd. Waartoe zullen wij thans onze adepten opvoeden? Tot bandleaders?
Tot radio-experts? Tot elektriciens?
In de dagen die achter ons liggen, betekende een concert van een kwartetgezelschap,
van een orkest, van een zanger, iets anders dan tegenwoordig. Niet in de eerste plaats
omdat Henschel of Messchaert groter zangers en groter kunstenaars waren dan
Tauber, niet omdat de leden van een kwartet van voor vijfentwintig jaar in muzikaal
opzicht hoger gestaan zouden hebben dan de dikwijls fenomenale musici die de thans
bekende kwartetten vormen. Maar omdat het publiek van toen anders tegenover de
kunst stond dan tegenwoordig. Onze lesgevende voorgangers hebben de
tegenwoordige generatie van muziekminnaars slecht opgevoed. En hoe doen wijzelf
het?
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Ik heb sombere aanplakbiljetten gezien, waarschuwingen behelzend tegen het beroep
van musicus;101 ik mocht briefkaarten ontvangen waarop mij verweten werd dat ik
eraan durfde meedoen in deze tijden jongelieden op te leiden tot toonkunstenaars.
En ik kan de mentaliteit welke eruit spreekt volkomen begrijpen. Maar ik kan het
niet billijken dat men de verschijnselen louter negatief waardeert. Men behoorde een
systematische campagne te voeren, niet tegen het concertbedrijf, maar voor de
muzikale ontwikkeling. Ik geloof niet dat dichters en schilders er onder de huidige
economische omstandigheden zoveel beter aan toe zijn dan musici. Toch zullen de
aanplakbiljetten met ‘Ouders Laat Uw Zoon Geen Dichter Worden!’ nog wel wat
op zich laten wachten.
De verklaring hiervan is, dunkt mij, het volgende: ons vak was de laatste jaren
bijna een regulier ambacht geworden. Het was, commercieel gesproken, niet eens
zo dwaas meer om, toegerust met een paar goede oren (en hoeveel jonge, ietwat
begaafde mensen konden hun luistervermogens onder uitstekende leiding niet tot
een ‘goed gehoor’ ontwikkelen?) het vak muziek te kiezen. Zelfs middelmatige
musici konden in de eerste jaren na de oorlog nog wel op engagementen rekenen.
Tot de tijden begonnen te kenteren. Thans is daar nog slechts plaats voor de best
bewapenden en de waarschuwing ‘wordt geen muzikant’ komt op haar tijd. Mits zij
in de wind geslagen worde door de waarlijk talentvollen.
Met het bovenstaande maak ik geen propaganda voor het artikel ‘Laienmusik’ dat
in Duitsland in de mode is geraakt, de laatste jaren.102 Daar dreigt namelijk het gevaar
dat men van de tamelijk heterogene begrippen jeugdbeweging, ethiek, kunst,
lichaamscultuur en politiek een vreemdsoortig amalgaam zou gaan maken, een
mengsel waarin de muziek haar oude rol van ancilla reipublicae wellicht evengoed
zou vervullen als zij dat in de eerste jaren van de Franse revolutie gedaan heeft. Veel
is ons van die Odes sur le 18 fructidor,103 Hymnes à la République,104 Chants du
banquet républicain105 niet overgebleven. Het is nuttig te bedenken dat in diezelfde
vehemente jaren elders een zekere componist Beethoven zijn meesterwerken schreef,
die voor het nageslacht een helderder spiegel van die tijd zouden blijken dan de
toentertijd actuele
101
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Het affiche waar Pijper op doelt was in 1930 ontworpen door Meijer Bleekrode in opdracht
van de Nederlandsche Toonkunstenaars Bond (NTB). De tekst luidt: ‘Wordt geen musicus
- het voor Nederlanders stervende beroep’. We zien een violist die angstig wegduikt achter
zijn instrument voor twee dreigingen: de hoorn van een grammofoon (‘mechanische muziek’
staat erbij) en een groot negerhoofd (‘buitenlander’ luidt het opschrift; hij vertegenwoordigt
de jazz).
Zie voetnoot 254 bij het essay ‘Muziek en nationaliteit’, februari 1929.
Cherubini componeerde een Ode sur le dix-huit fructidor (4 Septembre) voor driestemmig
mannenkoor en harmonieorkest (1796) op tekst van François Andrieux (1759-1830), advocaat,
dichter, toneelschrijver en lid van de Raad van Vijfhonderd, het parlement van de Franse
Revolutie dat in 1795 in het leven is geroepen.
Bedoeld is de Marseillaise, oorspronkelijk Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Tekst en
melodie zijn geschreven in 1792 door Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836), destijds
kapitein van de genie.
Charles-Simon Catel (1773-1830), componist en assistent-dirigent van de militaire kapel
van de Garde National, is de auteur van Chant du banquet républicain (tekst van Ponce-Denis
Écouchard-Lebrun (1729-1807), bijgenaamd Lebrun Pindare, officieel dichter van de
Revolutie).
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composities van Gossec, Dalayrac, Lesueur of Berton.106 De muziek, de toonkunst
heeft geen schade geleden door het populariseringsproces dat men haar in Frankrijk
gedurende een aantal jaren deed ondergaan. De muziek, die steeds zich vernieuwt,
leefde toen reeds elders. Niet anders gaat het op dit ogenblik.
De nieuwe geest in de toonkunst manifesteert zich niet meer in de heiligdommen
die voor totaal andere praktijken waren opgericht. De muziek leeft nog slechts in de,
voorlopig hermetisch gesloten, kringen der ingewijden en, het moet gezegd worden:
die geïnitieerden zijn veelal niet-beroepsmusici. Ook dit verschijnsel is niet nieuw:
niet anders ging het omstreeks 1600 te Florence.
Hiermee is aangegeven in welke richting de bakens verzet behoren te worden. Wellicht
zullen radio en grammofoon, eenmaal geperfectioneerd, het concertbedrijf volledig
uitschakelen. Voor degenen die de begrippen concertbedrijf en muziekleven niet
weten te scheiden, betekent dit vooruitzicht vrijwel een staatsbankroet. Maar zij die
zich bewust hebben gemaakt dat het concert nooit meer is geweest dan een toevallige
verschijningsvorm van een deel van het muziekleven, zullen de aldus geschapen
toestanden met meer rust onder de ogen kunnen zien. Het concerteren, in de
tegenwoordige zin, kan te gronde gaan; het musiceren nimmer. Want altijd zal de
menselijke geest de behoefte tot creatie vertonen en de kunstzinnige mens, die, dunkt
mij, nimmer zal uitsterven, zal altijd zijn eigen klanken willen horen, zijn eigen
kleuren willen zien.
De jeugd op te voeden tot zelfwerkzaamheid, ook op toonkunstig gebied - dit lijkt
mij de grote opgave voor onze generatie. Het is wellicht moeilijker dan het vormen
van derdehands Liszt- of Paganini-kopieën, maar zij die na ons komen, zullen er
beter door gebaat zijn.

In memoriam Evert Cornelis
(5 december 1884 - 23 november 1931)
december 1931 (De Muziek)
Het Nederlandse muziekleven lijdt door de dood van Evert Cornelis een verlies, dat
voorlopig wel onherstelbaar schijnt. Door aanleg en ontwikkeling was deze dirigent
een waarlijk voor-ganger, in de beste betekenis van het woord. Hij was dat voor de
musici en hij was dat in niet mindere mate voor het publiek. Cornelis beschikte over
singuliere gaven van muzikaliteit en intelligentie en hij heeft het ten volle verstaan
die gaven in dienst te stellen van de kunstwerken welke hij tot uitvoering bracht.
Evert Cornelis' levensgeschiedenis laat zich in weinig woorden verhalen. Hij
studeerde aan het Amsterdamse Conservatorium onder leiding van Zweers en De
Pauw,

106

Henri Montan Berton (1767-1844), auteur van tientallen opera's, vier balletten, vijf oratoria,
cantates, missen schreef in de traditie van andere revolutiecomponisten zoals de meer bekende
Gossec, Dalayrac en Lesueur, werken voor koor en harmonieorkest: Hymne du 21 janvier
en Hymne pour la fête de l'Agriculture, beide op tekst van Lebrun.
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welke studietijd in 1904 met een Prix d'Excellence bekroond werd. Zijn gezellentijd
duurde tot 1909, in welk jaar hij tot tweede dirigent van het Concertgebouworkest
werd benoemd, naast Cornelis Dopper. In de jaren 1904-1910 reisde hij veel, onder
andere als accompagnateur naar Indië en Australië. Maar in 1909 begon de periode
van zijn opgang, welke ruim twintig jaar geduurd heeft, tot zijn dood toe.
Deze periode bestond uit twee stukken: de Amsterdamse helft, die een abrupt einde
vond in het verloop van het ‘Leve Sousa’-conflict,107 en een zelfstandige, vruchtbare
tijd aan het hoofd van het Utrechtsch Stedelijk Orkest. Als onderdirigent van het
Concertgebouworkest kreeg hij betrekkelijk weinig werk op het eerste plan te
verrichten.108 Pas in Utrecht kon hij zijn vermogens werkelijk ontplooien. Maar naast,
of wellicht boven, zijn functies als orkest- en koorleider was Cornelis een
kamermuziekspeler van bijzondere betekenis. Zijn concerten met Berthe Seroen
behoren tot de data in de kalender van het Nederlandse concertleven tijdens en vlak
na de grote oorlog. Onder zijn leiderschap beleefde het Concertgebouw-sextet een
periode van zeldzame artistieke bloei. En in de laatste jaren was ook zijn kleine
Kralingse Vrouwenkoor reeds begonnen zich tot iets zeer bijzonders te ontwikkelen.
De liefde voor de individuele klank, waardoor de kamermuziekspeler Cornelis
bezield was, gaf ook het aanzijn aan zijn stilistisch opmerkelijk zuivere interpretaties
van het werk van Bach en Händel. Cornelis' Bach-uitvoeringen ontstonden uit geheel
andere premissen dan wij hier tot dusverre gewend waren. Zuiverheid van stijl was
voor hem alles en in zijn gegronde afkeer van romantische verfraaiingen kwam hij
er vanzelf toe slechts aan de authentieke teksten waarde toe te kennen.
Wij willen echter in de eerste plaats de Nederlandse dirigent Cornelis als Nederlander
herdenken. Wat hij gedaan heeft voor het oeuvre van Alphons Diepenbrock verdient
nimmer te worden vergeten. Zijn herscheppingen van deze partituren behoorden tot
de grootste daden welke hij verricht heeft; en wij moeten ons op dit ogenblik
bekommerd afvragen wie deze taak van hem zal kunnen overnemen.
De composities van jongere, levende auteurs vonden in hem een overtuigend
vertolker. Maar hij was niet slechts een daadwerkelijk belangstellende in het nieuwe,
107
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Dit conflict ontstond naar aanleiding van de befaamde ‘Leve Sousa!’-uitroep van criticus
Matthijs Vermeulen op 24 november 1918, op grond waarvan hem de toegang tot het
Concertgebouw werd ontzegd en dat een vervolg kreeg in hevige krantenpolemieken en
roerige concerten. Evert Cornelis, op dat moment tweede dirigent van het
Concertgebouworkest, pleitte samen met het grootste deel van het orkest in een brief aan
bestuurslid en wethouder F.M. Wibaut voor het opnieuw toelaten van Vermeulen tot de
concerten. Dit partij kiezen voor de ‘tegenstander’ kwam Cornelis duur te staan: aan het
einde van het seizoen werd het tweede-dirigentschap opgeheven en stond Cornelis op straat.
Zie Braas (1997), 155 e.v. en Zwart (1999), 301 e.v.
In Historie en Kroniek I wordt toch een groot aantal belangrijke premières genoemd,
uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Evert Cornelis, onder
andere: Liszt: Ce qu'on entend sur la montagne (4 december 1910), Sibelius: Tweede symfonie
(9 februari 1911), Tsjaikovski: Tweede symfonie (25 juni 1911), Smetana: Blaník (8 juli
1911) en Mijn vaderland (28 september 1911), Debussy: Trois nocturnes (16 november
1911) en Danses sacrées et profanes (21 maart 1912), Schubert: Vierde symfonie (3 oktober
1912), Balakirev: Eerste symfonie (22 oktober 1916), Wolf: Penthesilea (8 februari 1917),
Bruckner: Vijfde symfonie en Haydn: Symfonie nr. 46 (21 november 1918). In Bruckner en
het Koninklijk Concertgebouworkest wordt op p. 42 een aantal andere uitvoeringen van
Bruckner-symfonieën genoemd tussen 1911 en 1918 (Tweede, Derde, Vierde, Zevende en
Negende symfonie).
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hij was bovendien een competent beoordelaar en juist schatter van de waarden welke
in die, dikwijls sfingische, notenboeken liggen opgesloten. Hij heeft zich in zijn
waardeschattingen zelden vergist en hij heeft nimmer concessies gedaan aan
modestromingen of conventies.
Cornelis had een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Hij bracht alleen werken tot
uitvoering waarin hij geloven kon, waarachter hij de gestalte van de maker ontdekt
had. En dan gebeurde het wel dat een schijnbaar neutraal begonnen uitvoering
plotseling tot zeer hoge toppen van expressie steeg. Ik herinner mij daarvan markante
voorbeelden.
De sterkste neiging in hem ging uit naar Bach, Mozart, Bruckner en de nieuwere
Franse componisten, Debussy vooral. Zijn Bach-opvatting werd soms nog wel
aangevochten, vooral door die musici welke uit vorige-eeuwse traditie voornamelijk
aan massale koorklank en luid orkest waarde hechten. Maar met zijn
Debussy-opvattingen vermocht hij iedereen te overtuigen. Hij wist instinctmatig de
juiste accenten te vinden, als pianist of als dirigent, waardoor het diafane
klankenweefsel van deze uitzonderlijk grote componist tot leven kwam. Enkele
uitvoeringen van de Nocturnes, van de Prélude à l'après-midi d'un faune onder zijn
leiding behoren tot mijn beste herinneringen, nauwelijks geëvenaard en niet
overtroffen door Parijse uitvoeringen, met Franse virtuozen, onder Franse dirigenten.
Ook voor dit deel van Cornelis' taak zien wij op het ogenblik geen opvolger.
Een In Memoriam behoeft niet slechts een terugblik te zijn. Wij moeten ook
vooruitzien. En dan blijkt de nabije toekomst door dit overlijden er duisterder uit te
zien dan ooit tevoren. Cornelis is uit ons midden weggerukt, in de kracht van zijn
leven. Zijn verscheiden laat een leegte op een muzikaal-strategisch uiterst belangrijk
punt. Wie, uit het leger der coming men, een regiment dat voornamelijk uit
halfvolwassenen bestaat, zou geroepen kunnen worden om zijn taak over te nemen?
Voor Utrecht, de eigenaardig moeilijke stad, mengvat van vooruitstrevendheid,
kunstzin en het ergste provincialisme, zijn deze dagen wel heel donker. Zal men
Cornelis' erfenis prijsgeven aan een communis opinio die zwelgt in Tsjaikovski's en
Weense avonden? Of zal men de moed hebben voort te gaan op het nauwe pad
opwaarts dat Evert Cornelis moedig had ingeslagen?
Wij mogen het slechts hopen. Utrecht heeft voor de ontwikkeling van de muziek
in Nederland altijd veel betekend. Er was leven en er geschiedde de laatste jaren
meer van belang dan in Amsterdam. De vraag of dit zo zal kunnen blijven, is in een
acuut stadium gekomen.
Het heeft Cornelis niet aan waardering voor zijn werk ontbroken. Men wist in Utrecht
en daarbuiten zeer wel dat men in hem een man bezat, geladen met bijzondere
vermogens. Zijn orkestmusici, zijn koorleden, zijn critici, zijn vaste toehoorders
hebben ervaren, ieder naar hun aard, hoezeer deze kunstenaar vervuld was van hoge
idealen. Maar wanneer wij de moed hebben ons Nederlandse muziekleven te
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beschouwen als één ondeelbaar geheel, wanneer wij voor een ogenblik afzien van
de typisch Hollandse particularistische clanvormingen, dan moeten wij constateren
dat aan ditzelfde Nederlandse muziekleven in de persoon van Evert Cornelis een
bitter en thans onherstelbaar onrecht is begaan. Zijn plaats was in Amsterdam geweest.
In de talloze beschouwingen welke men dezer dagen in de dagbladpers heeft
kunnen aantreffen, achtte men het klaarblijkelijk niet oirbaar dit simpele feit ten volle
in het licht te plaatsen. En het is wellicht ook beter om kwesties van zuiver
muziekpolitieke aard te reserveren voor behandeling in een vakblad. De journalistiek
immers heeft in Cornelis' leven, op een bepaald ogenblik, al kwaad genoeg gesticht.
Het conflict Concertgebouw-Vermeulen, een conflict waarbij letterlijk allen
betrokken waren die de door Mengelberg gevolgde gedragslijnen onaanvaardbaar
achtten, heeft Cornelis doen vallen als dirigent van het Concertgebouw. Thans, na
ruim tien jaren, is dit twistpunt officieel niet meer aan de orde. Maar er is in die tien
jaren in het Concertgebouw niets veranderd ten goede. Integendeel. Door Cornelis
te ontheffen van zijn functie als onderdirigent had men spoken die men zag, in schijn
bezworen. Inderdaad had men zijn eigen vonnis getekend. Dat het ontslag aan Cornelis
op goede gronden gegeven werd, gezien van het geïsoleerde standpunt der
Concertgebouw-leiding, valt niet tegen te spreken. Maar evenmin valt tegen te spreken
dat deze tien jaren de opposanten van 1919 volledig en verbijsterend in het gelijk
hebben gesteld. Het Concertgebouw is geworden wat het ten koste van alles niet had
moeten worden: een voortreffelijk geoutilleerde haven aan een dichtgeslibde rivier.
Men heeft in die rumoerige jaren niet beseft dat juist door Cornelis' werkzaamheid
aan het hoofd van het voornaamste Nederlandse orkest een nieuw, gretig
belangstellend publiek gevormd stond te worden, voorbestemd om het oudere,
romantisch-Duits georiënteerde bezoekerscontingent op te volgen. Men heeft, onjuist
voorgelicht, niet ingezien dat de Nederlandse scheppende toonkunst gestimuleerd
zou worden door de mogelijkheden van uitvoering welke slechts een ter zake kundig
dirigent haar bieden kon.
Men heeft daar eigenlijk volstrekt niets begrepen. Men weet in het Concertgebouw
vandaag de dag nog niet dat een uitvoeringsinstituut, in een land waar autonome
scheppende arbeid verricht wordt, alleen blijvend reden van bestaan heeft, als het
zich in dienst weet te stellen van de creatieve instantie.
Thans hebben wij hem begraven, door wiens vermogens alles nog eens ten goede
had kunnen keren. Als aan Evert Cornelis de kansen waren geboden waarop hij recht
had gehad en die men hem, zeggen wij uit onverstand, systematisch onthouden heeft,
dan zou hij er ongetwijfeld in zijn geslaagd ons concertleven te hervormen tot iets
wat nog werkelijke culturele waarde had, tot een middenstof waarin ook de
kunstenaars van zijn en de volgende generatie hadden kunnen bestaan.
Maar in het Concertgebouw heeft men zelfs nu de overduidelijke tekenen des tijds
niet kunnen ontcijferen. Men heeft de oud-dirigent der instelling, met een verholen
herinnering aan de moeilijkheden van 1919, herdacht met een paar regels in het
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programma.109 Dat men verplicht was geweest in woord en klank het verscheiden
van een der grootste Nederlandse kunstenaars te releveren op het eerste
abonnementsconcert na 23 november, heeft men blijkbaar geen ogenblik bedacht.
Overal ter wereld zwijgen persoonlijke antipathieën voor het aangezicht van de Dood.
Niet aldus in het centrum van muzikaal Nederland: daar speelt men het belangenspel
tot in het hiernamaals.
Wij zullen ons hierin niet meer verdiepen. Er valt thans niets meer goed te maken.
De geschiedenis der Nederlandse muziek na 1931 zal verder zonder Cornelis' naam
moeten worden geschreven. Maar de herinnering aan wat hij gedaan heeft, zal voor
ons onvergetelijk blijven.

Muziekbesprekingen
maart 1932 (De Muziek)
Algemeene muziekleer, door Sem Dresden
N.V. Wolters' Uitgeversmij., Groningen. f 5,25
Hiermee kunnen wij eindelijk de publicatie aankondigen van het muziektheoretische
leerboek dat ons al sinds jaren ontbrak. De elfde druk van Worp-van Milligen bevatte
een bepaalde hoeveelheid exacte feiten; dat boek was bij tot, zeggen wij, plusminus
1900. Maar de achterstand was waarlijk al te groot geworden. En door het verschijnen
van Dresdens volledig vernieuwende bewerking is deze achterstand met één slag
ingehaald.
Woorden van aanbeveling lijken mij verder overbodig. Geen immers, die als de
directeur van het Amsterdamse conservatorium op de hoogte is van de scherpste
eisen der stugste praktijk. Geen ook, die als hij het vermogen bezit helder en
progressief te doceren. En, ten voornaamste: geen onder onze Nederlandse musici,
die een zo klaar besef heeft van de continuïteit der muzikale feiten. Deze Algemeene
Muziekleer rust solide op het fundament der Nederlandse pre-klassieken en reikt tot
midden in de actuele componeerpraktijk.
Bij een andere gelegenheid dan deze korte aankondiging kan bieden, zou het
wellicht de moeite lonen iets dieper in te gaan op sommige van Dresdens stellingen
over de slotkracht der (authentieke, plagale en andere) cadensen, die, meen ik, ook
buiten het harmonisch verband om tot interessante beschouwingen aanleiding zouden
kunnen geven. Men moet natuurlijk ergens grenzen trekken. Maar het komt mij voor
dat het terrein wat krap bemeten is in de pagina's 171-178 van Dresdens boek. Een
hoofdartikel voor dit tijdschrift zit er bijvoorbeeld stellig nog in...
Wij wachten thans op de aangekondigde harmonieleer. Ook voor dit onderwerp
is Dresden volstrekt de aangewezen persoonlijkheid.
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De annonce op 26 november 1931 luidde: ‘Maandag 23 november overleed te Bilthoven
Evert Cornelis. Het Concertgebouw zal de nagedachtenis van de voortreffelijke kunstenaar,
die vanaf 1909 tot 1919 als tweede dirigent aan onze instelling verbonden was, steeds in ere
houden.’
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Het kan met de muzikale productie niet slecht gaan in een land waar dermate
voortreffelijke leerboeken worden geschreven. Ik weet bijvoorbeeld op het ogenblik
géén Frans, Duits of Engels studiewerk over de algemene muziekleer dat een
vergelijking met de voor ons liggende publicatie zou kunnen doorstaan.

Traditie en reorganisatie
mei 1932 (De Muziek)
Wij zijn met onze tradities in muzikale zaken langzamerhand in een gevaarlijke
impasse geraakt. Niet alleen op het gebied der interpretatie en der muzikale
consumptie, ook op de hoger liggende terreinen der creatie heerst verwarring en
onrust.
Om met het laatste te beginnen: de diatoniek (een traditie, niet meer, niet minder)
kwam aan het einde van haar bestaansnoodzakelijkheid. Nu strijdt men al ruim twintig
jaren voor de nieuwere formules: atonaliteit, pluritonaliteit, et cetera, formules welke
de mogelijkheid in zich bergen na volbrachte evolutie evenzeer traditie te worden
als de diatoniek. Maar de diatoniek scheen niet van plan zich zonder slag of stoot te
laten onttronen. Zij had nog krachten in reserve: de algemeen menselijke behoudzucht
liet zich gemakkelijker vinden voor een compromis met, dan voor een offer aan de
evolutie. Zo vond de diatoniek een laatste bolwerk in de primitieve vormen der
gebruiksmuziek. En liever dan zich gewonnen te geven, degradeert het diatonische
principe onze hele nieuwe muziek tot amusementskunst. Zie het neoclassicisme, de
neue Sachlichkeit, de Laienmusik.110
Dat dit alles dermate onbevredigend moest verlopen, hangt samen met de
ongunstige constellatie op de gebieden van het musiceren en het muziek horen.
Er is namelijk altijd een wisselwerking geweest tussen productie en consumptie.
Van een iets groter hoogte bezien waren alle meesterwerken altijd
gelegenheidswerken. Tegenwoordig echter is de muzikale consumptie tot op zekere
hoogte verindustrialiseerd. De kardinale vergissing van de nieuwe generatie was dat
zij het principe der massaproductie ook trachtte toe te passen op geestelijke (in dit
geval dus: muzikale) waarden.
De principes die in de industrie tot voortreffelijke en goedkope
Ford-automobielen-voor-iedereen konden leiden, gelden in de wereld van het
geestelijke volstrekt niet. De techniek, die ons wereldje van abstract denkende
muzikalen gelukkig wilde maken met nieuwe elektrische instrumenten, met allerlei
foolproof ‘artistieke’ apparaten, met muziekschrijfmachines en verduurzaamde
nachtegalen, is er bijvoorbeeld nog steeds niet in geslaagd de ‘geheimen’ van de
oude vioolbouwers te ontraadselen. Waarschijnlijk waren daar, van het standpunt
der techniek uit, ook in het geheel geen ‘geheimen’. Een onalledaags grote dispositie
voor een vak (bijvoorbeeld vioolbouwen) is namelijk geen technisch geheim, maar
een complex van psychische eigenschappen, bij een individu of een groep van
individuen.
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Zie voetnoot 254 bij het essay ‘Muziek en nationaliteit’, februari 1929.
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De kaste der kunstgevoeligen begint nu, juist vijftig jaar te laat, mechanistisch te
denken. En het stemt verre van tevreden te overwegen dat wij wellicht gedwongen
zouden kunnen zijn op ons speciale gebied, dat der muziek, de
mechanistisch-materialistische beschouwingswijze nog eens in zijn geheel door te
moeten maken, terwijl de andere kunsten deze evolutie reeds een ruim aantal jaren
achter zich hebben.
De beeldende kunst heeft door de ontdekking der fotografie soortgelijke gevaren
gekend. Tegenwoordig kan men dit feit rustig onder de ogen zien. De beeldende
kunst moest zich op enkele plaatsen laten verdringen door de fotografie: voor zuiver
informatieve doeleinden is de camera beter geschikt dan de tekenaar. Maar hebben
schilder- of tekenkunst ooit wezenlijk profijt getrokken van de mogelijkheden die
de camera geopend heeft? Immers neen. Een fotopagina is geen kunstwerk; een
fotomontage richt zich niet tot dat deel van ons bewustzijn waarmee wij schilderijen
geestelijk waarnemen.
Even veel, dat wil zeggen even weinig, evenzeer niets, betekenen de
verworvenheden der klanktechniek voor de toonkunst. Wij zullen er ons rekenschap
van moeten geven op welke punten de machines, de grammofoon en de soundfilm,
toelaatbaar moeten worden geacht. Op de andere, dat zijn dan de essentiële punten,
zullen wij aan het machinale alle inmenging moeten ontzeggen.
En hier komt weer de vraag op: wat is kunst, wat niet meer, of nog niet. Van
mechanistisch-materialistische111 standpunten bezien is deze vraag onbeantwoordbaar,
een absurditeit. Van psychologische zijde waargenomen - en dit is de enig juiste
zijde, want de muziek richt zich langs de weg van het gehoor tot de psyche, de ziel
van de toehoorder of speler - valt er gemakkelijk genoeg een scheidingslijn te trekken.
Niet elke denkprestatie levert resultaten op en niet elke manifestatie van de
specifieke gevoeligheid voor de muziek, van muzikaliteit dus, is een kunstuiting.
Een geestesuiting, stammend uit de zone der muzikaliteit, wordt pas kunst na een
raffineringsproces, anders gezegd: na een geslaagde sublimatie. De gegevens
veranderen niet; die bleven gelijk voor Palestrina, Debussy, Beethoven, Bach of
Schönberg. Maar de wijze van sublimatie evolueert steeds, met de tijd mee (of, juister
wellicht: de tijden vooruit).
Hiermee is gezegd dat de primaire gegevens der toonkunst op zichzelf
waargenomen nimmer iets met traditie in engere zin te maken kunnen hebben. De
behoefte tot reorganisatie treedt dan ook aan de dag op geheel andere gebieden.112
In het algemeen, dus bovenpersoonlijk beschouwd, zijn de zaken inderdaad niet
gecompliceerder dan hier werd uiteengezet. Maar voor de tijdgenoten der
componisten, die uit de aard der zaak slechts incidentele observaties kunnen maken,
ziet alles er vrij wat ingewikkelder uit. Dresdens opmerking ‘Het publiek scheert ze’
(de
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Pijper gebruikt in dit artikel driemaal het woord mechanistisch (al dan niet in combinatie
met het woord materialistisch). In De Muziek staat op deze plek mechanisch-materialistisch.
Ik neem aan dat dat een zetfout is en heb het verbeterd.
[WP:] Kwarttonenmuziek bijvoorbeeld tast ons aangeboren Europese klankbesef aan.
Polytonaliteit daarentegen is een uitbouw van, een vervolg op ons traditionele tonaliteitsbegrip.
Polytonaliteit wil de tradities reorganiseren, de kwarttoonmuziek schijnt, voor het totaal der
Europese muziek, voorlopig nog destructief.
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moderne en modernste componisten) ‘voorlopig nog allen over eenzelfde kam en om dit beeld te houden - als de schapen moeten zij zich dat laten welgevallen. Zij
die luisteren naar de nieuwe klanken, zonder er gevoel of intuïtie voor te bezitten,
beschouwen alle uitingen in die taal (zij zijn hun immers alle even onverstaanbaar!)
als gelijkwaardig. Hiertegen zullen geen middelen te vinden zijn en de tijd zal moeten
leren’113 - deze opmerking heeft nog niets van haar kracht verloren. Voor de
muziekminnaars van heden schrijven zowel Hauer, Hába, Hindemith en Honegger
- Schönberg, Stravinsky en Schelling als Bartók en Berg, Webern en Wellesz
‘moderne muziek’. En enig onderscheid tussen vernieuwers en avonturiers,
beeldenstormers en bouwers, leiders en verraders kan door de slecht georiënteerde
concertbezoekers uiterst moeilijk opgemerkt worden.
Daarbij komen nog de typische problemen welke met het begrip ‘tijd’ (de
middenstof waarmee wij werken) te maken hebben. Wat anno 1880 kunst was, is
dat heden, als manifestatie van het muzikale denken van 1932, niet meer. En
omgekeerd: wat heden nog geen kunst is - en ook wellicht niet eens de pretentie
vertoont ooit ‘kunst’ te worden - kan in 1950 louter artistieke betekenis hebben. De
walsen van Johann Strauss waren en zijn: kunstwerken. Zwei Herzen in
Dreiviertel-Takt is dat in genen dele.114 Niet omdat dit stukje een anachronisme en
een plagiaat is. Maar omdat het muziekgevoel van onze dagen zich niet verwezenlijken
kan met de noten, de metra, de harmonieën uit die volstrekt achter ons liggende
periode. Een wals in Strauss' gemiddelde is, in 1930 geschreven, geen kunst meer.
De film had omstreeks 1920 nog ternauwernood artistieke pretenties. Slechts
enkele geïnitieerden voorvoelden dat ‘de bioscoop’ kunstzinnige mogelijkheden
borg. De film was in de eerste jaren voor 99% amusementsindustrie, maar
tegenwoordig begint het zelfs de meest amuzische bioscoopbezoeker duidelijk te
worden dat er een verschil is, niet slechts in gradatie van ‘vermakelijkheid’ of
‘interessantheid’, tussen City Lights, Potemkin en Watt en ½ Watt als miljardairs115
- maar een essentieel verschil in betekenis, in artistieke betekenis, tussen Abie's Irish
Rose en Turksib.116 De ‘romantische’ of ‘dramatische’ of ‘lyrische’ amusementsfilm
is nog geen kunst. Het lichtspel, met of zonder synchroon geluid (waarschijnlijk met)
kan autonome kunst worden.
Deze beide observaties leiden tot een conclusie. De vooruitgang der mensheid
evolueert in een bepaalde formatie. De kunstuitingen komen vroeger dan de algemeen
aanvaarde gedachten, opvattingen. Soms luttele jaren, soms een halve eeuw of meer.
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[WP:] Sem Dresden: Het muziekleven in Nederland sinds 1880; Elsevier, Amsterdam, 1923,
bladzijde 109.
Operettefilm (1930) van Géza von Bolváry met muziek van Robert Stolz; de titelsong van
de film werd een wereldwijde hit.
City Lights is een film van Charlie Chaplin uit 1931; Pantserkruiser Potemkin is van Sergej
Eisenstein (1925); Watt en ½ Watt is de Nederlandse benaming voor het Deense komische
duo Schenstrøm en Madsen, de Mini en Maxi uit die tijd. In Denemarken heetten ze Fy og
Bi, in Duitsland Pat und Patachon, in Frankrijk Doublepatte et Patachon en in Engeland Long
& Short.
Abie's Irish Rose is een film uit 1929 van Victor Fleming over de botsing van twee culturen,
wanneer een joodse jongen wil trouwen met een Iers meisje; Turksib is een
Sovjet-documentaire van Victor Turin over het aan leggen van een spoorlijn in Azië (1929).
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Heeft de apperceptie van het publiek, het kunstbevattingsvermogen der niet actief
artistieken, eenmaal ten naaste bij het niveau bereikt waarop de auteurs hun werken
concipieerden, dan kan veilig aangenomen worden dat de creatieve instantie der
mensheid reeds lang aan de kunst- en cultuurmonumenten voor morgen en overmorgen
begonnen is. De grote massa der tijdgenoten kan dit niet observeren. Voor het
concertpubliek van 1932 moesten Bartók, Schönberg en Webern onwezenlijke figuren
blijven. ‘Behoefte’ aan hun werk bestaat voor de tijdgenoten slechts in historische,
niet in actuele zin. Maar vast staat dat het thans ontbreken van vooruitgeschoven
posten in de nabije toekomst zich bitter zou wreken.
Men behoort bij dit alles te bedenken dat de renovaties waarvan hierboven sprake
was, zich in grote trekken reeds twintig jaar geleden hadden voltrokken. Dat wij dit
telkens weer uit het oor konden verliezen, is te wijten aan het tumult der modekreten,
aan het de overhand nemen der inferieure muzikale consumptie via radio en
grammofoon, aan de achteruitgang van het muzikale handwerk, aan de gedachtefouten
der mechanistisch-materialistische denkwijze. Thans begint men allerwegen de
consequenties te zien van de roofbouw welke op onze akkers bedreven werd (en nog
steeds wordt). Het is nu zover gekomen dat een orgaan als de Haagsche Post, een
weekblad dat niemand van a- of polytonale sympathieën zal willen verdenken, in
een artikel d.d. 2 april 1932 tot een aantal observaties komt welke onze optredende
en onderwijzende toonkunstenaars eerder uit de revolutionaire (lees: evolutionaire)
hoek verwacht zouden hebben dan uit de kolommen van het roze weekblad:
Beschouwen zij (de tegenwoordige concertbezoekers) de concertzaal - dit
in tegenstelling tot de muziekenthousiasten ener vorige generatie - als de
plaats om zich te amuseren? [...] Heeft de onoordeelkundige, vaak
onverstandige organisatie der concerten in de grote steden ertoe geleid dat
het publiek in muzikaal opzicht overvoerd is? Werd zijn belangstelling
door de te vele muziekuitvoeringen soms afgestompt? Is het
concertprogramma, dat gedurende de laatste vijfentwintig, dertig jaren
feitelijk geen verandering onderging, nu nog aantrekkelijk genoeg? Heeft
het zich niet te veel herhaald? Het stellen dezer vragen is - vrezen wij tevens het bevestigend beantwoorden ervan.117
Men ziet het: ook hier wordt op reorganisatie aangedrongen. Het is niet genoeg dat
de componisten werken, dat de continuïteit in de gebieden der creatie gehandhaafd
blijft. Het is, inderdaad, het allervoornaamste, maar het is niet genoeg. Nodig is ook
dat het publiek, de jonge generatie van muziekgevoeligen, het contact met de
toonkunst niet verliest. Nodig is: dat de muzikale tendensen welke de ernstige, de
‘ontoegankelijke’ werken van de serieuze componisten van heden bevatten, onder
het gehoor der menigte worden gebracht. En het is in dit verband instructief op te
merken hoeveel nader de, in toonkunstig opzicht nog volstrekt onontwikkelde, jeugd
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Anoniem, ‘Waar Gaat het Heen? Zelfs Sterren Spelen voor Lege Stoelen. De Impasse
in het Huidige Concertleven’. Haagsche Post, 2 april 1932.
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bij de manifestaties der zogeheten radicale auteurs staat dan bij de meesterwerken
uit de romantische periode. Dit verschijnsel sluit geen enkele muzikaal of
psychologisch vanouds bekende eigenschap uit: deze zelfde ongeïnitieerde melomanen
zullen op hun manier wel evenveel heldenverering koesteren voor Anton Webern
als wijzelf in onze prille jaren voor Debussy.
Voor ons, Nederlandse musici, heeft deze zaak nog een andere, hoogst belangrijke,
zijde. En dat is de dwingende noodzakelijkheid de prestaties der ‘moderne’
Nederlandse componisten meer dan tot dusverre, meer dan de prestaties der actuele
buitenlanders, de kansen op belangstelling te geven. De propaganda voor Nederlands
fabrikaat, voor de producten der vaderlandse industrie, vindt allerwegen warme en
verdiende instemming. Maar ik zie niet in waarom de producten van het autonome
Nederlandse denken op minder steun, minder interesse aanspraak zouden moeten
maken dan de producten van Nederlandse kaas- of schoenenfabricage. Maatregelen
van protectie verlangen wij niet. Integendeel - wij zouden de eersten zijn om ons
tegen contingentering van de muzikale invoer met kracht te verzetten. Maar tussen
protectie en volstrekte negatie ligt een grote afstand. Dat men het initiatief aan de
componisten zelf heeft overgelaten, was een voordeel: hierdoor kon in de eerste
gelederen een selectie plaatsvinden, waarbij slechts het meest vitale overbleef
(Darwins survival of the fittest). Doch thans zijn daar enige jaren overheen gegaan;
thans behoort de Nederlandse toonkunstenaar, de Nederlandse muziekminnaar te
beseffen dat de eigen muziek rechten heeft, waartegenover, aan de andere zijde,
verplichtingen staan.
Dresdens hierboven aangehaalde beschouwing: ‘de tijd zal moeten leren’ is
volstrekt juist. Mits men bedenkt dat de tijd slechts dezulken iets leert die willen
leren, dat is luisteren, memoreren en weer luisteren... En voor de zelf musicerenden
geldt dan bovendien nog de leerstelling van de oude Hiëronymus van Alphen, die
reeds wist dat zijn leren spelen was...118

Dr. K.Ph. Bernet Kempers, Muziekgeschiedenis
Rotterdam, W.L. & J. Brusse
juli-september 1932 (De Gids)
Naarmate de belangstelling voor muziek afneemt bij de vermaakzoekenden, schijnt
de waardering voor de toonkunst toe te nemen in de kringen der denkenden. Er is
iets gewijzigd, sedert een tiental jaren. In 1923 was de situatie nog zo dat Sem Dresden
kon schrijven: ‘Velen is (de muziek) een genotmiddel dat niet te vaak gebruikt mag
worden, een prikkel, een zoete bedwelming die weer moet verdwijnen om het
organisme niet in gevaar te brengen. De beter gesitueerden genieten muziek op deze
wijze,
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Verw ijzing naar Van Alphens gedicht Het vrolijk leeren uit de Proeve van kleine gedigten
voor kinderen (1778): ‘Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, / En waarom zou mij
dan het leeren verveelen? / Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak. / Mijn hoepel, mijn
priktol verruil ik voor boeken; / Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken, / 't Is wijsheid,
't zijn deugden, naar welken ik haak.’

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

602
hebben er zich langzamerhand aan gewend, als aan een bij uitstek edele ontspanning
die hun genoegen verschaft’ (Het muziekleven in Nederland sinds 1880).119
Tegenwoordig is het luisteren naar muziek, via radio en grammofoon, in genen
dele een bij uitstek edele ontspanning meer. Het is een aanwensel geworden, een
slechte gewoonte. Het denken wordt ondiep gemaakt door het ononderbroken getater
dat de loudspeakers over de gewoonste verrichtingen van alledag laten vloeien. De
‘muziek’verspreiding van tegenwoordig maakt van het tegenwoordig geslacht
onzelfstandig denkende, onnauwkeurig voelende mensen.
Wanneer de toonkunst van 1932 slechts bestond uit de manifestaties die de oren
en de geesten der verstrooiingzoekenden plegen te bereiken, dan was daar alle
aanleiding om te trachten een artikel uit de Hinderwet op haar van toepassing te doen
verklaren. Maar de toonkunst van heden is in wezen niet dat wat wij te horen krijgen.
Voor de kringen der waarlijk muziekgevoeligen is het muziekleven van deze dagen
een schimmenspel; voor ons bestaat de continuïteit van het leven primair in de
continuïteit der kunst.
En daarom mag men het een verheugend verschijnsel noemen dat juist in deze
jaren een krachtige ontwikkeling van de muziekwetenschap opgemerkt kan worden.
Muziekhistorische werken in de Nederlandse taal verschenen er sinds 1928 niet
minder dan vijf: Van Milligen-Dresden (1928), Höweler (1929), De Ronde (1931),
Scholes-Hutschenruyter (1931) en Bernet Kempers (1932).120
Wat indeling en uitwerking betreft durf ik Dr. Bernet Kempers' boek het beste der
vijf te noemen. De omvangrijker werken van Van Milligen-Dresden en De Ronde
bevatten meer bijzonderheden; Höweler is voor klassikaal onderwijs gemakkelijker
te gebruiken. Maar Dr. Bernet Kempers' uitgangspunten bleken geheel nieuw en zij
leidden tot opvallend duidelijke en onweerlegbaar juiste conclusies betreffende dat
allerbelangrijkste deel der toonkunst dat nog geen historie is: de muziek van heden.
Voortreffelijk is zijn verdeling in vier Technieken;121 uitmuntend was ook de
gedachte het gehele gebied der muziek meerdere malen te doorkruisen: na het eerste
hoofdstuk over het toonsysteem, de technieken en de stijlen, nogmaals van voren af
aan te beginnen met de kerkmuziek, opnieuw met de theatermuziek, ten vierde male
met ‘de muziek voor de kleine ruimte’ en ten slotte met ‘de muziek voor de grote
ruimte’. Persoonlijk had ik het vierde en vijfde onderdeel liever in omgekeerde
volgorde geplaatst gezien: de muziek ‘voor de grote ruimte’ is als vernieuwingsgebied
zeker van minder waarde dan de kamermuziek, waar zich de tendensen van de nieuwe
‘polytonale techniek’ veel duidelijker manifesteren.

119
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Het citaat staat op p. 5.
Zie de LITERATUURLIJST.
Op p. 19 schrijft Bernet Kempers: ‘Het toonsysteem ontwikkelt zich langzaam onder invloed
van de instrumenten en van de wetenschap en wijzigt zich ten gevolge van de Technieken.
De Techniek is zich in onze dagen voor de derde maal aan het vernieuwen, zodat men van
vier Technieken spreken kan: de eenstemmige, die tot in de 10de eeuw alleenheersend was
in de kunstmuziek; de meerstemmige of polyfone, die sedert het begin van de 10de eeuw
opkwam; de monodische (ook homofone) of harmonisch-begeleide eenstemmige, die in de
16de eeuw in Italië ontstond; de polytonale (ook pluritonale genaamd) die de 20ste eeuw is
begonnen te ontwikkelen.’
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Maar dit is een detail waardoor de grote waarde van dit originele werk niet
noemenswaard verminderd wordt. Het is zeker dat zij die Bernet Kempers'
Muziekgeschiedenis grondig bestudeerd hebben, de samenhang der verschijnselen
beter zullen begrijpen dan voordien. De schrijver heeft in zeer werkelijke zin
baanbrekend werk verricht.
Natuurlijk bevat het werk stellingen en uitspraken welke tot discussie uitnodigen.
Dr. Bernet Kempers doet mij de eer aan mijn term Muzikaal Absolutisme over te
nemen en daaraan zelfs stijlperiodische waarde te verlenen.122 Maar op bladzijde 21
gebruikt hij dit begrip als equivalent van expressionisme (wat ik nooit bedoeld heb),
op bladzijde 60 slaat hij een nieuwe naam voor: experimentisme (waar ik zeer
positieve gevoelsbezwaren tegen heb). En op bladzijde 251 wenst hij het
expressionisme: experimentisme te noemen. Voor iemand die niet zeer ervaren is op
het gebied der stijlkritiek, moet dit uiterst verwarrend werken. Het is hier niet de
plaats om de begrippen absolutisme, expressionisme en experimentisme in al hun
afwijkende en overeenstemmende vertakkingen te gaan determineren, maar wel mag
gezegd worden dat de identiteit dezer drie minder volkomen is dan dr. Bernet Kempers
aanneemt.
Niet geheel duidelijk werd mij ook figuur 22, ter verklaring van Hába's
kwarttonensysteem. Ik kan de voorstelling alleen begrijpen, als dr. Bernet Kempers
aanneemt dat de fijnere differentiëring der intervallen een nieuwe dimensie aan ons
klankengebied toevoegt. Wat niet historisch te bewijzen is (natuurlijk niet!), maar
wat ook zelfs speculatief ternauwernood aanvaardbaar gemaakt zou kunnen worden.
Bepaald onjuist acht ik het in dit verband Weberns aforistische en inderdaad ten
naaste bij afonische Orchesterstücke te noemen. Hába's principes immers zijn
geenszins gebouwd op Schönbergs Zwölftonreihen; de Vierteltonmusik staat in
wezen volstrekt naast elke willekeurige manifestatie van modaal, diatonisch of
chromatisch muziekbesef.
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Pijper introduceerde dit begrip in zijn essay ‘Het muzikaal absolutisme’ (De Muziek, december
1928). Bernet Kempers gebruikt de term absolutisme voor het eerst op p. 21, zonder overigens
expliciet naar Pijper te verwijzen. Hij stelt het daar gelijk aan expressionisme, de stijlperiode
die hij laat beginnen in 1914. Op pp. 59-60 komt de link met Pijper en gebruikt Bernet
Kempers het begrip zoals Pijper het bedoeld zou kunnen hebben: ‘Het gehele samenstel
onzer hedendaagse kunst heeft men als expressionisme bestempeld [...]. De muziek maakt
zich geheel los van elk aanwijsbaar verband met de realiteit of het zielenleven. Zij wordt tot
op zichzelf staande klank, die alle betrekkingen met het op enige andere wijze uitdrukbare
of mededeelbare heeft verbroken. Vandaar dat de markantste vertegenwoordiger van de
hedendaagse muziek in ons land, Willem Pijper, voor de nieuwe kunst de naam “het muzikaal
absolutisme” heeft voorgesteld. Niet misplaatst zou ook de naam experimentisme zijn.’ Op
p. 251 schrijft hij: ‘Dit expressionisme, of zoals men het misschien karakteristieker noemen
kon: experimentisme [...] duikt ongeveer omstreeks de oorlog van 1914-1918 op, in de werken
van Schönberg, Busoni en Stravinsky.’ Pijper zelf formuleert het in ‘Het muzikaal
absolutisme’ als volgt: ‘Het nieuwe classicisme - om geen verwarring te krijgen met de
modewoorden neoclassicisme of neue Sachlichkeit zou ik de term muzikaal absolutisme
willen voorstellen - ondervangt alle “retours à” op een veel radicaler wijze dan Reinecke of
Satie dat ooit voor mogelijk zouden hebben gehouden. Het muzikaal absolutisme vertoont
een ascetische tendens die voorlopig alle relaties met de andere kunsten heeft opgezegd.’
(HPG 2, 455-456)
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typering betreft hetgeen hij schrijft over het impressionisme. Het zou namelijk moeilijk
vol te houden zijn dat in de impressionistische muziek ‘geen groeien van een
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spanning’ (is), ‘maar een gestadige zwoelheid, een sfeer van zinnelijkheid, maar
geen hartstocht, een glijden waar men vroeger stapte, een zwevend verwijlen, waar
men vroeger steeg of daalde’ (bladzijde 57). Het is zeker suggestief gezegd, maar
het is onjuist. Men zou kunnen menen dat Bernet Kempers' kwalificaties slechts
psychologische subtiliteiten bevatten, doch mijns inziens ligt de oorzaak van zijn
verholen desappreciatie dieper. Deze musicoloog toont zich op alle bladzijden van
zijn werk een kunstgevoelige van een zeer bepaald en duidelijk herkenbaar type. De
manifestaties van het muziek- en levensbesef van Debussy, Mallarmé, van de
impressionistische schilders boeien hem en stoten hem af tegelijkertijd. Maar hij wil
kleur bekennen, hij is Hollander, hij denkt in realiteiten. Hij is dialectisch, maar hij
verstaat geen nee dat ja betekent. Hij heeft een zekere nevenbewuste afkeer van de
meer vrouwelijke dan viriele denkwijzen van deze Fransen. Aldus moest hij tot zijn,
mijns inziens in wezen onrechtvaardige, oordeelvellingen komen over het
impressionisme, als ‘laatste’ (voorlopig voorlaatste?) ‘consequentie der romantiek’.
Bezwaren als de hierboven genoemde betreffen, gelijk men ziet, slechts de hogere
regionen der artistieke appreciatie. Van betekenis voor de algehele waarde van zijn
boek zijn zij geenszins. Stilistisch zouden er nog enkele aanmerkingen gemaakt
moeten worden: ‘Ook Boccherini was met 91 kwartetten van de partij’ (bladzijde
239). Of: ‘Van alle romantici heeft Schubert wel het meeste talent voor de
ensemble-kamermuziek gehad en de beste prestaties staan dan ook op zijn naam’
(bladzijde 244). Doch in grote trekken is het boek goed geschreven en vooral door
het uiterst belangrijke eerste gedeelte verdient het de grootst mogelijke bekendheid.
De overgang van het Griekse naar het middeleeuwse toonsysteem, een der zwakke
plekken in bijna alle leerboeken der muziekgeschiedenis, is een voorbeeld van
uitmuntende musicologische mededelingskunst.

De gulden middenweg
oktober 1932 (De Muziek)
In het augustusnummer van het tijdschrift Caecilia vonden wij een redactioneel
hoofdartikel, waarbij wij een enkele kanttekening niet achterwege mogen laten.123
De redacteur had tot onderwerp van zijn beschouwing gekozen het plan van de
Nieuwe Amsterdamsche Orkestvereeniging om in het aanstaande seizoen ook eens
een Nederlandse avond met dirigerende componisten te geven. Met de conclusie
waartoe de redacteur van Caecilia kwam: ‘Zie af van zo een Nederlands concert; in
het belang van onze Nederlandse toonkunst!’ zijn wij het in het gegeven geval zonder
enig voorbehoud eens.

123

Het Muziekcollege Caecilia, augustus 1932, 145-148. Het hoofdredactioneel artikel (‘Goed
bedoeld - maar mis’) is waarschijnlijk geschreven door een van de beide redacteuren Willem
Landré of Herman Rutters. Pijper citeert soms letterlijk uit het artikel, soms voegt hij zinsdelen
op een andere manier samen, maar nergens leidt dat tot een andere interpretatie.
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Geenszins echter met de beschouwingen en uiteenzettingen welke aan deze slotsom
voorafgingen. Het redactionele stuk, dat tot symbolisch opschrift draagt ‘Goed
bedoeld, maar mis’, is namelijk weer een raszuiver specimen van de
kool-en-geit-spaartechniek met behulp waarvan wij Nederlanders onszelf steeds weer
tot de Chinezen van Europa degraderen. Onze al te omzichtige landgenoten - het zijn
zonder uitzondering achtenswaardige lieden en hun enige gebrek is hun fatale
hartstocht voor de Gulden Middenweg - beseffen in de regel niet hoeveel kwaad zij
stichten met hun goedbedoelde pogingen. Zij rusten niet voor zij lauw hebben gemaakt
wat heet of koud was; zij zijn niet tevreden voor zij bergen en dalen genivelleerd
hebben tot een monotone vlakte; zij zijn niet gelukkig voor zij elke vaart geremd
hebben. En wanneer zij dan bereikt hebben dat elk elan gesmoord is, elk vuur gedoofd,
elke vloed bedwongen; wanneer het leven door hun goede zorgen tot een troosteloze
woestenij van middelmatigheid en zelfgenoegzaamheid is geworden - dan is het hun
beurt om te klagen en de belangstellende toeschouwers te wijzen op de goede oude
tijd, toen er nog wat gebeurde in Holland en toen alles hier nog zoveel beter was.
Hun onbewuste ideaal is: te kunnen denken in de volmaakt verleden tijd. En aan deze
bijzondere hartstocht offeren zij gretig alles op.
De beide stellingen welke aan het stukje in Caecilia ten grondslag liggen, zijn: ‘Onze
componisten maken er de concertbesturen een verwijt van dat zij zich aan hun werk
weinig gelegen laten liggen.’ En: ‘De concertbesturen voeren aan dat het publiek
van Nederlands werk in het algemeen weinig gediend is en dat zij, ter wille van iets,
welks waarde nog niet boven alle twijfel verheven is, de sympathie van hun publiek
niet mogen verspelen.’ Vervolgens komt de voor de ter zake kundige lezer ietwat
verbijsterende mededeling dat beide partijen gelijk en ongelijk hebben.
Was het bewuste artikel met deze steriliserende opmerking uit geweest, dan had
verder commentaar onzerzijds achterwege kunnen blijven. Wij hebben - zie boven
- weliswaar ernstige bezwaren tegen de mentaliteit die met een quasi-wijsgerig ‘leven
en laten leven’ het laatste woord gesproken meent te hebben. Maar het stukje bevat
bovendien enkele wel zeer onfilosofische opmerkingen, die niet onweerlegd mogen
blijven.
Niet dat de schrijver het verwijt aan de concertbesturen zou willen onderschrijven,
o neen, verre van dien. Wel komen er enige wereldwijze vermaningen aan het adres
van ‘de Nederlandse componist, speciaal van de jongere generatie’, die ‘zich wel
wat al te veel geneigd voelt zich in een hooghartig isolement op te sluiten.’
Vermaningen, ook, aan de ‘woordvoerders onzer jongere componisten, die zelden
getoond hebben de benodigde tact te bezitten waarmee het bestaande wantrouwen
in onze toonkunst overwonnen zou kunnen worden.’ Want, filosofeert de schrijver,
‘ons volk gevoelt het eigen ik in onze toonkunst niet zo intens en zuiver gerealiseerd
als in onze schilderkunst, in onze literatuur’.
Dat staat er, in een redactioneel hoofdartikel van een Nederlands maandblad voor
muziek. Kritische naturen zouden de vraag kunnen opwerpen of het ‘eigen ik van
ons volk’ met de noten van bijvoorbeeld Diepenbrock of Wagenaar inderdaad minder
zui-
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ver gerealiseerd werd dan met de kleuren en lijnen van Vincent, met de woorden van
Leopold of Boutens. Het is zelfs de vraag of het deel van ons volk dat de schrijver
op het oog had toen hij zijn hypothetische eigen-ik construeerde, van het simpele
bestaan van Boutens, Van Gogh of Leopold op de hoogte is... Kritische naturen
zouden, naar aanleiding van die eigenaardige veralgemening van onze nationale
eigenschappen, nog heel andere, en verre van instemmende, opmerkingen willen
maken.
Maar gewoon nuchter denkende geesten stellen na lectuur van de hierboven
geciteerde opmerking de vraag of het redactionele hoofdartikel in een Nederlands
muziektijdschrift niet veeleer een beschouwing had moeten bevatten waaruit de
belangstellende lezer, na kennis genomen te hebben van de redactionele hypothese,
had kunnen leren op welke (klaarblijkelijk onvoldoende?) wijze ‘de’ Nederlandse
componist het eigen-ik van zijn landgenoten in muziek pleegt te verwerkelijken.
Zoiets behoort toch wel tot de voorlichting der publieke opinie, zou men kunnen
zeggen.
‘Ons publiek is met een aangeboren wantrouwen jegens de eigen muzikale
productie behept’, orakelt de schrijver. Behoort hij soms zelf ook tot deze categorie?
Hoort, ziet, beseft hij wel wat er omgaat in de gelederen der componisten, in de
kringen der muziekgevoelige leken? De vraag stellen is: haar beantwoorden. Iemand
die over zelfgewild hooghartig isolement van de jongere generatie schrijft, slaat de
plank wel bitter ver mis.
‘De verhouding tussen Nederlandse componist en Nederlands publiek is als een
teer zwak plantje dat met de uiterste voorzichtigheid en engelengeduld moet verzorgd
worden...’ Roerend gezegd. Maar waarin manifesteert zich die uiterste
voorzichtigheid? Men zou in het onderhavige geval kunnen opmerken: in een niet
erover praten, in een systematisch doodzwijgen van Nederlandse composities. En
het engelengeduld vinden wij slechts terug bij het sparen van akkers vol kool en
kuddes geiten, dat hier jaar in jaar uit bedreven wordt. Enfin, er zullen altijd wel
mensen gevonden worden die doodzwijgen en geen kleur bekennen nu juist bijzonder
tactvol willen noemen.
‘Een Nederlandse toonkunst kan alleen gedijen, wanneer zij wortel vat in het hart
van ons volk, wanneer een componist door zijn kunst realiseert, wat in het volk leeft;
dus, wanneer er tussen toonkunstenaar en ons volk een innig psychologisch contact
bestaat.’ Ook dat klinkt dierbaar en het lijkt op bezonnen en bezonken wijsheid. Maar
het zijn holle frasen. ‘Ons volk’ - laten wij voor het gemak deze onnauwkeurige
aanduiding een ogenblik overnemen - kan alleen dát ‘in zijn hart laten wortelen’ wat
het te horen krijgt. Datzelfde volk kan pas na zeer herhaalde audities tot een uiterst
schemerachtig besef komen dat enkele zijner eigenschappen in een kunstwerk
gerealiseerd werden. Helder wordt dat besef uit de aard der zaak pas na tientallen
jaren. Maar het is de taak der schrijvers over muziek, der critici, om dat nationale
besef te stimuleren. Gelijk het de taak der Nederlandse componisten is de kunstwerken
te schrijven die, als zij waar zijn, slechts één nationale bewustheid kunnen vertonen:
de Nederlandse. En ik kan de redacteur van Caecilia verzekeren dat er talrijke
Nederlandse composities bestaan die uit een ‘inniger psychologisch contact’ tussen
‘toonkunstenaar en volk’ zijn ontstaan, dan hij zich in zijn wildste dromen durft voor
te stellen. Eén restrictie moet ik maken: wat de schrijver met ‘het volk’ precies
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Als het iemand ernst is met zijn voornemen een bestaand wantrouwen in een
kunstgenre te helpen overwinnen, dan moet deze iemand in de eerste plaats van de
betekenis van dat genre rotsvast overtuigd zijn. Stukjes als dit uit Caecilia zijn bij
uitstek geschikt om een bestaand wantrouwen stevig aan te wakkeren en om een
negatieve instelling, een onwetendheid, in wantrouwen te doen omslaan. Dat de
schrijver in de nieuwe Nederlandse muziek geloven zou, wordt nergens aannemelijk
gemaakt. En men moet schrijvende ‘in het belang van de Nederlandse toonkunst’
beginnen met in die kunst te geloven. Niet op gezag, niet ten behoeve van een mode.
Maar uit innerlijke, bewuste overtuiging, gegrond op kennis van de materie. De
criticus die de Prélude à l'après-midi d'un faune niet even precies van noot tot noot
kent als de Vijfde symfonie, zal zijn lezerspubliek nimmer behulpzaam kunnen zijn
bij de, door de Tijd zelf gedicteerde, ontwikkelingsgang van Beethoven naar Debussy.
En iemand voor wie de partituren der tegenwoordige componisten gesloten boeken
zijn, moest niet de ambitie vertonen omtrent die ongelezen boeken adviezen te geven.
Men kan geen quasi-neutrale middenpositie innemen tegenover het front der nieuwe
Nederlandse muziek. Men kan haar verwerpen, op grond van persoonlijke voorkeuren
en als consequentie van een aan andere (dus: niet-Nederlandse!) muziekidealen
verankerde receptiviteit. Men kan ook haar medestander zijn, wanneer men eenmaal
diep genoeg in haar wezen is doorgedrongen en wanneer men begrepen heeft welk
deel van onze volksaard in haar noten tot symbool is gesteld. (Zonder grondige
kennis, zowel van de muziek als van onze nationale eigenschappen, is dat natuurlijk
volkomen onmogelijk.) Maar neutraliteit is de meest funeste vorm van tegenwerking.
In deze middenstof leidt de gulden middenweg regelrecht in het moeras.
Tot de deken onzer Nederlandse componisten124 werd eens de opmerking gemaakt
dat zijn orkestwerken nu toch wel algemeen bekende en gewaardeerde stukken van
het vaste repertoire geworden waren. Het antwoord luidde: ‘Ach ja, daar is wel iets
van aan. Je kent het repertoire nogal goed. Fluit me het hoofdthema uit de
Cyrano-ouverture maar eens voor.’
Behoeft nog gezegd te worden dat de proef mislukte? Wij kunnen ze voorlopig
nog op de vingers aftellen, de critici die in staat zijn één enkele maat uit het oeuvre
der Nederlandse componisten te zingen, te fluiten of te spelen. Zolang de zaken
dermate wankel en scheef staan, is het nog geen tijd van wikken en wegen, van
‘afstand nemen’, van oordelen. Voor de meesten is het nog een tijd van leren.

Toonkunst Rotterdam
12 december 1933 (NRC)
Het zogenaamde Hochzeits-Quodlibet van Johann Sebastian Bach,125 dat door onze
Koorklasse onder leiding van Piet Ketting op de uitvoering van het
Toonkunst-conservatorium in de Doelenzaal op zaterdagmiddag 16 december
aanstaande voor
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Uit de anekdote is af te leiden dat het gaat om dr. Johan Wagenaar.
BWV 524.
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de eerste maal in Nederland uitgevoerd zal worden, is een zeer merkwaardig specimen
van Bachs kunst. Een quodlibet was een vrije improvisatie, een amusement in de
beste zin des woords, voor en door muzikale lieden, eigenlijk een muzikaal
gezelschapsspel. De (dikwijls nonsensicale) tekst werd al evenzeer geïmproviseerd
als de melodieën. Uit de aard der zaak konden op deze wijze geen kunstige
ensemblestukken ontstaan: de imitaties blijven zeer eenvoudig, de stijl van de
compositie is meer alternerend dan contrapunterend. Zo is ook de begeleiding zeer
eenvoudig gehouden.
Het werk schijnt omstreeks 1707 ontstaan te zijn.126 Men helt over tot de mening
dat wij hier te doen hebben met de notering van een door en in Bachs familiekring
gezongen improvisatie. Het manuscript (dat in het bezit was van de collectioneur
Manfred Gorke te Eisenach) is zonder twijfel een handschrift van Bach. Begin en
slot ontbreken, het werkje zoals het thans voor ons ligt, eindigt met de inzet van een
fuga: ‘Seid fröhlich eingeladen zum Topfbraten’ - een inzet waarop het koor laat
volgen: ‘Ei, was ist das für eine schöne Fuga?’ Niettegenstaande wij hier slechts met
een fragment te doen hebben, bevat het stuk een groot aantal belangwekkende details,
die voor het begrip van het musiceren in Bachs tijd van het meeste belang zijn. Zo
zingt het koor ergens (maat 264): ‘Da hat geboren eine alte Frau eine junge Sau.’ Op
deze plaats vertoont de stemvoering een grove fout: octaafparallel tussen sopraan en
bas. Deze fout werd destijds ‘eine Sau’ genoemd! Sommige dialogiserende fragmenten
vertonen alleraardigste familiale bijzonderheden. Een bas zingt: ‘Ei, wie sieht die
Salome so sauer um den Schnabel?’ (Salome was Bachs zuster Maria Salome, gehuwd
met de ‘Meister Kürschner’ J.A. Wiegand.) Verderop zingt de alt: ‘Bona dies, Meister
Kürschner, habt ihr keine Füchse mehr?’ De tenor (oorspronkelijk Bachs zwager
Wiegand zelf?) antwoordt: ‘Ich verkauf sie alle nach Hofe, mein hochgeehrter Herr!’
Elders mediteert de tenor: ‘In diesem Jahre haben wir zwei Sonnenfinsternisse.’ De
bas laat daarop volgen: ‘Und zu Breslau auf dem Keller schänkt man guten Schöps!’...
Die mededeling omtrent die twee zonsverduisteringen liet tevens toe het jaar van
compositie vast te stellen: in het begin der achttiende eeuw was dat slechts in 1707
het geval.127

Alban Bergs Kammerkonzert für Klavier und Geige mit 13 Bläsern
18 januari 1934 (programma Concertgebouw)
De componist Alban Berg dankt, ook hier ten lande, zijn bekendheid aan de opera
Wozzeck. Om een helder begrip van zijn betekenis als componist van deze tijd te
krijgen, behoort men zijn aandacht echter ook te richten op de muziek die niet voor
het theater werd geschreven. Voor een deel - een aanzienlijk deel - der Nederlandse
muziekminnaars, bij wie de symfonische traditie immers sterker ontwikkeld is dan
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In de NRC staat 1797, maar dat is een zetfout.
In de Revised New Grove wordt het werk gedateerd in 1708.
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het muziekdramatisch besef, zal het zelfs langs deze weg, via de absolute muziek,
zijn dat de waarde van deze auteur het gemakkelijkst vastgesteld zal kunnen worden.
Alban Berg werd 9 februari 1885 geboren. Toen de economische omstandigheden
hem toelieten de muziek als vak te gaan beoefenen, werd hij leerling van Arnold
Schönberg. Berg behoort met Anton Webern en de jonggestorven Karl Horwitz tot
Schönbergs oudste leerlingen (in 1907 liet Schönberg te Wenen reeds werk van Berg
uitvoeren) en het merkwaardig contact dat tussen de Weense meester en zijn discipelen
ontstond, maakt dat Berg, met Webern, tot Schönbergs oudste en trouwste vrienden
behoort. Berg heeft enkele magistrale analyses van Schönbergs composities
geschreven (Gurrelieder, Kammersymphonie, Pelleas und Melisande, et cetera). Het
hedenavond uitgevoerde Kammerkonzert is aan Arnold Schönberg opgedragen.
De stijl van Bergs muziek vertoont overeenkomsten met die van zijn meester.
Overeenkomsten, doch misschien nog meer verschilpunten. Latere generaties zullen
de - dikwijls subtiele - differentiëringen in het werk der Weense ‘Atonaliker’
gemakkelijker kunnen herkennen dan wij, tijdgenoten. Maar vandaag de dag is het
zelfs de minst geïnitieerde toehoorder reeds duidelijk dat er afgronden liggen tussen
de visionaire klankhallucinaties van Schönbergs Fünf Orchesterstücke - stukken die
somtijds als picturaal-geïnspireerd aandoen -, de tot bijna onhoorbare verstilling
gesublimeerde lyriek van Anton Webern of de zware, dramatische accenten van
Alban Berg.
Merkwaardig is dat deze componist, die een muziekdramatisch instinct bezit als
weinig tijdgenoten, wiens romantische klankapperceptie onmiddellijk en feilloos
werkt, aan het formele element in de compositie een zo grote waarde hecht als sinds
de Middeleeuwen niet meer was voorgekomen. Wij noemen dit: merkwaardig.
Bevreemdend is het echter, wanneer men wat dieper zit, geenszins. De psychische
discipline waaraan een componist zich onderwerpt, de discipline die een compositie
maakt tot iets van hoger orde dan een improvisatie - wij spreken geen kwaad van de
improvisatie, integendeel!, maar de compositie bestrijkt andere gebieden - deze
noodzakelijke discipline moest bij Schönberg en de zijnen naar andere idealen
heenwijzen dan bij Bach, bij Beethoven, bij Berlioz. Bij de componisten der klassieke
en romantische periode regeerde een rigoureuze wetmatigheid op het terrein der
tonaliteit. Men kan opmerken dat de revolutionaire vernieuwingen van alle grote
componisten tot Debussy zich afspeelden in deze gebieden. Talrijk zijn de studies
over ‘merkwaardige akkoorden’ bij de geaccrediteerde grootmeesters der toonkunst.
Lange tijd hield men Richard Wagners vernieuwingen voor primair harmonische
vondsten. De harmoniek was de best gecultiveerde akker in het domein der muzikale
compositie geworden.
Dit veranderde in het begin dezer eeuw vrij plotseling. In de Germaanse landen
is het Schönberg geweest die als eerste het primaat der harmoniek heeft ontkend.
Het begrip dissonant werd hierdoor dermate gewijzigd dat alle tot dan toe geldende
wetten, de samenklanken betreffende, vervallen werden verklaard. Op het gebied
der harmoniek heerste nu bijna volslagen vrijheid - een vrijheid die inderdaad in de
handen van niet volstrekt bevoegden bij herhaling tot anarchie leiden moest.
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Men zocht dus elders naar steun, naar imperatieven. En vanzelf vond men de oude
waarheden terug op het gebied der structuur, der lengteverhoudingen - waarheden
welke nimmer volkomen teloor waren gegaan, doch die thans, in een baaierd van
nog ternauwernood herkenbare melodische krachtlijnen, houvast beloofden te geven.
Bergs Kammerkonzert wordt gedetermineerd door het getal drie. Hijzelf maakt
zich daarover vrolijk (in een voortreffelijke analyse van zijn eigen werk in het
tijdschrift Pult und Taktstock):
Erwähne ich schliesslich dass die Teilbarkeit durch drei auch die Anzahl
der Takte sowohl des ganzen Werkes als auch innerhalb desselben bestimmt
hat, so weiss ich dass - sofern ich dies allgemein bekanntgebe - mein Ruf
als Mathematiker in dem Verhältnis steigen wird, wie der als Komponist,
im Quadrat der Entfernung davon, fällt...128
Het werk begint met vijf maten Motto: ‘Aller guten Dinge sind drei’, uitgevoerd door
de piano, de viool en een hoorn. Met dit motto zijn wij in medias res. Het concert
werd gecomponeerd voor Schönbergs vijftigste verjaardag en in het motto zijn de
namen van Schönberg, Webern en Berg verwerkt. De piano brengt de naam van de
meester in noten: A(rnol)D SCH(ön)BE(r)G. De viool zet in met: A(nton W)EBE(rn).
De hoorn, derde inzet, komt bescheiden achteraan met: A(l)BA(n) BE(r)G. Hierna
begint onmiddellijk het eerste deel: Thema con variazione, voor piano met de blazers.
Het is een door de componisten veel bedreven notenspel, dat Berg hier weer
opgevat heeft. Sommige namen lenen zich bij uitstek voor dit geheimschrift: Bach,
Gade. Het merkwaardige feit doet zich voor dat in de door Berg gekozen drievoudige
combinatie de noten Bes-E-G bij herhaling voorkomen en als zodanig krachtige
kiemcellen leveren. Een uitvoerige technische analyse van het werk zou dit duidelijk
bewijzen. Voor het ogenblik stel ik mij tevreden met een oppervlakkiger beschouwing.
Het Thema, waarop het eerste deel gebouwd is, bestaat uit dertig maten, voor de
blazers zonder het solo-instrument. De onderverdeling is: vijftien maten eerste
gegeven, negen maten più mosso, zes maten meno allegro. Perspectivisch, om het
zo eens te noemen, is dat een voortreffelijke verdeling. De eerste variatie (30 maten)
is zeer briljant voor het solo-instrument geschreven, zonder begeleiding. De
onderverdeling in vijftien, negen en zes is hier vastgehouden. Variatie 2 bevat het
dubbele aantal maten, doch de 6/4 maat is hier vervangen door een ¾ (‘langsames
Walzertempo’), zodat de lengte van het fragment identiek blijft. Melodisch is dit
deel de omkering van het thema. Variatie 3, dertig maten 6/4, brengt het thema van
achteren naar voren: in kreeftsgang; Variatie 4 is melodisch de omkering van het
thema in deze nieuwe gestalte; het tempo is ‘sehr rasch’ geworden, maatsoort 6/8.
De vijfde variatie (maat 180-241 van het werk) bevat de reprise van het thema en de
coda. Onmiddellijk aansluitend volgt het Tweede deel: Adagio voor soloviool met
blaasinstrumenten.

128

Alban Berg in een open brief aan Schönberg. Pult und Taktstock, Fachzeitschrift für
Dirigenten, jrg. 2, nr. 2/3, februari/maart 1925.
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Dit middeldeel is zeer veel uitgebreider dan de beide hoekdelen; het speelt plusminus
een kwartier, bijna even lang als eerste en derde deel tezamen. In hoofdtrekken is
het Adagio tweedelig. Het aantal maten (240) is gelijk aan het eerste deel. De tweede
helft is vrijwel zuiver het spiegelbeeld van de eerste helft. Doch deze tweedeligheid
sluit een verborgen meerdeligheid in: de componist maakt gebruik van niet minder
dan vijf adagionuances, die na het hoogtepunt (maat 360) in omgekeerde volgorde
wederkeren (men herinnere zich dat het concert voor de vijftigste verjaardag van
Schönberg werd geschreven!).
Het laatste deel, Rondo voor viool- en pianosoli met begeleiding, begint met een
cadens van 54 maten voor de beide solo-instrumenten. Het eigenlijke rondo bestaat
uit 252 maten, waarvan de eerste 174 (maten 536-710) tussen facultatieve
herhalingstekens staan. De laatste 75 maten vormen de coda.
Het Rondo is in metrisch opzicht levendiger en bonter dan de eerste twee delen
van het concert. Het eerste deel gaat in driedelige, het tweede in tweedelige (c.q.
vierdelige) maatsoorten. Het laatste deel is metrisch zeer vrij: polymetrische
combinaties worden afgewisseld door uitgeschreven ritardandi en accelerandi. Vooral
de coda geeft merkwaardige vondsten te horen.
Met deze korte formele uiteenzetting meen ik hier ter plaatse te kunnen volstaan. De
muzikale waarde van een onbekend en niet bepaald ‘licht’ werk als dit concert kan
natuurlijk onmogelijk in woorden aangeduid worden. Men trachte de juiste
luisterinstelling te vinden die ten opzichte van Bergs werk geen andere behoeft te
zijn als die waarmee men naar de klassieken luistert. Eén enkele waarheid moet men
helder voor ogen houden: de kunst van Berg is diep-ernstig en raakt gebieden in ons
bewustzijn welke voor de meesten onzer nog vrijwel onontdekt land zijn. Juist zo
ging het indertijd met Beethoven, met Wagner. ‘Spel’, gelijk sommige Fransen dat
geven; staaltjes van fenomenale muzikale acrobatie, gelijk wij bij Hindemith soms
vinden, zou men bij Berg tevergeefs zoeken. Daarentegen kan men in het
Kammerkonzert meer muziek vinden dan in honderd geaccrediteerd moderne
partituren. En dit, tenslotte, is het criterium: men luistert nog altijd naar muziek
terwille van... de muziek.

De muziek in Nederland
augustus 1934 (Neerlandia)129
Het musiceren, het uitvoeren van orkest- en kamermuziek, is in Nederland tot rijke
bloei gekomen. Tot een zo overvloedige bloei, dat voor een aanzienlijk deel der
Nederlandse muziekminnaars dit concertleven voor de enig mogelijke verschijnings-

129

Neerlandia is het maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Dit artikel van Pijper
verscheen in de 38ste jaargang, nr. 8 (augustus 1934). Het Algemeen Nederlandsch Verbond,
dat nog steeds bestaat, werd in 1895 opgericht door de Vlaming Hippoliet Meert en de
Nederlander Herman Jacob Kiewiet de Jonge en stelt zich het behoud van de Nederlandse
taal ten doel.
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vorm van een muziekleven begon te gelden. Het lijkt vóór alles noodzakelijk dit
misverstand grondig uit de weg te ruimen.
Het uitvoeren van muziek was vroeger, in achter ons liggende beschavingsperioden,
de primaire, de enig bestaanbare uiting van muzikaliteit. Men beschikte nog niet over
notatiesystemen; zij die zich tot muziek maken geroepen gevoelden, occupeerden
zich met de muziek krachtens een onmiskenbare aanleg, zij werden ertoe gedwongen;
het spelen met klanken was meer een instincthandeling dan iets anders; zij
‘musiceerden’ zoals vogels zingen, kinderen spelen.
Wij vinden deze primitieve stadia nog terug bij ettelijke buiten-Europese
beschavingen. De musici die gamelanmuziek uitvoeren, kennen geen notenschrift,
de Moorse muzikanten welke men in Marokko nog overal aantreft, musiceren louter
op hun ‘gehoor’ en hun ‘gevoel’. Men kan zelfs nog dichter bij huis blijven; vele
zigeunerviolisten spelen nooit uit geschreven of gedrukte partijen, zij zijn buiten
staat muziek te lezen en zij hebben daar ook geen behoefte aan, omdat hun oren, hun
muzikale herinneringsvermogens, volkomen betrouwbaar zijn. Wij vinden hier geen
scherpe scheiding tussen scheppende en herscheppende muzikaliteit. Door de
zigeunerprima's wordt tenminste evenveel geïmproviseerd als gereproduceerd.
Dit stadium heeft onze Europese toonkunst als totaliteit ook doorgemaakt. Het is
nog niet zeer lang geleden, een paar honderd jaar slechts, dat de uitvoerder van een
stuk muziek over zeer positieve scheppende vermogens moest kunnen beschikken.
De virtuozen uit Beethovens tijd waren zelfs nog gehouden hun eigen cadensen te
improviseren bij de door hen uit te voeren soloconcerten. Pas na 1800 ongeveer
groeide naast het ras der met eigen fantasie begaafde musici een mensenslag op, dat
de muziek wilde of moest dienen zonder daarbij eigenlijke scheppende talenten te
bezitten. De technische zijde der toonkunst vroeg steeds meer aandacht en het vak
pianospelen bijvoorbeeld werd een dermate gespecialiseerde bezigheid dat er, voor
de pianist, naast zijn pianospelen eigenlijk geen plaats, geen belangstelling meer was
voor het fantaseren, voor de improvisatie, voor muziek die een ogenblik klinken mag
om daarna weer te vervluchtigen. Er kwam een duidelijke scheiding in de
muziekwereld; aan de ene kant staan de uitvoerders (weer onderverdeeld in solisten,
pedagogen en theoretici), aan de andere zijde de componisten, die op hun beurt vaak
weer zo ver van de muziekpraktijk zijn afgegroeid, dat zij buiten staat blijken een
enigermate bevredigende uitvoering van eigen of vreemde scheppingen te geven.
Berlioz, om een beroemd voorbeeld te geven, was volstrekt geen reproducent. Slechts
als kapelmeester, als dirigent, kon hij in het openbaar optreden. En als dirigent heeft
hij bijna uitsluitend eigen werken tot uitvoering gebracht. Zijn positie in de
muziekwereld was die van componist en criticus. Wagner was geen uitvoerend
kunstenaar en ook Brahms trad zelden in het openbaar op. Debussy speelde uitstekend
piano, maar voor het eigenlijke concerteren ontbrak hem alle aanleg. Men zou deze
voorbeelden nog aanzienlijk kunnen vermeerderen.
Hiertegenover vinden wij, in de negentiende eeuw, de virtuozen die ook
gecomponeerd hebben. Twee namen komen ons hierbij het eerst in de gedachten:
Liszt en Paganini. Zowel de pianist als de violist waren op de eerste plaats grandioze
her-
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scheppers. Hun composities dragen de kenmerken van het concertpodium: het is
alles voortreffelijk voor hun instrument gedacht en gerealiseerd, maar de muzikale
inventie vliegt nimmer geheel vrij uit. Men herkent vrijwel steeds de solistische
bedoelingen; hun muziek leefde slechts ten volle onder hun eigen handen; steeds
blijven de elementen der improvisatie herkenbaar.
De muziekhistorie bewaart ook de herinnering aan een paar figuren die het
evenwicht tussen scheppend en herscheppend vermogen in een hogere graad gevonden
hebben: Chopin bijvoorbeeld, en César Franck, de orgelvirtuoos. In later tijden kan
men nog noemen Hindemith, die een uitmuntend altist is, de componist-pianisten
Stravinsky en Prokofjev. Daartegenover staan: Honegger, Malipiero, Schönberg en
vele anderen. De herinnering aan grote creatieve figuren is slechts zelden tegelijkertijd
die aan buitengewone uitvoerders.
Maar de muziekgeschiedenis van een land, van een bepaald tijdperk, bestaat vrijwel
uitsluitend uit historisch geworden compositiestijlen, uit manifestaties van de
scheppende geest. De herinnering aan bijzondere verrichtingen op het gebied der
reproductie is voor musicologische specialisten van belang, niet voor de continuïteit
in de wereld der klanken. Wanneer wij over een muziekhistorische periode spreken,
dan wordt daarmee gedoeld op composities.
Het muziekleven in Nederland in deze laatste, engere zin is nog zeer jong.
Gedurende bijna drie eeuwen heeft Nederland geen deel gehad aan de ontwikkeling
in de wereld der muziek; na Sweelincks dood was het met de compositie in ons land
voor een ruim aantal jaren afgelopen. Een paar eenzame figuren hebben wacht
gehouden bij het flauw brandende vlammetje op het aan de muzen gewijde altaar,
maar meer doen dan het vuur ingerekend houden, konden zij niet: brandstof ontbrak.
Men kent nog enkele namen: Joan Albert Ban (1597-1644), Quirinus van Blankenburg
(1654-1739), beiden meer theoretici dan componisten, Pieter Hellendaal uit Leiden,
geboren plusminus 1721, gestorven in Engeland, J.G. Bertelman (1782-1854),
Brachthuzser, de befaamde organist (1779-1832) en ten slotte, als overgang naar
nieuwere tijden: Van Bree (1801-1857), Verhulst (1816-1891) en Richard Hol
(1825-1904). Van een eigenlijk muziekleven kon men ternauwernood spreken.
De opbloei begon omstreeks 1900. Van de drie componisten die toen tot de jaren
van hun volle wasdom waren gekomen, Alphons Diepenbrock (1862-1921), Bernard
Zweers (1854-1924) en Johan Wagenaar (1862) heeft de eerstgenoemde wel de
sterkste invloed uitgeoefend. Niet dat Diepenbrock in de gebruikelijke zin van het
woord ‘school’ zou hebben gemaakt - de leerlingen van Zweers en Wagenaar waren
veel talrijker en deze beiden waren veel meer ‘muziekpedagogen’ dan de classicus
Diepenbrock - maar Diepenbrocks invloed blijkt achteraf vooral naspeurbaar in de
periferie van het scheppende bewustzijn der latere generaties. Hetgeen Diepenbrock
componeerde, de wijze waarop hij het fenomeen der muzikale scheppingsdrift
benaderde, wijst op een onnavolgbare wijze de weg vooruit, weg uit het brave
gemiddelde der vaderlandse epigonenmentaliteit, welke men tot dan toe vrijwel
uitsluitend aantrof. De scheppingen die hij voltooide, zijn in Europese zin wellicht
niet van het eerste plan, het gemiddelde waarin hij dacht en componeerde, staat
volstrekt op inter-
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nationaal niveau. Met Diepenbrock leerde de Nederlander voor het eerst sinds drie
eeuwen weer Europees-verstaanbaar spreken. Men hoort, evenals bij Zweers, nog
Wagner uit Diepenbrocks muziek, maar ook reeds Mahler, ook reeds Debussy.
Dit brengt ons op het onderwerp der specifiek Nederlandse muzikaliteit.
Ongetwijfeld vindt men in het Nederlandse muziekbewustzijn elementen van Duitse
zowel als van Franse oorsprong. De eigenheid der Nederlandse muzikaliteit wordt
daardoor niet verminderd. Hetgeen men de nationale eigenschappen ener muziek
noemt, kan men pas op den langen duur, achteraf, als zodanig herkennen en
waarderen. Pas wanneer een traditie ontstaan is, zoals dat het geval was met de Duitse,
de Italiaanse, de Franse muziek, kan men vaststellen waarin die typische kenmerken
dezer muzikaliteit bestaan. Evenwichtigheid, lichtheid en helderheid van timbre
gelden als specifiek Franse eigenschappen; hechte bouw, solide schrijfwijze, massale
klankontwikkeling als Duitse; bontheid en praal, gevoel voor dramatische effecten
behoren voor onze opvattingen tot de Italiaanse eigenschappen.130
Men kan niet zeggen dat de kenmerken der eigenlijke volksmuziek van een land
steeds duidelijk herkenbaar zouden zijn in de kunstmuziek van datzelfde land; beide
genres lopen bij herhaling zeer ver uiteen. De in de tegenwoordige tijden zo vaak
gehoorde roep om nationale bewustwording in de kunst en dus ook in de muziek der
verschillende volken, is natuurlijk niet te bevredigen met een reincultuur van
volksmuziekjes, noch in een reduceren van de kunstmuziek tot een min of meer
gesublimeerde rapsodie op volkswijzen en boerendansen. Afgezien van de vraag of
de muziek als universele kunst (in tegenstelling met de literatuur, de dramaturgie,
kent de muziek, evenmin als de beeldende kunsten, de belemmering van taalgrenzen)
wel waarlijk gediend zou worden door een versterking van het nationale besef, zou
men moeten opmerken dat bijvoorbeeld een ‘Nederlandse’ muziek, welke haar
bestaansrecht zou willen ontlenen aan Valerius' Gedenck-clanck volkomen van elke
ontwikkelingsmogelijkheid verstoken zou blijven, nu zowel als in de toekomst. Deze
liederenbundel was op het tijdstip van ontstaan trouwens juist even on-Nederlands,
even internationaal, wat het muzikale deel betreft, als bijvoorbeeld een tegenwoordig
Nederlands Concertgebouw-programma. Met dit verschil dat er voor de oude
Nederlander minder aanleiding, minder artistieke aanleiding, bestond om zich naar
het Duitse kompas te richten dan voor de concertgever van de tegenwoordige tijd.
Er viel omstreeks 1600 meer te leren van Engeland, van Frankrijk.
Om de oorspronkelijke kenmerken ener specifiek Nederlandse muzikaliteit te vinden,
moeten wij terug gaan tot Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621). Want noch
Hellendaals italianismen (hij was leerling van Tartini en dat heeft een duidelijk
stempel gezet op al zijn ons bekende werken), noch Verhulsts Mendelssohn-imitaties
bevatten die Nederlandse eigenschappen in voldoend overtuigende vorm.
Wij vinden in de muziek van Sweelinck sterke invloeden uit Italië en Frankrijk.
De psalmen zijn oorspronkelijk gecomponeerd op Franse woorden; er bestaan van

130

In zijn artikel ‘Muziek en nationaliteit’ van februari 1929 gaat Pijper uitgebreider in op dit
onderwerp.
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Sweelinck, voor toetseninstrumenten, variaties op Franse liederen (Est-ce Mars?).131
Men zou echter nimmer kunnen zeggen dat Sweelincks kunst tot de Franse
gedachtewereld zou behoren. Sweelinck was een volstrekt oorspronkelijk meester,
wiens ontdekkingen, vooral op het gebied der structuur, aan alle volgende generaties
tot voorbeeld hebben gestrekt. De variatievorm waarvan Beethoven herhaaldelijk
gebruik maakte, een vorm die nog door Brahms en Richard Strauss bijna ongewijzigd
werd overgenomen, is een vondst van Sweelinck.132 De fuga, door Joh. Seb. Bach tot
de uiterste perfectie ontwikkeld, een vorm die nog in onze eeuw door Max Reger
met voorliefde werd gebruikt, berust eveneens op Sweelincks ontdekkingen.
De versieringskunst der Franse klavecinisten is in kiem bij de Nederlandse meester
reeds aanwezig. Overeenkomst tussen Sweelincks werken en die van tijdgenoten
vindt men slechts bij de (eveneens in ‘internationaal’ opzicht vrijwel onbekende)
Engelse meesters van het anthem, bijvoorbeeld Orlando Gibbons (1583-1625) en bij
de virginalisten William Byrd (1543-1623) en John Bull (1563-1628). De figuraties
van de latere Franse klavecinisten (de grondlegger van de Franse klavecinistenschool
Jacques Champion de Chambonnières stierf in 1670133 en Couperin le Grand leefde
van 1668 tot 1733) berusten voor een aanzienlijk deel op de versieringskunst van de
Nederlander. Er is meer dan een uiterlijke overeenkomst tussen Sweelincks werk en
dat van de grootmeester van het contrapunt J.S. Bach. Sweelincks traditie was door
zijn leerlingen naar Duitsland overgebracht. De hele Noord-Duitse organistenschool
zou zonder de Nederlandse meester onbestaanbaar zijn. De wisselwerking tussen het
Nederlandse en het Duitse componeren was vroeger dus van een totaal andere orde
dan in later tijden ten onrechte werd aangenomen. De oorsprongen der typisch
West-Europese streng contrapuntische muziek zijn te vinden in Nederland; Duitse
meesters hebben die technieken verder ontwikkeld, maar hun ontdekking moet aan
de Nederlanders toegeschreven worden.
Het beeld der tegenwoordige muziek laat vooralsnog niet een zo overzichtelijke
schematisering toe. Het nieuwe contrapunt, dat een contrapunt van complexen worden
zal, na het contrapunt der enkele lijnen, dat de Europese muziek gedurende meer dan
drie eeuwen beheerst heeft, verkeert nog in een zeer pril stadium. Wellicht vraagt de
ontwikkeling daarvan nog tientallen jaren, misschien ook zullen wij binnen korter
tijd al klinkende resultaten horen. Zeker is dat de duidelijkste manifestaties van deze
nieuwe compositietechniek, op enkele geïsoleerde voorbeelden bij Stravinsky,
Malipiero, Alban Berg en Béla Bartók na, in composities van Nederlandse musici
te vinden zijn. Laat ons er echter de nadruk op leggen dat elke ‘nieuwe orde’ in
onordelijke tijden, zoals wij thans beleven, de ernstigste uitingsmoeilijkheden
ondervinden moet...

131
132

133

Pijper doelt hier op Sweelincks variaties op Est-ce Mars le grand dieu des alarmes que je
vois? (een Franse melodie uit een air de cour van Pierre Guédron).
Dit is wat sterk uitgedrukt. De variatievorm komt al voor bij de Spanjaarden Antonio de
Cabezón (ca. 1510-1566) en Luis de Milán (ca. 1500-na 1560). Het is echter wel zo dat
Sweelinck een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verspreiding van de variatievorm in het
Duitse taalgebied.
Pijper geeft als sterfjaar 1670, maar men gaat er over het algemeen van uit dat Jacques
Champion de Chambonnières gestorven is in 1672.
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Om enigermate duidelijk te maken waarop deze nieuwe orde berust, waaruit zij
bestaat, is het nodig enkele technische kenmerken der Europese muziek wat nader
te beschouwen.
De wezenlijke vernieuwing welke de muziek na 1910 ongeveer onderging, bestaat
niet louter uit de harmonische uitbreidingen, is dus niet in de eerste plaats te vinden
in de gebieden der samenklanken, zoals sommigen nog steeds denken. De groei van
modaliteit naar tonaliteit, drie eeuwen geleden, de uitbreiding der tonaliteit tot
pluritonaliteit, welke in de afgelopen twintig jaren een feit werd, zijn evenwijdig
lopende verschijnselen. Maar men moet ze niet als fenomenen op zichzelf waarnemen.
De ‘specialisatie’ van modaliteit tot tonaliteit blijkt achteraf slechts bestaan te hebben
ter wille van de ontwikkeling van het harmonisch besef. Het uitgestrekte gebied der
modaliteiten was te groot om in harmonisch opzicht in cultuur gebracht te worden.
De muziekschrijvende mensheid heeft juist drie eeuwen nodig gehad om het gebied
der twee modi (majeur en mineur) volledig te bewerken. Dit proces bleek in het begin
dezer eeuw zowat afgelopen. Men ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Deze
mogelijkheden blijken gevonden te zijn in de nieuwe technieken der pluritonaliteit
(de mogelijkheid om meerdere tonaliteiten in verband van gelijktijdigheid te brengen)
en der polymetriek (de mogelijkheid om meerdere metra tegelijkertijd te gebruiken).
Volstrekt nieuw zijn deze technieken allerminst. Bij de buiten-Europese muziek
ontmoet men herhaaldelijk sporen van heterofonie, wat in wezen niet anders is dan
pluritonaliteit. En om bepaalde vormen van polymetriek te beluisteren, behoeft men
zich slechts te bezinnen op de ritmische pikanterieën welke de aantrekkelijkste
eigenschappen van de authentieke jazzmuziek uitmaken. (Van de echte negerjazz,
welteverstaan. De Amerikaans-Europese ‘vermaaks’muziek welke men met het
verzamelwoord jazz aanduidt, heeft hier uiterst weinig mee te maken.)
De nieuwe muziek, nu in het bezit gesteld van de uitdrukkingsmogelijkheden
welke in de pluritonaliteit en de polymetriek liggen besloten, staat voor de opgave:
met gebruikmaking van de nieuw verworven middelen kunstwerken te maken. Wij
hebben zo-even vastgesteld dat voor de West-Europese toonkunst het contrapunt, de
muzikale weefkunst, een onmisbaar bestanddeel van de compositie is. Inderdaad kan
men zich noch Bach, noch Beethoven, noch Berlioz, noch Mozart denken zonder
contrapunt. Men overdrijft niet door te zeggen dat 99% van de Europese toonkunst
in hoogste instantie denkbaar is zonder oorspronkelijke melodische inventie, maar
niet zonder contrapuntisch bewustzijn.
Het is bekend dat Nederlanders, Vlamingen en Noord-Fransen de oudste
contrapuntische ontdekkingen hebben gedaan. De Nederlander Sweelinck heeft de
fundamenten voor het gebouw der Europese muziek, van ongeveer 1600 tot heden,
gelegd. Het lijkt alsof Nederland thans ten tweeden male geroepen wordt om aan de
spits te komen van de componisten der eerstvolgende generaties.
Ik blijf er mij helder van bewust dat deze voorspelling niet in enkele jaren in
vervulling kan gaan. Het ontwikkelingstempo van een cultuurstroming is ongevoelig
voor de versnellingen die het leven op andere gebieden (wetenschap, economie,
religie, politiek) zo duidelijk vertoont. Het geestelijk leven heeft zijn eigen tempo,
men
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kan daarop (gelukkig) niet kunstmatig invloed uitoefenen. Ik voorzie dat Nederland
gedurende de eerstvolgende vijftig jaren, eerst nog bijna onmerkbaar, zijn invloed
op de Europese muziek zal zien toenemen. In geen enkel ander Europees land zie ik
even duidelijk de consequenties getrokken uit de veranderingen welke de toonkunst
na de definitieve ‘Klärung des tonalen Bewusstseins’134 heeft ondergaan. De muziek
in Frankrijk, Duitsland en Italië heeft zich de lessen van Debussy (in positieve zin)
en van Richard Strauss - Mahler (in negatieve zin) volstrekt niet ten nutte gemaakt.
Ik wil niet zeggen dat geheel componerend Nederland dat wél heeft gedaan; ook hier
zijn er nog velen die deze overduidelijke tekenen nog niet begrepen hebben. Maar
daar staat hier meer tegenover. De muziek, het componeren in Nederland, bevindt
zich aan het begin van een groeiperiode die tot heil kan strekken aan de muziek van
geheel Europa. Mits Nederland zijn roeping verstaat.

De positie van de Nederlandse componist135
20 oktober 1934 (DGA)
Wij mogen, in 1934, vaststellen dat de muzikale compositie in Nederland zich
gedurende het eerste derde part van deze eeuw zeer aanzienlijk ontwikkeld heeft.
Het aantal componisten is, percentsgewijze gerekend, aanmerkelijk toegenomen: de
kwaliteit van hetgeen door deze auteurs geschreven wordt, staat ten dele op
internationaal niveau. Zodat ik meen dat wij de periode van het eerste reveil voor
afgesloten kunnen houden: dat de Nederlander even goed (c.q. even slecht) kan
componeren als de Italiaan, de Duitser, de Fransman en de Turk weten onze
landgenoten nu wel. De zogezegd moderne muziek van Nederlandse auteurs wordt
niet meer onhartelijker bejegend dan het werk van Bartók, Schönberg of Hauer. En
de Nederlandse middelmatigheden vinden hetzelfde vriendelijke onthaal als het gros
internationale mediocriteiten dat de concertorganisaties ons als tegenwoordige muziek
blijven voorzetten. De tijd is thans gekomen voor een kritische beschouwing van de
huidige situatie.
De positie van de jonge Nederlandse componist is op het ogenblik eigenlijk gunstiger
dan men voor tien jaren mogelijk geacht zou hebben. Ten dele door incidentele
oorzaken van buitenaf: onder spanning gebracht nationaal besef (heel wat sterker
dan in 1914-1918); voor een groter - essentieel - deel door het betreurenswaardig
verschijn134
135

Zie voetnoot 54 bij de recensie van 16 november 1926.
Deze eerste bijdrage van Pijper aan De Groene Amsterdammer ging in een kader vergezeld
van de volgende introductie: ‘Willem Pijper, de bekende componist en criticus, directeur
van het Rotterdamse Toonkunst-Conservatorium en schrijver van Quintencirkel schreef
onderstaand artikel.’ Waarschijnlijk heeft Pijpers toenmalige echtgenote Emmy van Lokhorst
een rol gespeeld bij diens aanstelling als vaste muziekmedewerker van De Groene
Amsterdammer. Op 4 oktober 1934 schrijft Pijper aan zijn vriendin Louise Bolleman dat de
foto-editor van De Telegraaf, Th. Moussault, en een paar anderen De Groene Amsterdammer
hebben gekocht en dat Emmy van Lokhorst, die Moussault kende van De Telegraaf, gevraagd
was in het weekbad over vrouwenzaken te gaan schrijven. Pijper wordt daarna al snel de
vaste muziekmedewerker. Overigens schreef Adriaan Roland Holst aan Matthijs Vermeulen
in een brief van 8 oktober 1934 dat Moussault met het plan rondliep om Vermeulen als
medewerker te vragen. Braas (1997), 412.
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sel dat hetgeen internationaal in de muzikale compositie wordt gepresteerd van een
ontstellende inferioriteit is. In geen enkel ons bekend tijdperk is een dusdanig
universele achteruitgang in technische vermogens, in inventie, in spontane muzikaliteit
aan de dag getreden. De slopersarbeid aan de grandioze kathedraal der Avondlandse
muziek wordt inmiddels ijverig voortgezet. Zij die tot opbouwend werk geroepen
schenen: Schönberg, Stravinsky, Milhaud, Hindemith, bleken de troffel minder goed
te hanteren dan het breekijzer. De componisten in wier constructieve arbeid men tot
nader order nog vertrouwen kan stellen: Bartók, Berg, Malipiero, vonden geen helpers,
geen opvolgers. De internationale situatie lijkt catastrofaal.
Daartegenover schijnt de nationale situatie de inheemse componisten uitermate
welgezind. Het Amsterdamse Concertgebouw wil het aanstaande jubileum van Willem
Mengelberg gaan vieren met een Nederlands muziekfeest, een combinatie van
feestelijkheden die voor drie jaren nog absurd geleken zou hebben.136 Jonge
Nederlandse dirigenten: Van Beinum, Flipse, organiseren geregeld drijfjachten op
onversneden vaderlandse partituren.137 De grote pers en het merendeel der provinciale
critici lieten zich bekeren tot een in principe pro-Nederlands geloof: het beschermend
air ging eraf. Het lijkt alles bijna te mooi om waar te zijn.
Het zou inderdaad voortreffelijk mogen heten, als het er buiten de grenzen slechts
iets minder angstaanjagend uitgestorven uitzag. De nieuwe Nederlandse muziek is
nog niet volgroeid, niet zelfstandig genoeg, om reeds elke stimulans van buitenaf te
kunnen ontberen. Als de Nederlandse muziek op het ogenblik, gedurende vijf jaren
slechts, aan haar eigen ontwikkelingstendensen blijft overgelaten, zitten wij vóór
1940 weer vastgegroeid in het ergste provincialisme. De tekenen zijn meer dan
duidelijk.
Een artistieke evolutie berust voor een aanzienlijk deel op de wisselwerking tussen
elkander bestrijdende krachten. Voor een ander deel moet men rekening houden met
de inspiratieve macht die gestelde voorbeelden kunnen hebben. Sweelinck kon zijn
krachten meten aan het werk van zijn grote Engelse tijdgenoten; een Pieter Hellendaal
(een ‘petit maïtre’ weliswaar, maar toch altijd een meester) spiegelde zich aan het
werk van zijn grote leraar Tartini en schiep een geheel eigen, typisch ‘Hollandse’
stijl. Zweers inspireerde zich op Wagner; de eigen accenten van Johan Wagenaars
grote werken zijn legitieme consequenties van Wagenaars liefde voor Berlioz.
Diepenbrocks evolutie begint bij Wagner en strekt zich uit tot Debussy. Dit alles zijn
wisselwerkingen; er is actie en reactie.

136

137

Het Nederlandsch Muziekfeest ter gelegenheid van Mengelbergs veertigjarig jubileum werd
gehouden van 2 tot en met 9 mei 1935 en omvatte een toneeluitvoering onder auspiciën van
de Wagnervereeniging (Sophokles' Elektra met de muziek van Diepenbrock), drie orkesten twee kamermuziekconcerten. Tijdens de orkestconcerten gingen o.a. Badings' Derde
symfonie, de Hymne op Aemstelredam van Rudolf Mengelberg, Aveux de Phèdre van Johan
Wagenaar en Van Otterloo's Eerste symfonie. Kritiek op de programmering van dit
muziekfeest was mede aanleiding tot de oprichting van het Comité Maneto, dat zelf concerten
met Nederlandse muziek ging organiseren. Zie ook voetnoot 50 bij het artikel van 29 mei
1937.
Eduard van Beinum was sinds 1931 tweede dirigent van het Concertgebouworkest, als
opvolger van Cornelis Dopper, Eduard Flipse sinds 1930 chef-dirigent van het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest.
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Maar de hemel beware ons voor een Nederlands neoclassicisme, tien jaar na dato.
In talrijke Nederlandse composities van de laatste tijd kan men symptomen bespeu-
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ren van een reactie op deze Reactie. De zinneloze, stommelende kwadratuur van
Stravinsky's Pianoconcert, de stupide jubilaties uit zijn Symphonie des psaumes, de
commandotoon van Hindemiths concertmuzieken - al deze minderwaardige
expressiemiddelen van de ‘Europese’ muziek tussen 1924-1934 beginnen zich reeds
te vertonen in de creaties der jongste Nederlandse auteurs.
Hiertegen behoort men gewaarschuwd te zijn. De Nederlandse componist kent
geen nationale traditie. Die is er nog niet. Zijn taak is: die traditie te helpen maken.
Daarbij kan hij niet buiten de waarlijk Europese figuren van de nu afgesloten
tijdperken om gaan. Dat hijzelf zich slechts ten dele bewust is van de nationale
kenmerken der muziek welke hij mag scheppen, is, sub specie aeternitatis, zonder
belang. Dat de beoordelaars van zijn werk ‘Debussy!’ kraaien, als zij een duale
toonladder138 horen, ‘Mahler!’ snikken bij een opmaat van drie grote secunden,139
‘Stravinsky!’ stamelen, als zij een verkeerd geplaatst accent van het slagwerk
tegenkomen, is natuurlijk van nog minder betekenis. De geest van een muziek kan
aan dermate primaire symptomen niet gedemonstreerd worden.
Hopen wij, voor het componeren in Nederland, op een spoedig herstel der muzikale
inventie in zuid en oost. Het is mogelijk, het is zelfs waarschijnlijk, dat het
Nederlandse componeren mettertijd weer exemplair voor het Europese muziekbesef
zal worden, maar het zou dwaasheid zijn aan te nemen dat dit nu reeds het geval zou
zijn. Er zullen eerst nog een paar miljoen noten geschreven moeten worden...

Dictator Machine
Natriumlampen of opera's?
17 november 1934 (DGA)
Toen Arthur Honegger in 1923 zijn mouvement symphonique Pacific 231 schreef,
het muzikale portret van een zware sneltreinlocomotief, ‘lancée en pleine nuit à 120
à l'heure’, kon men zich verbeelden dat hier nog ontwikkelingsmogelijkheden voor
de toonkunst te vinden waren. Deze gesublimeerde stoommachine immers stamde
in rechte lijn af van Richard Strauss' blatende schapen en malende windmolens, van
Liszts Mazeppa-paarden, Janequins krijgsknechten en Rameaus hoenderachtigen.140
Men kon zich aldus zeer wel voorstellen dat het, thans ook in de muziek toegelaten

138

139

140

Pijper hanteert dit begrip voor het eerst in de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 23
april 1919. Op twee plaatsen legt hij uit wat hij met een duale toonladder bedoelt. In de
Tivoli-gids van 3 februari 1920 is een duale toonladder een ‘scala uit louter
hele-toonsafstanden bestaande’ en in Van Debussy tot heden schrijft hij: ‘de twee overmatige
drieklanken waaruit de zogenaamde duale toonladder bestaat’.
Waarschijnlijk doelt Pijper op de kop van het eerste thema van Mahlers Vierde symfonie die
vanwege de aanwijzing ‘etwas zurückhaltend’ door dirigenten als Mengelberg extra werd
benadrukt. Maar Pijpers formulering is niet geheel juist; het motief d-e-fis-g bestaat uit twee
stijgende grote secundes en een kleine.
De werken waarnaar Pijper verwijst zijn: Strauss' Eine Alpensimfonie en Don Quixote, de
Hongaarse rapsodieën van Liszt, Janequins La bataille de Marignan en Rameaus La poule
(Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin, 1728).
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genre, genaamd het machinisme, het aanzijn zou gaan geven aan
Hispano-Suiza-rapsodieën en Gipsy-Moth-capriccio's.141
Dat iets dergelijks tot dusverre niet plaatsvond, is een der weinige lichtpunten die
het beeld van de tegenwoordige muziek ons nog te bieden heeft. De vergissing met
die grote locomotief was, blijkbaar, al te evident: het toch al zo korte traject van het
sublieme naar het ridicule had men hier met sneltreinvaart afgelegd.
De denkende mens van tegenwoordig is niet bijzonder muzisch georiënteerd. De
goede-oude-tijd-maniakken schrijven dat verschijnsel op rekening van het haastige
leven: er zou geen tijd meer zijn om te dromen, geen stilte waarin nog bezinning
mogelijk was. Oppervlakkig gezien lijken deze opmerkingen juiste conclusies.
Nauwkeuriger beschouwd zijn het echter slechts observaties; feitelijke gegevens
waaruit de toekomst, dunkt mij, geheel andere gevolgtrekkingen zal maken. Er wordt
niet zo miserabel slecht gecomponeerd, in onze dagen, omdat het vinden van rust en
stilte zoveel bezwaarlijker geworden is dan het voor vijftig jaren was. Maar het
merendeel van de tegenwoordige muziek is inferieur, omdat de wezenlijke
belangstelling van de met creatieve begaafdheid toegeruste mensen niet op abstracte,
doch op zogeheten concrete onderwerpen gericht is.
Zoiets is eigenlijk zuiver een kwestie van mode. Dezelfde belangstelling, hetzelfde
ijzeren geduld, dezelfde ontdekkingsdrift welke in de Middeleeuwen ten grondslag
lagen aan het muzische spel dat verwezenlijkt werd met klanken, in de vorm van
canons en andere contrapuntische meesterwerken - deze geestelijke energie richt
zich thans op het mechanistische spel waaruit radiotoestellen ontstaan, vliegmachines
en koelkasten, televisieapparaten, duikboten en geluidsfilms. Het creatief begaafde
deel der mensheid begon utilistisch te denken, daarbij uitgaande van de bewuste of
onbewuste overweging dat vliegtuigen en dieselmotoren van meer belang voor het
menselijk geluk zouden zijn dan symfonieën en sonates. Ons tijdsgewricht heeft
tientallen dromen in vervulling zien gaan, waarover de wereld eeuwenlang slechts
gefantaseerd had. Het kan geen verwondering wekken dat deze periode niet in de
eerste plaats hunkert naar nieuwe dromers, naar scheppers van weer verder
verwijderde idealen. Integendeel: men heeft behoefte aan perfecte handwerkslieden,
aan fantasieloze werkers met bescheiden, doch concrete ambities.
Maar het gebied van de kunst komt op deze wijze braak te liggen. De doelstellingen
van het geestelijk leven vallen niet onder de competentie van de techniek. Zij die
menen de mensheid beter te dienen met natriumlampen dan met opera's, verliezen
uit het oog dat de meesterstukken van hun mechanistisch vernuft slechts het comfort
van de mens verhogen kunnen, doch nimmer zijn levensgeluk.

141

De Hispano-Suiza was een automobiel, waarvan Pijper er zelf een bezat (zie AFBEELDING
op p. 672). De Gipsy-Moth was een dubbeldeksvliegtuigje van de Havilland-fabrieken (DH
60G), waarmee recordvluchten, met name van Engeland naar Australië, werden ondernomen.
Naar aanleiding van zo'n vlucht in 1930, uitgevoerd door de toen 26-jarige pilote Amy
Johnson, werd er een liedje gecomponeerd: Amy, beautiful Amy.
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In een amuzisch tijdvak als het onze kan men evenmin waardering voor kunstwerken
verwachten als belangstelling voor de kunstenaar. Nog altijd dromen jeugdige en
idealistische instrumentalisten van succes en beroemdheid, hopen talentvolle jonge
componisten op erkenning van hun prestaties. En zij hopen en dromen tevergeefs.
Het enthousiasme der menigte is in dit tijdsgewricht niet meer het deel van de
kunstenaar. De elite, welke omstreeks het midden der vorige eeuw een Franz Liszt
verafgoodde, stelt niet bijzonder veel belang meer in de muziek, en de om deze elite
heen gegroepeerde grote massa, die als klankbodem voor de virtuozensuccessen kon
dienen, is reeds lang verdwenen. De eendagsidolen der menigte worden niet meer
uit het kamp der kunstenaars gerekruteerd, maar uit het leger der technici. Het is
duidelijk dat wij ons met onze muziek in de buurt van het nulpunt der publieke
belangstelling bevinden. Ik acht dit overigens veeleer een verheugend dan een
verontrustend verschijnsel.
Want inderdaad zal de kunstenaar volledig afstand moeten doen van de min of
meer glorieuze uitzonderingspositie welke de periode der romantiek hem had
toegedacht, een uitzonderingspositie die heden ten dage louter een anachronisme is.
Slechts door het prijsgeven van zijn al lang verjaarde privileges zal hij zijn zelfrespect
kunnen herwinnen, zijn geestelijke zelfstandigheid, zijn roeping als schepper en
verspreider van beschavingswaarden.
Deze evolutie zal niet vlot, niet moeiteloos verlopen. De musicus heeft altijd een
eigenaardige positie in het geestelijk leven ingenomen: enerzijds was hij de uiterst
verfijnde intellectueel, clerc magister - anderzijds de ongeletterde muzikant, de rauwe
potsenmaker voor brooddronken kermisgangers. Hier behoort hij tot de hoogste adel
des geestes, ginds verkoopt hij zijn rechten, zijn lijf en zijn ziel voor wat vluchtige
roem. Men kan er zeker van zijn dat de muziekrobot zijn plaats zonder slag of stoot
zal gaan innemen. En niet alleen in het amusementsbedrijf zal de machine de muzikant
verdringen - ook in de woonkamers is ‘muziek’ niet meer een zaak van cultuur, maar
van mechaniek. Waarom nog pianospelen als grammofoon en radiotoestel zonder
inspanning, zonder vermoeienis, de voortreffelijkste herscheppingen te horen geven?
Waarom iets met veel moeite leren als de perfecte resultaten van datzelfde leren voor
een handvol kleingeld te koop zijn?
Inderdaad - men zou niet weten te zeggen wat ter wereld voor een onmondig,
geblaseerd en ideaalloos geslacht van nog groter waarde geacht kan worden dan zijn
comfort.
Levenswijsheid en eeuwigheidsbesef zeker niet.
Wij zien op het ogenblik nog pas de eerste regeringsdaden van dictator Machine.
Ik betwijfel of de tekenen der tijden wel voldoende begrepen worden, in de kringen
die nog tot begrijpen in staat zijn. In vroegere perioden betekende het machinisme
voor het leven van de geest nog geen gevaar. Dit begon pas te dreigen op het tijdstip
waarop de zekerheid van geestelijke waarden teloorging. Dat de componisten zich
met locomotiefimpressies onledig gingen houden, is een voor de continuïteit der
kunst onbelangrijk verschijnsel. Maar dat het muziekstuk Pacific 231, zo goed als
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het merendeel der in deze jaren overal in Europa geschreven composities, dermate
inferieur is aan hetgeen wij twintig jaar geleden de nieuwe Europese muziek mochten
noemen, is een angstaanjagend symptoom.

Tumult om Hindemith142
15 december 1934 (DGA)
‘Das Narrenschneiden’,143 een twintigste-eeuws vastenavondspel
Minister Goebbels, wat overigens zijn verdiensten en tekortkomingen mogen zijn,
heeft tot dusverre nog geen gelegenheid gevonden ons, niet-Duitsers, ervan te
overtuigen dat hij over specifiek muziekkritische bevoegdheden zou beschikken. Het
zou ons niet verwonderen als de heer Goebbels een veel beter muziekcriticus was
dan de mannen die het vandaag de dag in Völkischer Beobachter, D.A.Z. of Angriff
voor het schrijven hebben. Wellicht verstaat hij meer van de muziek dan de referent
van de Essener National-Zeitung, welke muziekbeoordelaar over Hindemiths
doodouderwetse orkestwerk Mathis der Maler meer goeds wist te vertellen dan
bijvoorbeeld vele bezadigde Nederlandse critici. Het is misschien niet eens absurd
om te veronderstellen dat het muziekbewustzijn van de heer Goebbels - aangenomen
dat hij niet slechts uit hoofde van zijn ministerschap over dit bijzondere vermogen
beschikt - superieur geacht moet worden aan de artistieke talenten van internationaal
befaamde orkestleiders als Furtwängler of Kleiber.
Maar men zou dat dan onderhand moeten zijn gaan merken. De heer Goebbels
bevindt zich in de positie die het hem mogelijk maakt uiting te geven aan alle roerselen
die de muziek van Hindemith, c.q. Alban Berg bij hem oproept. Hij vertelt echter
alleen dat hij bezwaren gevoelt tegen de (in theorie of in toch uiterst decente praktijk)
ongeklede soliste in de badkamerscène van een op zichzelf inferieure opera van
Hindemith en hij maakt een wetenschappelijk tamelijk dwaas gebruik van het lastige
woord atonaal...

142

143

In de loop van 1934 werd in Duitsland de aanval geopend op Paul Hindemith, die zich in de
ogen van de nieuwe machthebbers in de jaren twintig had doen kennen als een ‘atonale
Geräuschmacher’. Furtwängler, die dat jaar met succes de symfonie Mathis der Maler in
première had gebracht, schreef op 25 november in de Deutsche Allgemeine Zeitung een
artikel waarin hij de componist verdedigde. Op 3 december werd Furtwängler door de Führer
hoogstpersoonlijk gedwongen ontslag te nemen als chef van de Berliner Philharmonie, als
directeur van de Staatsoper en als vice-voorzitter van de Reichsmusikkammer (RMK). Zijn
collega Erich Kleiber volgde uit solidariteit diens voorbeeld. Clemens Krauss, muzikaal
directeur van de Wiener Staatsoper, was bereid naar Berlijn te komen om de positie van
Furtwängler over te nemen. Op 6 december hield propagandaminister Goebbels een rede ter
gelegenheid van de eerste verjaardag van de RMK, waarin hij Hindemith ter sprake bracht:
deze arische componist was wel het levende bewijs hoe diep het joods-intellectualisme zich
reeds in het Duitse volkslichaam had genesteld. De affaire Hindemith werd in de Nederlandse
pers uitgebreid besproken. Micheels (1993), 63-70.
De schoenmaker en dichter Hans Sachs uit Nürnberg (1494-1576) schreef in 1534 een
vastenavondspel met de titel Das Narrenschneiden. Hierin snijdt een arts bij een zieke de
waanzin (‘Narren’) van hovaardij, gierigheid, afgunst, onkuisheid, onmatigheid, drift et
cetera uit het lichaam.
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Wanneer tenminste het in de Nederlandse pers rondzwermende citaat betreffende
‘deze Atonalen’ niet binnenkort als Greuelmärchen gedesavoueerd gaat worden. Wat
tot aardige consequenties aanleiding zou geven.
Neen, tot dusverre mag men Paul Hindemith op de specifiek muzikale terreinen
nog niet door Goebbels verslagen achten. Deze muziekkritische ‘Angriff’ leek naar
niets. Als de Winterhilfe met dermate dilettantische middelen in scène gezet was,
dan at men vandaag de dag in Duitsland ongemalen rauwe sparappels.
Het is niet bijzonder gemakkelijk een summier overzicht te krijgen van hetgeen
zich daarginds in de muziek afspeelt. De premissen die aan Reichsmusikkammer en
dergelijke ten grondslag zijn gesteld, gaven natuurlijk geen enkele garantie voor de
ontwikkeling, in de ene richting of de andere, van de Duitse muziek. De Franse
revolutie heeft indertijd ook het aanzijn gegeven aan een aantal dwaze situaties. Ook
in die omwentelingsperiode zijn vele mediocriteiten tot (zeer tijdelijke, uit de aard
der revolutionaire zaak) grootmeesters gebombardeerd. Maar het was alles wel een
weinig... artistieker. De gistende tonnen, waarin de namen Hindemith, Berg, Richard
Strauss, Furtwängler, Kleiber, Krauss ronddobberen, verspreiden buitensporig kwalijk
riekende dampen.144 Men doet wijs, zo ver mogelijk uit de buurt te blijven. Het, op
dit moment wel zeer te onpas, toekennen van hoge Nederlandse ridderorden aan in
verband met dit conflict ter sprake gebrachte persoonlijkheden, kan bezwaarlijk als
een daad van wijs beleid, noch zelfs van tact, opgevat worden.145

Revisie van het Duitse muziekleven
Wat de theologie was voor de Nederlandse volksconsciëntie onzer zogeheten Gouden
Eeuw, is de muziek voor de Duitser van vandaag. Er zijn nog altijd vele Duitse
intellectuelen die niet onverschillig staan tegenover problemen als ‘Hindemith of
Strauss’, en ‘Goebbels of Furtwängler’. Ik laat in het midden of, sub specie
aeternitatis, theologische strijdvragen meer hartstocht waard zouden zijn dan artistieke.
Maar ik stel vast dat de ontwikkeling van de toonkunst van een dusdanige
universaliteit is, dat deze door het doorbranden van een paar smeltzekeringen (zoals
thans in Duitsland geschied is) niet aan vernietiging zal worden prijsgegeven. Alleen,
de sectie Duitsland is voor geruime tijd van meefunctioneren uitgesloten. Hoe lang
dat duren zal, kunnen noch Goebbels, noch Strauss, noch Hindemith bepalen. Maar
het zal wel evenmin meevallen als de revisie van de heetgelopen motoren van die
fabuleuze Dieseltreinen...
De revisie, niet van inferieure machines, maar van het Duitse muziekleven, zou
gemakkelijker in zijn werk gaan, wanneer men daar over positiever scheppende talen-

144
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In De Groene Amsterdammer staat Furchtwängler. Zetfout of grapje van Pijper? De rol van
Hindemith, Furtwängler, Kleiber en Krauss is in de eerste voetnoot bij dit artikel uit de
doeken gedaan. Richard Strauss was voorzitter van de Reichsmusikkammer en Alban Berg
was een van de voornaamste doelwitten van de aanvallen in de Duitse pers.
Richard Strauss werd net op dat moment benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje
Nassau (bij Koninklijk Besluit van 29 november 1934).
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ten kon beschikken. De historische betekenis van een figuur als Richard Strauss staat
vast. Maar dat stond zij in 1914 reeds. En misschien vaster. Hetgeen Strauss in de
laatste twintig jaar geschreven heeft, geeft hem geen recht op een hoger rangnummer
in onze waardering dan hij met Salome of Elektra reeds veroverd had. Het is nuttig,
in dit verband, op te merken dat zijn nieuwe opera Arabella in alle opzichten inferieur
is aan de oude Rosenkavalier, en tevens te constateren dat de waardering welke het
ter zake zeer voldoend georiënteerde Nederlandse publiek eertijds voor de oudere
sinfonische Dichtungen gekoesterd heeft, sterk verminderd blijkt te zijn. Duidelijke
voorspellingen dienaangaande zijn overigens meer dan twintig jaar oud.
Omtrent de figuur van Hindemith behoeft hier in Nederland ook geen misverstand
te heersen. Wijlen Alexander Schmuller, neofiel als weinigen, slaagde er voor een
paar jaren in, met het strovuur van zijn muzikantesk enthousiasme, enige
Hindemith-zevenklappers te ontsteken, die na korte tijd in een deel van de Nederlandse
pers geknetterd te hebben, vanzelf zijn uitgedoofd.146 Voor één mens ter wereld er
nog aan gedacht had zich Hindemith voor te stellen als het middelpunt van politieke
intriges, met smakeloosheden aan het adres ener niet-arische mevrouw Hindemith;
voor men de zotternij op touw gezet had een componist van zijn bescheiden formaat
tot een soort nationaliteitsprofeet (c.q. valse profeet) te stempelen, hadden wij in
Europa: dat is in Frankrijk, Engeland, Nederland, Italië, de positieve verdiensten en
de zeer in het oor springende tekortkomingen van de componist Paul Hindemith
reeds lang geregistreerd. Op dezelfde wijze, en met dezelfde ter zake kundige kritische
belangstelling, heeft muzikaal Europa zich altijd rekenschap gegeven van formaat
en betekenis zowel van werkelijk belangrijke internationale auteurs als Schönberg,
Berg, Bartók of Stravinsky, als van het leger nationale en lokale figuren waartoe
Hindemith behoort. Deze muzikant leek, krachtens zijn volstrekt niet universele
wezen en het schrale timbre van zijn talent, wel het minst van allen voorbeschikt om
de rol van betwist object in de tragische klucht van het huidige Duitse muziekleven
te gaan spelen. Zonder het te weten of te bedoelen voert Duitsland onophoudelijk
Fastnachtspiele op, zij het dan ook niet die van Hans Sachs. Dit hier lijkt op een
hedendaagse versie van Das Narrenschneiden. Het is evenwel niet aan te nemen dat
dit stukje Unter den Linden evenveel Europese aandacht zal gaan trekken als,
bijvoorbeeld, Oberammergau: de hoofdrolspelers verzuimden tot nu toe hun baard
te laten staan...147

Laagtepunt van cultureel besef
Voor de betekenis van de componist Hindemith zal het incident met minister Goebbels
niet het minste gewicht in de schaal leggen. Dat wordt, in het beste geval, een
anekdote. Maar als symptoom van de Duitse artistieke actualiteit is het geval
Hindemith zeer belangwekkend. De doodsdriften heersen in het Derde Rijk
oppermachtig. Dat de Hindemithen voor de Straussen en Pfitzners het veld moeten
ruimen, is voor de
146
147

Zie bijvoorbeeld Schmullers artikel ‘Paul Hindemith en zijn Vioolconcert’. Over muziek en
musici, 122 e.v.
In Oberammergau worden eens in de tien jaar passiespelen georganiseerd.
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continuïteit in de wereld der klanken zonder enig belang. Maar het is wél van
betekenis voor de muziek van het land dat eens een Joh. Seb. Bach kon voortbrengen,
een Schumann, een Wagner. Het land dat na Wagner zijn internationale reputatie
zag ineenschrompelen door het opkomen, eerst van Richard Strauss en Reger, later
van Hindemith c.s. pleegt met de laatste gebeurtenissen, in muzikaal opzicht,
zelfmoord. Het werd een tot dusverre nog niet opgetekend laagtepunt van cultureel
besef. Wij willen minister Goebbels niet verwijten dat hij, Hindemiths naam
wegvegende van de presentielijst der Duitse meesters, terzelfder tijd geen nieuw
genie proclameerde. Maar het getuigt van een verbluffend gebrek aan chirurgijnstalent,
op dit tijdstip tot extractie van een nog zo betrekkelijk weinig carieuze hoektand over
te gaan. Zelfs al zou dat om redenen van tactische aard zijn geschied en niet uit
onduldbare kiespijn...

Jazz-agonie
5 januari 1935 (DGA)
Midwinter is de periode der huiselijke feesten en tevens het tijdstip der
toekomstvoorspellingen. Couranten en tijdschriften brengen de vooruitzichten voor
het nieuwe jaar, soms in wetenschappelijk-astrologische vorm, soms in meer populaire
gedaante. Wanneer enkele der ten vorigen jare voorspelde feiten uitgekomen zijn,
laat men niet na dit te vermelden: over rampen die achter ons liggen, durven wij
gewoonlijk wel te praten en de eventueel geprofeteerde gunstiger vooruitzichten
winnen erdoor aan waarschijnlijkheid. Een toekomst, hoe duister die ook schijnt,
vertoont altijd wel ergens enige lichtpunten. Tot die gunstige vooruitzichten behoorde
ditmaal ook een uitspraak waarover in Frankrijk, in de muzikale milieus, nogal wat
te doen is geweest, de laatste weken: ‘Les bienfaisants effets d'Uranus dans le Taureau
s'étendront aussi bien au domaine des liqueurs douces que de la musique. Nous allons
assister, en effet, à la fin des alcools nus comme à l'agonie du jazz.’148
De vermaaksmuziek, welke met de algemene naam jazz pleegt aangeduid te
worden, is een in diepste wezen anti-Latijns verschijnsel. De authentieke negerjazz
is een exotisme en heeft, als on-Europese uiting, voor de blanke de waarde van een
(fraaie of afstotende) rariteit. Een exotisme kan, na een transformatieproces,
opgenomen worden in het Europees cultuurbewustzijn. Men kan van mening
verschillen omtrent de wenselijkheid geëncadreerde Japanse prenten in een
nieuw-zakelijk milieu op te hangen of boeddhabeelden te plaatsen in een empiresalon.
Maar waargenomen op zichzelf zijn manifestaties van buiten-Europese beschavingen
geenszins inferieur aan onze eigen kunstproducties. Met exotische muziek is dat
hetzelfde. Er is verschil, bijvoorbeeld tussen negerjazz, Javaanse gamelan en Japanse
toneelmuziek; het avondlandse muziekbewustzijn staat echter tegenover al deze
geluidsverschijnselen gelijkelijk afwijzend. Hetgeen evenwel, ook door de Parijse
ziener, met jazz bedoeld wordt,

148

Dit citaat is niet getraceerd.
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is iets van geheel andere, aanmerkelijk lagere, orde. Wij gebruiken de naam jazz
voor de hedendaagse equivalenten van de vroegere strijkjes. Wat eertijds een kapel
was, heet thans een band. Er is een soort band-bargoens ontstaan, voor het grootste
deel made in U.S.A., handelend over saxo's, breaks, tone-clusters en
wow-wow-dempers, een jargon dat door melomane jongelieden met evenveel
voorliefde gebruikt wordt als, mutatis mutandis, de specifieke sportterminologie.
Met de muziek heeft dit alles natuurlijk niets te maken en men kon vrede hebben
met de lichtelijk gesyncopeerde liefhebberijen van een deel der mensheid, ware het
niet dat de proporties, de verhoudingen tussen kunst en vermaak, wat al te fantastisch
zijn geworden, de laatstverlopen tien jaar. In Frankrijk vrat het kwaad eigenlijk
minder ver door dan bij ons, in Engeland of Duitsland. Men bedrijft in Parijs zijn
zotternijen minder serieus dan hier. Vóór en nà een Amerikaans-Engelse
confectieplatitude wil de Fransman toch altijd nog Le cygne horen, en Coppélia, en
het Faust-ballet.149 Men is daar nu eenmaal beter opgevoed.
In technisch opzicht was de amusementsmuziek van vroeger ongetwijfeld inferieur
aan het geblazen en geslagen vermaak van onze dagen. Wij zijn de mierzoete
gestreken geluiden van voor 1914 kwijtgeraakt en niemand verlangt die in gemoede
terug. De kirrende sentimentaliteiten en de dweepzieke tertsen van vroeger zijn
verdwenen; ‘King Jazz’ (om met Irving Schwerké te spreken)150 heeft radicaal
opruiming gehouden onder de artistieke muizennesten. Wat wij ervoor in de plaats
hebben gekregen, is, gelijk gezegd, technisch zeer veel beter verzorgd, exacter en
beknopter. Doch muzikaal - om dit voor niet artistiek geïnitieerden zo netelige woord
nog eens te gebruiken - zijn wij er wél op achteruitgegaan. Marsen van Sousa,
toneeldraken en de cancan waren uitingen van een, dikwijls plompe, pueriliteit. Maar
een generatie die nog slechts vermaak kan scheppen in silly symphonies en
beeldreportage, een geslacht dat Mickey the Mouse tot universeel aanbeden idool
koos, vertoont daarmee de symptomen van een pernicieus infantilisme. Men behoeft
geen sterrenwichelaar te zijn om deze vormen van volksvermaak hun nabije ondergang
te voorspellen. De ontwikkeling in kreeftsgang van het amusement des beschaafden
burgers kan aan de hand der thans bekende gegevens nauwkeurig berekend worden:
voor een kwarteeuw ongeveer verkeerde men in populair-artistiek opzicht in de
periode van de rijpende puber, anders gezegd: in de vlegeljaren. Er was een soort
kalverliefde in de lichte kunst, wat oververhitte romantiek en een grote hoeveelheid
sentimentaliteit; kortom een carnaval der burgers151 avant la lettre. Vandaag de dag
zijn wij met onze a-erotische amusementshelden Mickey c.s., met onze steriele
zogenaamde jazzmopjes in de kinderkamer aangeland; de zuigelingsleeftijd, waarin
alleen nog gekraaid en gejengeld wordt, staat voor de deur en binnenkort zal de zich
vermakende mens het prenatale tijdperk ingetreden zijn. In dit licht bezien wordt de
voorspelling betref-

149
150
151

Respectievelijk een deeltje uit Saint-Saëns' Le carnaval des animaux, een ballet van Léo
Delibes en een fragment uit Gounods gelijknamige opera.
Irving Schwerké (1893-1975) was een Amerikaans criticus die lange tijd als correspondent
in Parijs leefde. Hij schreef onder andere het boek Kings Jazz and David (1927).
Deze formulering refereert aan Ter Braaks boek Het carnaval der burgers (1930).
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fende de liqueurs douces, die de overwinning op de alcools nus zullen gaan behalen,
wél veelzeggend...
De Fransman is een onverbeterlijk optimist. Hij leest in de sterren dat het regime
van de vlotte, gestoten binaire ritmen ten einde loopt en dat hij de langste tijd heeft
moeten luisteren naar miauwende trompetten, hysterisch stuiplachende banjo's en
bête hinnikende saxofoons. En zijn hart is verheugd, zijn horoscoop belooft hem de
vanouds bekende perspectieven op
les vers tendres et bien rhythmés,
dont les rimes sonnent comme les baisers...152

Dat het leven, de kunst, de muziek eventueel nog jammerlijker zouden kunnen
degenereren, komt eenvoudig niet bij hem op. Misschien is deze kortzichtigheid het
aloude geheim van de miraculeuze Franse geestkracht?

Die Kunst der Fuge153
16 februari 1935 (DGA)
De uitvoering, door het Concertgebouworkest onder leiding van Hermann Scherchen,
van Joh. Seb. Bachs Kunst der Fuge heeft dit werk voor enige korte ogenblikken in
het tegenwoordig wel zeer bleke schijnsel der actuele publieke belangstelling
geplaatst.
Terecht? Ik zou dit niet durven zeggen. Noch de musici, noch het publiek, noch
de kritiek leken met deze uitvoering zeer gebaat. Om van Johann Sebastian Bach
maar te zwijgen...
Bernet Kempers, in zijn programma-inleiding, werpt de oude vraag op: ‘Is de
Kunst der Fuge te rekenen tot de toonkunst of tot de toonkunde?’ Uitvoeringen geven
geen antwoord op die vraag. Men kan, met Arntzenius, van mening zijn dat de
schoonheden van dit singuliere werk voor de publieke waardering te abstract, te zeer
‘van het metier’ zijn.154 Persoonlijk voel ik daar meer voor dan voor Scherchens
meditaties, die thema en contrapunten tegenover elkander wenst te stellen ‘wie
allgemeines Gesetz und Individuum’.155 Persoonlijk heb ik ook bijzonder weinig
fiducie
152
153

154
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Dit citaat is niet getraceerd.
De aanleiding tot dit artikel was het concert op 7 februari 1935 door het Concertgebouworkest
onder leiding van Hermann Scherchen, waarbij Die Kunst der Fuge van Bach werd uitgevoerd
in een orkestbewerking van Wolfgang Graeser.
L.M.G. Arntzenius, ‘Die Kunst der Fuge. Uitvoering onder Hermann Scherchen’. De
Telegraaf, 8 februari 1935. Arntzenius schrijft onder andere dat Die Kunst der Fuge ‘boven
de concertpraktijk uit en niet voor de concertpraktijk geschreven werd’.
Hermann Scherchen, ‘Zur ersten Aufführung der Kunst der Fuge im Amsterdamer
Concertgebouw’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 7 februari 1935, 243-245.
Scherchen schrijft: ‘Ebenso ist die Form der Fuge eine der Grundschöpfungen des
Menschengeistes: sie stellt Thema und Kontrapunkt gegenüber wie allgemeines Gesetz und
Individuum; und wie das Gesetz über dem Einzelnen steht, der sich auflehnt, ihm beugt, es
bejaht, für sich werken sieht, so stellen sich die Kontrapunkte grundsätzlich dem Thema
gegenüber, passen sich ihm an, folgen ihm begeistert, versuchen seine positive Kraft in sich
selbst nachzuwirken. Das Problem des Europäischen Menschen: das, die Einzelnen bindende,
überindividuelle Gesetz und ihr persönliches Begehren, Gestaltenwollen, Leiden und
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in een muziekbewustzijn dat zich genoopt gevoelt gebruik te maken van
algemeenmenselijkheden als: ‘[wir erleben Bachs Kunst der Fuge] als aufrüttelnden
Faktor von einer Vehemenz, die das Herz erbeben lässt, die Seele in Entzücken senkt,
den Geist zu Taten der zukünftigen Menschheit stählt.’156 Die gestaalde geest ener
toekomstige mensheid zal met een voor het actuele concertgebruik pasklaar gemaakt
Kunst-der-Fuge-pastiche bijzonder weinig weten te beginnen.
Het misverstand zit dieper. Dat de vraag: is dit een manifestatie van toonkunst of
van toonkunde? gesteld kon worden, moest ons toch op het spoor brengen, dacht ik.
Scherchen, Graeser, David,157 alle dirigenten en bewerkers die zich met de Kunst der
Fuge bezighouden, benaderen dit fenomeen van de verkeerde kant. Bach schreef
geen noot voor onze tegenwoordige concertpraktijk. Sommige van zijn werken
kunnen in die praktijk gebruikt worden, sommige kan men ervoor pasklaar maken.
Maar Bachs meest persoonlijke, zijn allerschoonste scheppingen voegen zich niet in
het kakelbonte mozaïek van ons concerteren. Het contact tussen Bach en de
tegenwoordige concertpraktijk levert in de eerste plaats problemen op: ‘Stoff zum
Schwatzen’. Klavecimbel of niet, coupures of integrale uitvoeringen, grote koren of
kleine bezettingen, één fluit, vier fluiten of twintig fluiten, georkestreerde orgelfuga's
of een gebusoniseerde158 Passacaglia - und jeder hat seine Freude dran.
De uitvoerende musici en de schrijvers over muziek laten zich door al deze
troebelen niet afschrikken - integendeel. Men kan Bach-specialist worden van
muzikale, filologische of ethische premissen uit. Het werk, het gehalte aan muziek,
is zo rijk, zo grandioos, dat geen enkele opschik, zelfs de meest wansmakelijke niet,
de muzikale macht kan knotten.
Maar wij behoren te beseffen dat Bachs componeren geheel anders gericht was
dan in onze tijden begrepen wordt. Zijn werk is ten dele toegepaste kunst: de
Passionen, de kerkelijke cantaten, zijn liturgische kunstwerken, thuisbehorend in de
kerk niet alleen, maar: geschreven voor een praktijk van in een kerkverband
thuisbehorende muzikale godvruchtigen. De orgelwerken - voor mij persoonlijk nog
steeds de meest gigantische manifestaties van het tonaal-contrapuntische
muziekbewustzijn - behoren al evenzeer in de kerk thuis, voor, tussen, na de diensten.
Bachs instrumentale werken: suites, inventionen, preludiums en fuga's, concerten,
sonates, zijn stukken om te spelen. Om te spelen, zelf te spelen. Niet om vóór te
spelen.
Bach kende onze praktijk niet. Wij, twintigste-eeuwers, gaan naar concertzalen
(tenminste, tot voor korte tijd deden wij dat nog wel) om ons daar door geoefende
specialisten schone en zware stukken muziek te laten voorspelen, stukken, zo pira-

156
157
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Glücksverlangen, in Einklang und Ausgleich zu bringen, spiegelt sich in der Fugengestalt
und findet die ideale geistige Prägung in Bachs Kunst der Fuge.’
Idem, 245.
Wolfgang Graeser (Neue Bach Gesellschaft, XXVIII/1) en Hans Theodor David (Peters, nr.
3940a) hebben zich beziggehouden met de uitvoeringsproblemen van Die Kunst der Fuge.
De versie die in het Concertgebouw gespeeld werd, was die van Graeser.
Busoni schreef vele pianobewerkingen van orgelwerken van Bach en stukken waarin hij
thematisch materiaal van Bach verwerkte.
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midaal moeilijk en diepzinnig dat wij onszelf in gepaste bescheidenheid mochten
verzekeren het stellig nooit zo perfect te zullen leren. Naarmate de virtuozen virtuozer
en de menigvuldige uitvoeringen talrijker werden, nam de animo om zelf te spelen,
om door het lichamelijk contact van notenbeeld, instrument en spelende handen deel
te hebben aan het geestesleven van de grote meesters, af. Vandaag musiceert men
niet meer. Men gaat ook niet meer luisteren. Van alleen maar luisteren is de aardigheid
spoedig af.
Wij kunnen de ‘vernieuwingen van het muziekleven’ op deze terreinen verwachten.
Een muziekbehoefte vertoont zich na alles steeds weer in de wens zelf klanken te
verwekken, zelf te improviseren, te fantaseren, te spelen. Het instrumentarium waarvan
men zich daarbij bedient, kan gewijzigd worden: het is bijvoorbeeld mogelijk dat
elektrofonen, eenmaal hanteerbaar geworden, hun plaats tussen blaas-, strijk- en
slaginstrumenten zullen gaan innemen. Men kan zich nog niet aan voorspellingen
wagen. Maar na het bovenstaande zal men het niet meer voor een paradox houden
wanneer wij constateren dat het spelen van de Kunst der Fuge op een piano, of à
quatre mains, of op vier strijkinstrumenten, of desnoods op een kwartet van saxofoons,
meer in Bachs geest is dan een concertuitvoering met Vor Deinen Thron tret' ich
hiermit toe. Hoe stemmingsvol we dat slotkoraal nu ook gevonden hebben...
Voor degenen die in staat zijn de Kunst der Fuge te spelen, althans te lezen en
mee te spelen, is de vraag: ‘toonkunst of toonkunde?’ geen vraag meer. Het werk is
beide - zoals elke in onze zin volmaakt geslaagde compositie.

Konzertmeister Kreisler159
9 maart 1935 (DGA)
Kapellmeister Johannes Kreisler, de schepping van de fantastische dromer en
melomaan E.T.A. Hoffmann, vervaagde in de loop van ruim een eeuw tot een
onduidelijk maar gigantisch symbool van het gehele romantisch-Duitse
muziekbewustzijn. Deze muzikale periode begint, volgens Hoffmanns apperceptie,
ergens bij Haydn, zet zich de hele negentiende eeuw door voort en strekt zich in het
heden nog uit tot Schönberg en Hindemith. Kapellmeister Kreisler, deze fictieve
figuur, heeft op een eigenaardige, achtergrondse manier een fabuleuze invloed op
de Duitse en daarmee op de algehele Europese muziek uitgeoefend.
Konzertmeister Fritz Kreisler, van vlees en bloed, vioolspelend en levend, zal
eenmaal op geheel andere wijze tot de historie behoren. Zij die na ons komen, zullen
de herinnering bewaren aan een singulier violist, aan een muzikant bij Gods genade.
Maar het stemt tot nadenken wanneer wij beseffen hoeveel geringer het spoor is dat
in de geschiedenis der mensheid kan worden nagelaten door een werkelijk mens en

159

Voor 14 maart stond een eenmalig recital van Fritz Kreisler in het Haagse Gebouw voor K.
en W. op het programma. Directe aanleiding voor Pijper om over hem te schrijven was
gelegen in het feit dat in februari in de New York Times bekend was gemaakt dat een groot
aantal gearrangeerde stukken waarmee Kreisler de wereld rondreisde - o.a. van Tartini,
Couperin en Vivaldi - in werkelijkheid door hemzelf gecomponeerd waren.
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een groot kunstenaar bovendien, dan de invloed, uitgeoefend door een hersenschim,
een onwezenlijk en realiter onbestaanbaar muzikantenidool. Toch, het kan niet de
magie der namen alleen zijn, die maakte dat Fritz Kreisler een zoveel belangrijker
figuur werd dan zijn medevirtuozen.
Velen spelen even goed, sommigen zelfs beter viool; velen vervaardigen, als hij,
van tijd tot tijd een charmant en welklinkend salonstukje; velen hebben hetzelfde
magnetische contact met hun publiek. En toch werkt Kreislers musiceren als iets van
een andere orde: een in het hedendaagse overgezet ‘Heut’ geigt der Strauss!'
Er loopt door het gebied der muziek een geheimzinnige scheidingslijn. Aan de
ene kant daarvan bevindt zich de muziek die ons interesseren of vervelen kan, die
wij bewonderen kunnen of verachten, maar die op een bepaalde wijze de muzikale
bloedsomloop stimuleert. Aan de andere zijde bevindt zich het miljard composities
en interpretaties waarvoor wij eventueel diep respect hebben, maar waarop ons
muziekinstinct niet reageert. Deze grenslijn doorsnijdt het gebied van de
amusementsmuziek zo goed als de terreinen van de hoogst gesublimeerde abstracte
kunst; de prestaties van kapelmeesters, instrumentalisten, zangers en zigeunerviolisten
worden erdoor gedetermineerd. Men zou mogen zeggen dat hetgeen Fritz Kreisler
doet, muzikaal stimulerend werkt, anders gezegd: positieve reacties verwekt.
Dit is - het werd hierboven reeds gezegd - geen bepaling van het niveau. Ettelijke
walsen van Strauss, bladzijden operamuziek die voor een aanzienlijk deel tot het
draaiorgelrepertoire behoren, werken op dezelfde wijze op ons muzikale organisme.
Maar het verdient soms meer aanbeveling zich een roes te drinken dan een
scheikundige analyse te maken: dat hangt van tijd en omstandigheden af. In artistieke
zaken heeft de abstinentiebeweging altijd meer kwaad dan goed gedaan en hier in
West-Europa, waar het artistieke alcoholisme om zo te zeggen niet voorkwam, blijkt
onze rigoureuze afschafferij telkenmale weer fataal.
Men schrijft en spreekt veel, en soms zelfs welsprekend, over kunst voor het volk,
muziek voor de jeugd en ontwikkeling van het muzikale besef. Maar het volk, en de
jeugd, trekt naar die plaatsen waar het bevrediging van zijn instinctmatige muzikale
behoeften vindt: naar de Italiaanse opera bijvoorbeeld, waar gezongen wordt omdat
zingen zo'n plezierige bezigheid is en men zich voor de exhibitie van de hoge c niet
behoeft te schamen.
Men gaat, in Rotterdam, naar de concerten van Flipse met zijn orkest, niet omdat
men daar perfecter orkestspel verwacht dan van Residentie-Orkest of Concertgebouw
(die vergelijkingen zouden slechts door ervaren vaklieden te maken zijn), niet uit
snobisme, omdat die programma's cultureel zoveel belangrijker zijn dan de eindeloze
herhalingen van het beperkte repertoire, waartoe men zich elders beperkt. Maar omdat
dit jonge ensemble instinctmatig zuiver musiceert, omdat nieuw en oud daar tot
klinken wordt gebracht louter ter wille van de muziek: omdat het zo fel klinkt, of zo
mild. Omdat dit musiceren, overdrachtelijk gezegd, geen blauwe knoop in het
knoopsgat draagt.
Men komt, als de gelegenheid daartoe zich hier in het land van tijd tot tijd eens
voordoet, in drommen luisteren naar Mengelbergs interpretatie van Tsjaikovski's
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Pathétique, evenzeer als men zich verdringt voor Mengelbergs Negende van
Beethoven, of zijn Matthäus-Passion van Bach. Niet omdat het geestelijk voedsel,
neergelegd in de Pathétique, zo verfijnd of substantieel zou zijn; niet omdat
Mengelbergs Bach of Beethoven als exempelen van stijlzuiverheid zouden kunnen
gelden. Integendeel. Van muzikale waarde of onwaarde kan zich de massa geen
rekenschap geven; men vraagt niet om Mahler, Beethoven, Bach of Tsjaikovski,
maar om muziek waarmee Mengelberg, naar proefondervindelijk is gebleken,
muzikale ontroering vermag te schenken. Men vraagt van zijn muziek dat zij een
antidotum zij tegen de dodelijke Hollandse zwaarte, tegen de grauwheid, de platte
vulgariteit van elke dag. Men zoekt in de muziek: vergetelheid. Sommigen vinden
die in de opera, bij de Italianen. Anderen bij de instinctmatig zuiver musicerende
ensembles die nog idealisme kennen. Weer anderen gevoelen hun verlangens
bevredigd door sommige waarlijk grote reproducentenfiguren als Mengelberg of
Kreisler. Dat de figuren der componisten schuilgaan achter de gestalte en de gebaren
dezer herscheppers, is een verschijnsel dat een concertpubliek koud laat. De hele
verhouding tussen scheppers en uitvoerders valt buiten de gezichts- en gehoorskringen
van de leek; voor hem zijn alle componisten, van Palestrina tot Debussy, tijdgenoten
van Orpheus. De enig wezenlijke persoon in het hele spel is voor hem de uitvoerder,
de schenker der muzikale lafenis.
Gewapend met dit inzicht behoort men ook een virtuoos als Fritz Kreisler te naderen.
Elk solistisch optredend kunstenaar heeft, uit hoofde van zijn geaardheid, iets van
de circusartiest in zich. (Vandaar het zich in orthodox-muzikale kringen telkens
manifesterende verzet tegen het ‘solisme’). Er moet iets van klatergoud, van
gestukadoord marmer bij zijn. Het echte goud en het massieve marmer moet men op
de internationale podia niet verwachten. Voor dit werk heeft Kreisler een
buitengewone dispositie; voor die praktijk zijn ook zijn solonummertjes geschreven
- stukjes waarvan bij een normaal-kritische beschouwing geen atoom zou overblijven,
maar als geleiders van Kreisler-stromen van podium naar publiek uitermate bruikbaar.
Waarom zou men de hoorder dit modeste vermaak misgunnen? Zij die van de
muziek andere, positiever, ontroeringen vragen, komen niet op vioolavonden en zij
voor wie muziek slechts een agrément, een versnapering beduidt, moeten bij
ontstentenis van deze muzikale delicatessen de zozeer begeerde likeurbonbons in
het Amerikaanse snelbuffet Sweet Jazz gaan schooieren...
Voor het overgrote deel der luisteraars is muziek nu eenmaal niet anders of meer
dan een, in het beste geval charmante, buitensporigheid.
Dit is de Kreisler van het grote publiek en van de kleine stukjes. Maar daarbuiten en
daarbovenuit is hij soms de meester der zeer aardse, doch zeer intense ontroering.
Ik herinner mij zijn reproducties van de grote vioolconcerten: daar was alle
zoetelijkheid verdwenen en leefde het wonder van een viriele viooltoon. De meeste
grote reproducenten zoeken hun bedoelingen achter de noten. Daar is niets te vinden:
achter de noten begint de oneindigheid. Maar sommige uitverkoren herscheppers
weten beter: zij ademen hun geest in de noten en hebben daardoor hun deel aan de
eeuwigheid.
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Een niet-interessant geval voor harmonische analyse161
april 1935 (Cacilia en De Muziek)160
Expositie
In A.D. Loman juniors beschouwing naar aanleiding van Eduard Reesers bespreking
der Derde symfonie van Willem Pijper162 vindt men als notenvoorbeeld in het
maartnummer van dit tijdschrift op bladzijde 197 een vrije compositie van de heer
Loman, welke hieronder opnieuw wordt afgedrukt.

Het mocht mij niet gelukken in mijn gedachten een muzikale voorstelling te maken
van de muzikale intenties die bij conceptie en creatie van genoemd stukje een rol
hadden gespeeld. Wel kon ik het klankbeeld van het ene moment naast het andere
in mijn gedachte realiseren, maar zoals gezegd, enig muzikaal verband ontbrak voor
mijn gevoel. Ik was in het geheel niet verbaasd te bemerken - toen ik het gegeven
op de piano speelde - dat mijn gehoor zich volkomen conform verklaarde aan mijn
klankvoorstellingsvermogen en blijkbaar evenmin iets van muzikaal verband kon
ontdekken. Zo bevond ik mij, eigenlijk niet geheel onverwacht, voor een volkomen
buitenmuzikaal geval geplaatst; iets wat zelfs in muziektijdschriften nog wel pleegt
voor te komen.
Mijn vele naspeuringen op het gebied der psychologie hebben mij door de opgedane
ervaringen afkerig gemaakt van het behandelen van specifiek artistiek-muzikale
zaken met niet actief creërenden op de basis van een schijnbare objectiviteit. Dit
klemt te meer waar ‘de beslissende uitspraak van de componist in dezen’ gevraagd
wordt door een theoreticus, die het temperament van de kunstenaar paart aan een,
muzikaal gesproken, volmaakt anticreatieve dispositie. Op twee punten moet ik in
het bijzonder de aandacht vestigen. Het eerste betreft een psychologisch ‘Querstand’effect, dat wil zeggen een neiging van alle sterk tot oppositie geneigde personen, om
hun betoog voort te zetten op een geheel ander punt dan op dat ogenblik nu juist door
de eerste spreker aan de orde gesteld was: muzikaal uitgedrukt e-gis-b per se
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Niet alleen de titel, maar ook stijl en woordkeuze parodiëren het artikel waarop dit een reactie
is: A.D. Loman jr., ‘Een interessant geval voor muzikale analyse’. Caecilia en De Muziek,
jrg. 92/9, 196-197.
Het blad Caecilia, in 1844 opgericht door F.C. Kist, fuseerde in 1918 met Het Muziekcollege.
Sindsdien verscheen het onder de naam De vereenigde tijdschriften Caecilia en Het
Muziekcollege; Algemeen onafhankelijk toonkunstblad voor Groot Nederland. Van 1931-1933
droeg het blad de naam Het Muziekcollege Caecilia, maandblad voor muziek. In 1933 fuseerde
het met De Muziek. Het nieuwe tijdschrift heette voortaan Caecilia en De Muziek.
Eduard Reeser, ‘De Derde symfonie van Willem Pijper’. Caecilia en De Muziek, jrg. 92/9,
138-146.
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fes-as-ces te moeten noemen. Het tweede punt betreft de proverbiale ongeneigdheid
van schoenmakers om zich bij hun leesten te houden.
Ik vroeg mijzelf na lectuur van het stukje van A.D. Loman jr. dus af of de puzzel
waarvoor deze consciëntieuze zoeker naar akoestische wetmatigheden zich door de
lezing van Reesers artikel geplaatst zag en die hij een ‘muzikale puzzel’ noemde,
niet veeleer een psychologische puzzel genoemd moest worden. En ziet, de oplossing
van het raadsel was gevonden.

Doorwerking
De oplossing ligt in des heren Lomans mededeling dat hij zich te dezer zake neergezet
had om een stukje (het hierboven afgedrukte) te vervaardigen, teneinde een bepaald
harmonisch fenomeen te verschuiven naar een plan waarop het voor de door hem
gestelde analytische premissen bereikbaar zou zijn.
Musici vervaardigen namelijk geen stukjes tot staving van (op zichzelf belangrijke,
dan wel onnozele) theorieën. Musici componeren, dat wil zeggen scheppen iets. Die
creaties kunnen belangrijk of onbelangrijk geacht worden; zij kunnen voor outsiders
interessante problemen bevatten (zie bijvoorbeeld Schönberg) ofwel alleen maar
traditioneel welluidend zijn, zonder een spoor van geest of metafysica (zie
bijvoorbeeld Benatzky). Maar Benatzky of Schönberg: het zijn scheppingen uit het
niets, dat wil zeggen uit een klanksuggestie. Vervaardigen doet men kunstzijden
kousen, wasmachines en radiotoestellen. Nadat de eerste fonograaf door Th. Alva
Edison uitgevonden was (dat was dus: een creatie) kon men fabrieken laten bouwen
waar men, met economisch-utilistische doelstellingen, grammofoons liet vervaardigen.
Op ons gebied kan men piano's vervaardigen, muziekschrijfpennen, elektrofonen
volgens de patenten van Theremin.163 Muziekgevoelige lieden, wier aanleg niet op
de gebieden der creatieve of reproductieve muzikale praktijk ligt, kunnen weliswaar
stukjes, grote stukken, opera's, symfonieën leren vervaardigen. Maar voor de kunst
Muziek zijn deze werkstukken volkomen overbodig en soms zelf schadelijk. Weinig
zaken zijn belemmerender voor de ontwikkeling van het artistiek begrip dan de
theoretiserende beschouwingswijzen die wij in de oneerbiedige jaren, die helaas
achter ons liggen, ‘gezwam in de ruimte’ plachten te noemen.
Hiermee lijkt Lomans interessante geval wel zowat tot de juiste, niet meer
interessante, proporties teruggebracht. De vraag of ik op zijn fabuleuze
instrument-van-bladzijde-155164 liever fes-as-ces dan e-gis-b zou willen laten spelen,
hoop ik te kunnen beantwoorden als ik dat instrument gehoord zou hebben (het klinkt
toch beter dan de Stem van de Reus?).165 Maar tot nader order zou dat op de door mij
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De Russische natuurkundige Léon Theremin (1896-1993) was de bouwer van het
ethergolveninstrument theremin, ook wel etherofoon genoemd (1924).
Loman verwijst in zijn artikel naar een eerdere tekst van zijn hand: ‘Is de toon Ges in de
toonsoort C denkbaar of mogelijk?’ (Caecilia en De Muziek, jrg. 92/9, 147-155). Daarin pleit
hij voor de bouw van een piano ‘in pythagoreense stemming’ met tweeëneenhalf toetsenbord.
De Stem van de Reus was een demonstratieauto voor Philips. De ‘stem’ was een versterker
met grote luidsprekers, aangebracht in een met reclame beschilderde auto.
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gekozen notatie e-gis-b geen invloed hebben. In melodisch opzicht ben ik een
overtuigd voorstander van een zo correct mogelijke orthografie; maar de orthografie
is de dienares der muzikale inventie, niet de tirannieke bureaucraat die door een
krampachtig vasthouden aan protocollaire gebruiken elk elan stuit en iedere
ontwikkeling belemmert. Wanneer een componist te kiezen heeft tussen orthografische
correctheid en gemakkelijke praktische realiseerbaarheid - en bij enigermate bonte
chromatiek komt dit bijna in elke maat voor - dan worden, in de ‘Staat’ der
componisten, de (puur theoretisch) belangen van de orthografie aan die van de praktijk
opgeofferd. E-gis-b veroorzaakt gewoonlijk sneller en zekerder de speelreactie dan
fes-as-ces: de grote drieklank op E is een begrip dat een musicus, langs de weg van
de geringste weerstand, beter bekend is geworden dan de grote drieklank op Fes.
Deze zelfde speculatie op 's mensen gemakzucht bepaalt de praktische zijde van
bijvoorbeeld de enharmonische verwisselingen. De theoretisch kortste weg tussen
twee plaatsen is niet altijd de beste of zelfs maar de meest bruikbare. En men
componeert iets om dat te (laten) spelen. De notatie die zoveel mogelijk gebruik
maakt van ‘gewone’ klanksymbolen is de beste. Zoals de ‘duidelijkste’ stijl van
schrijven in een taal ook steeds de ‘beste’ is; ‘gemaniëreerd’ of ‘gezwollen’ proza
is inferieur.
Hiermee wordt geen lans gebroken voor een spelling-Marchant in de muziek.166
Verre van dien. Er zijn, om in de buurt van ons voorbeeld te blijven, ettelijke gevallen
denkbaar waarin fes-as-ces een praktisch bruikbare notatie is: als wij ons bijvoorbeeld,
zoals in dat door Loman vervaardigde rare stukje, in as bevinden. Aansluitend op
g-bes-d is fes-as-ces praktisch onbruikbaar.

Conclusie
Het is betreurenswaard dat een scherp wiskunstig denker als A.D. Loman jr. zich bij
het kiezen van de objecten zijner belangstelling niet bepaalt tot die
historisch-gefundeerde onderwerpen waarvoor geen speciaal ontworpen ‘wetten met
betrekking tot melodiemogelijkheden op het gebied der chromatiek’ nodig zijn.
(Alsof een melodie zich, door wie of wat dan ook, de wet liet stellen!) Ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan zijn, Lomans, kanttekeningen bij de twintigste-eeuwse
pianotabulatuur van Pot uit Slikkerveer, verhandelbaar onder de naam Klavarskribo.167
De musici van de praktijk, uit de aard der zaak geneigd de voor de kunst noodlottige
resultaten van op artistiek terrein werkzame handelsondernemingen te onderschatten
(zie de invloed van grammofoonfabrikanten en radio-omroepleiders op het
tegenwoordige muziekleven), konden in deze subtiele materie de onvriendelijke
uiteenzettingen en de helder gestelde formuleringen van de akoesticus Loman
uitermate goed gebruiken. En daarom betreur ik het dat Loman zijn
muziektheoretische autoriteit met ‘interessante gevallen’ van dusdanig pulverachtige
consistentie aan het wankelen
166
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Hendrik Pieter Marchant was van 1933 tot 1935 minister van Onderwijs, Kunsten
enWetenschappen in het tweede kabinet-Colijn. Met de invoering van een vereenvoudigde
spelling bij onderwijs en examens in 1934 legde hij de grondslag voor de Spellingwet 1947.
Vereenvoudigde muzieknotatie, ontworpen door de elektrotechnicus Cornelis Pot (1885-1977)
en in 1931 aan de buitenwereld gepresenteerd.
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brengt. Het zijn niet alleen de componisten en de uitvoerders die in een glazen huis
wonen.

Coda
De muzikaal bevoegde lezer zal opgemerkt hebben dat de expositie van dit bescheiden
stukje proza niet ‘vrij gevonden’ is, doch louter bestaat uit het betoog van Loman in
de omkering. Ettelijke stijfheden in de ‘Stimmführung’ moeten dus aan de structuur
van de oorspronkelijke cantus firmus toegeschreven worden. Doorwerking, conclusie
en coda hebben wij ‘vervaardigd’, minder om het fata morgana-achtige twistpunt
e-gis-b of fes-as-ces te helpen oplossen, dan wel tot stichting en vermaak van de
enkele muzikanten die in 1935 nog niet vergeten zijn dat muziek een ding is, niet
om over te theoretiseren of te leuteren, maar om er mee te spelen en naar te luisteren.

Opening van het Amsterdams concertseizoen
12 oktober 1935 (DGA)
Mutter, ach Mutter, es hungert mich
gib mir Brot, sonst sterbe ich.
[...]
Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr.
(Mahler: Das irdische Leben)
Het officiële concertseizoen 1935-1936 werd op 3 oktober jongstleden in het
Concertgebouw geopend met de uitvoering van een symfonie, de Vierde, van
Bruckner.
Ter completering van deze op het eerste gezicht ietwat verbazingwekkende geste,
bevatte het programma een dichterlijke beschouwing van Rudolf Mengelberg en een
plattegrond van de structuur dezer symfonie, vervaardigd door Eduard Reeser. Als
toegift bevond zich in ditzelfde programma nog een drukwerkje van de N.B.V.
(Nederlandsche Bruckner Vereeniging), waarin men onder meer kon lezen dat het
jaarlijkse Brucknerfeest der I.B.G. (Internationale Bruckner Gesellschaft) in 1935
in Nederland plaats zou vinden - welke mededeling ofwel heel erg laat komt, of een
drukfout moet voorstellen.168 De uitvoering van de symfonie, onder leiding van Bruno
Walter,169 liet op het stuk van klank weinig, wat de exactheid der structuur en de
expressiviteit der tempi betreft zeer veel wensen onvervuld. De publieke belangstelling
voor de gebeurtenis was uiterst matig. Tot zover wat de uiterlijke kant van dit
seizoenbegin betreft.

168
169

Over de geplande en afgelaste Bruckner-feesten zie de bijdrage van Nico Steffen in De Leur
(1997), 58.
Bruno Walter was van september 1934 tot september 1939 als vaste dirigent naast Willem
Mengelberg verbonden aan het Concertgebouworkest.
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Het verschijnsel van de Bruckner-renaissance (het woord is wat groot voor het begrip,
dit tussen haakjes) verdient iets meer belangstelling dan deze niet bijzonder
overtuigende uitvoering zou laten vermoeden. De negen symfonieën van Anton
Bruckner zijn ongemeen interessante manifestaties van een uiterst barok, soms
grandioos, soms huisbakken, enerzijds bont-fantastisch, anderzijds
schoolmeesterachtig, maar altijd en overal viriel muzikantenbewustzijn. Er valt over
de muziekhistorische figuur Bruckner van allerlei op te merken dat wellicht buiten
het kader van deze beknopte beschouwing zou vallen. Men behoort hier evenwel één
ding in het licht te stellen, als noodzakelijke aanvulling op de lyriek, de theologie,
de sociologie, de halfzacht esthetiserende musicologie en de schismatiek, waaraan
men zich ten behoeve van deze, voor een indifferent publiek ontoegankelijke
muziekstukken te buiten begint te gaan: de betekenis van Bruckners muziek voor
het concertleven van onze tijd is uiterst gering. Met diverse kunstmiddelen kan men
er voor een kleine periode misschien wel in slagen die betekenis een ietwat groter
schijngestalte te geven, maar tot een waarlijk verstaan van Bruckners muzikale dialect
kan het niet meer komen: de concertbezoeker van deze dagen hongert niet meer naar
het brood van zijn symfonieën. Men begint voor Bruckner te ijveren, vijftien, twintig
jaar na Mengelbergs Mahlercultus. En géén muzikale leek die deze campagne heeft
meegemaakt, kan meer in staat geacht worden een enigermate juist beeld van de
oudere meester te krijgen. Voor dezulken blijft Bruckner de voorloper, de wegbereider.
Het triothema uit het Scherzo van deze Vierde symfonie werd onze melomanen
bekend als Des Antonius von Padua Fischpredigt van Mahler; het hoofdthema uit
de Finale van deze zelfde symfonie, de langzaam schrijdende tonica-kwint-bassen,
de Schubertismen der tweede thema's, de eeuwig tremolerende opgepropte
vulstemmen in het strijkorkest, de behandeling van het koper, de geforceerde
climaxen, de harmonische stapeltechniek - alles had men twintig jaar geleden al bij
Mahler gehoord. En te veel gehoord: het werkt niet meer. Het is onrechtvaardig
tegenover Bruckner, toegegeven. Maar wat wil men? Het vonnis is reeds ten uitvoer
gelegd. Hoger beroep op een nieuwe communis opinio zal niet baten: ‘Als das Brot
gebacken war, lag das Kind auf der Totenbahr.’
Bovendien is het ogenblik wel zeer onhandig gekozen: hoe wil men adepten voor
deze kunst kweken op een tijdstip dat oververzadigd is van de cataclysmen van klank,
die met de partituren van Mahler en Strauss ontketend konden worden; op een tijdstip
dat men geen rust, geen geduld, geen belangstelling, geen energie, geen liefde voor
de muziek meer heeft? Men fabuleert wat over hoge zedelijke waarden die in deze
composities opgesloten zouden liggen; men pronkt met duizend en één zaken die
aan de hoge en doornige staketsels van Bruckners symfonische levenswerk wel
opgehangen kunnen worden. Met de muziek heeft dit alles ternauwernood nog iets
te maken.
Dit is de jammerlijke, toevallig op de muziek geënte, levensesthetica, het is de
quasi-artistieke moraliteitsfilosofie, na en door de menigvuldige dilettantische
commentaren op Beethoven in gebruik gekomen, waaraan een melomane, doch in
wezen antimuzikale horde zich met hartstocht overgeeft. Dankzij soortgelijke
beschouwingswijzen kon men in dit land tot zijn mateloze Mahler-overschattingen
komen. Het procédé wordt thans onveranderd op Bruckner toegepast.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

637
De muziek van Beethoven bezit zo ontzagwekkend veel specifiek muzikale
ontroeringsmacht, dat de essentie van zijn scheppingen niet weg gecommenteerd
kan worden. Datzelfde centrum van muziek was bij Mahler veel geringer: zijn
symfonieën begonnen groter en dieper te lijken dan zij waren, dankzij het commentaar.
Maar een mode leeft slechts luttele jaren; een geslaagde kunstdaad reikt boven
tijdsbegrippen uit. Nu de beschermende laag lyriek om Mahler heen weggevallen is,
blijft slechts het werk van de muzikant over. (En is een componist ooit meer dan een
muzikant, in de juiste, verstrekkende betekenis van het woord?) Thans is men doende
de profetenmantel om Bruckner heen te draperen. Het staat, op een afstand, soms
machtig indrukwekkend, maar het is monnikenwerk. Bruckner is nooit op muzikale
gronden populair geworden. Het is: muziek voor musici, muziek om te dirigeren,
om te spelen. Maar als muziek om naar te luisteren te ongeserreerd, te mateloos, te
breedsprakig, te onoverzichtelijk. Het muziekbewustzijn dat de schepping van
Bruckner is: consequentie van Schubertiaanse musiceerdrift en nieuw-Duits
harmonisch avontuur, kon de concertzalen korte tijd vullen in de kakelbont
opgesmukte vorm die Mahler eraan gegeven had, ‘met weinig denken aan zijn
meester’.170 Maar de renaissance van de authentieke Bruckner, het ideaal waarvoor
men thans vrijwilligers tracht te werven, berust op buitenmuzikale gronden.
En is deswege tot mislukking gedoemd.

Concertgebouw te Amsterdam
2 november 1935 (DGA)
Badings: Derde symfonie
Trapp: Pianoconcert, op. 26
In het organisme, genaamd het concertleven van deze tijd, vindt men een drietal
belangen verenigd. Deze belangen lopen somtijds parallel, vaker echter (in dit land,
in dit tijdsgewricht!) blijken de tegenstellingen onoverbrugbaar.
Ten eerste is daar het belang van de muziek. Dat is soms volkomen ideëel, soms
het tegenovergestelde. Zowel Mozart als Max Trapp - om het
Concertgebouw-programma van 24 oktober 1935 nu eens te raadplegen - schreven
hun pianoconcerten ten behoeve van de praktijk van een concertleven. Het uitvoeren
van een concert van Mozart is, in deze jaren, een vrijwel ideële bezigheid geworden:
men dient op deze wijze de schoonheid, houdt het concertleven in gang en bevredigt
alle drie de belangengroepen van het organisme, bovengenoemd. Het uitvoeren van
een concert van Trapp is een daad, gedicteerd door utilistische overwegingen, welke
met het zo te noemen ideële belang van de muziek volkomen strijdig zijn.
Ten tweede is er het belang van de musici, waaronder wij te verstaan hebben:
solisten, dirigenten, muzikanten, vakverenigingen, nog levende componisten,
impresario's, suppoosten en verslaggevers. Henk Badings heeft er belang bij,
maatschap-
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Dit citaat is niet getraceerd.
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pelijk gesproken, dat zijn werk door Mengelberg uitgevoerd wordt. Evenzeer heeft
Mengelberg er belang bij, zulk werk, getuigenis van ernstig muziekbesef, bewijs van
hedendaagse Nederlandse componeervaardigheid, te dirigeren en aldus eventuele
verwijten van eenzijdigheid en verminderde belangstelling voor het nieuwe te
weerleggen.
Ten derde: het belang van de consument. De muziekhoorders vormen een ten dele
(zeggen wij voor 90 percent) passieve, ten dele actieve massa. De verlangens,
vermogens, atavismen en bevliegingen van de actieve tien percent geven het
seismogram van hetgeen ‘men’ van zijn muzikale bevredigingen verwacht. In grote
trekken, althans. Want de stromingen die zich in deze grote derde groep vertonen,
zijn slechts voor een klein deel van muzikale aard. Er komt een massa ‘Hordentrieb’
bij, velerlei heldenverering, talloze society-, modieuze en mondaine overwegingen,
klassenbewustzijn, politiek en uiterst alledaagse nieuwsgierigheid. Voor het publiek,
enerzijds, is het van veel meer belang dat Mengelberg weer dirigeert, dan dat de
Concertgebouw-leiding plotseling een vleug van sympathie met de muziek van deze
tijd schijnt te vertonen. Anderzijds wordt het belang van het actieve deel der luisteraars
veel beter gediend met de te denken gevende combinatie Badings-Trapp op één
programma, dan met de zoveelste uitvoering van Mahlers Vierde symfonie.
Wanneer wij er met het bovenstaande in geslaagd zijn de uitvoering van 24 oktober
tot een ding te maken waarover ten minste gedacht kan worden, dan kan het zijn nut
hebben de zaak iets minder in vogelvlucht en welbewust louter van het standpunt
der muziek(belangen) uit, te beschouwen. De belangen van musici en toehoorders
worden overal en altijd op de voorgrond gesteld en zonder dit uiterst menselijke
verschijnsel te onderschatten of (erger!) te overschatten, lijkt het gewenst te
constateren dat de belangen van de muziek veelal in het geheel niet identiek zijn aan
die van het merendeel der musici.
Alle componisten schreven hun werken voor een praktijk. Soms, gelijk Joh. Seb.
Bach of Haydn, voor de praktijk van alledag; in andere gevallen (Richard Wagner)
voor een praktijk die eerst nog gemaakt moest worden. Aan de waarde van de
kunstwerken doet dit niets af of toe. Men moet alleen trachten de werken zoveel
mogelijk in het kader te laten waarvoor zij geconcipieerd werden, dat wil zeggen
Weense walsen niet uit de balzaal halen, operamuziek in het theater laten en liturgische
werken in de kerk.
Een stuk als de Derde symfonie van Henk Badings is typisch ontworpen en
uitgewerkt voor de grote concertzaal, voor de serieuze symfonische praktijk, waarvan
een Willem Mengelberg de gezaghebbende vertegenwoordiger is. In dit kader kan
men deze symfonie grotelijks waarderen, zonder zich voorlopig nog te verdiepen in
bespiegelingen betreffende de betekenis van deze Derde te midden van Badings'
overige composities. Het komt mij voor dat daartoe de tijd nog niet gekomen is. Voor
degenen die Badings' werk slechts voor een klein deel kennen, zouden deze
beschouwingen prematuur zijn. Voor ons, die het groeiproces van deze componist
van nabij
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hebben meegemaakt, staat het echter vast dat een interpretatie zoals Mengelberg die
van deze symfonie geeft, zeer veel toevoegt aan de expressie van het stuk, maar juist
daardoor het geheel op een wel zeer persoonlijke wijze belicht. Badings' muziek lijkt
mij nog steeds aanmerkelijk minder Duits dan zij op dit concert geklonken heeft. Dit
is niet een kwestie van ‘hineininterpretieren’ - zó scheef en zo primitief liggen de
zaken hier niet. Maar Mengelberg wordt door een aantal, inderdaad specifiek
on-Latijnse, gedachtegangen van die muziek als het ware gedwongen tot superlatieven.
Het komt Badings' ietwat stugge klank ten goede, maar de architectuur van dit
zogeheten cyclische werk wordt er volkomen door vernietigd. De cyclische structuur
is ná César Franck steeds moeilijker herkenbaar geworden. Dermate dramatisch
geïnterpreteerd verliest deze vorm alle muzikale logica. Voor mij gaat het enigma
der noten boven de vervliedende bekoring van een schoon instrumentaal effect. De
noten blijven namelijk staan...
Het muzikale belang van het Pianoconcert van Max Trapp is duister gebleven.
Muzikaal gesproken bestaat dit werk niet. Van de eerste D-majeur-arpeggio's tot de
laatste orkestrale snauwen met toonladders van de solist is het geheel een locus
communis. Het enige fragment dat in de herinnering blijft hangen, is het martiale
alternatief uit het laatste deel, van cijfer 67 tot 72. En die muziek is van Mahler:
Finale Tweede symfonie, Der grosse Appell. Trouwens, de hobo- en
klarinettenmelismatiek uit het tweede deel is evenzeer sterk door a-Germaanse
dampen bewasemd: Rimski, Shéhérazade. Het Concertgebouw-programma, dat op
het stuk van informatieve mededelingen dikwijls niet onamusante lectuur oplevert,
deelde trouwens mee dat de componist ‘een enigszins internationale ontwikkeling
gevolgd heeft’. ‘Niettemin’, heet het verder, ‘streefde hij naar een Duitse carrière,
die met een leraarschap aan een conservatorium te Berlijn is begonnen en met een
belangrijke positie aan de Hochschule für Musik aldaar werd voortgezet.’ Dat
‘niettemin’ is een der aardigste diepzinnigheden die de laatste tijd in het programma
te lezen zijn geweest - het wordt alleen geëvenaard door de weloverwogen keuze
van het werkwoord streven...171
Bezien van het muziekstandpunt uit had de uitvoering van een dermate inferieur
werk als deze piano-orkest-onenigheid achterwege moeten blijven. De belangen der
in muziek belangstellende Nederlandse leken werden door het naast elkander plaatsen
van Trapp en Badings evenwel ten zeerste bevorderd: het is nuttig voor het muzikale
gevoel van eigenwaarde van ons publiek, te moeten constateren dat de muziek van
de Nederlander tientallen malen beter gemaakt, dieper doorvoeld, muzikaler
gerealiseerd is dan het werk van de Duitser, waarvan zijn landgenoot, de fenomenale
Gieseking, een indrukwekkende vertolking gaf: het zoveelste bewijs dat men zelfs
voor verloren zaken een welsprekend pleidooi kan houden...

171

Uit de formulering van Pijper mogen we afleiden dat hij op de hoogte was van Trapps politieke
stellingname: Max Trapp was erevoorzitter van de in 1934 opgerichte Arbeitskreis
nationalsozialistischer Komponisten. Prieberg (1982), 171.
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Kunstenaar en Muzikant
23 november 1935 (DGA)
Paul Hindemith in het Concertgebouw172
Grote kunstenaars zijn somtijds slechte muzikanten. En omgekeerd. ‘Muzikant’
betekent hier: de van muziek bezetene, de mens die in de bezigheid van het musiceren
zijn reden van bestaan vindt. Julius Röntgen, bijvoorbeeld, was het type van de
muzikant. Lang niet alle musici, zelfs lang niet alle voortreffelijke musici, zijn
muzikanten. Er is veel naïviteit voor nodig, een bepaalde onfilosofische dispositie
en een betrekkelijk geringe mate van mentale verfijning. Richard Wagner vertoonde
als componist vrijwel alle kenmerken van de niet-muzikant: volgens zijn apperceptie
maakte de muziek deel uit van het Gesamtkunstwerk - uit muzikantesk oogpunt
bezien een absurditeit - in zijn brieven klaagt hij herhaaldelijk over een manco aan
‘techniek’, waardoor hem het componeren abnormaal zwaar vallen zou. Schumann,
Diepenbrock, Saint-Saëns waren grote meesters, die niet in de eerste plaats muzikant
genoemd konden worden.
Meestal is het beeld gecompliceerder: Berlioz bijvoorbeeld was enerzijds een
begenadigd muzikant, anderzijds een radicaal denker, een intens levend mens.
Men zou het wellicht zó kunnen formuleren: een zeker, vrij hoog percentage
muzikantschap is voor een componist het allereerst noodzakelijke. Komt hier nu
niets meer bij, blijft de persoon in kwestie dus louter een ‘Nur-Musiker’, dan kan de
prognose omtrent het slagen in de tijd van die persoonlijkheid niet zo bijzonder
gunstig luiden.
De grote historische figuren ontleenden hun onaantastbare positie in het
cultuurleven aan het feit dat hun muzikantschap een (integrerend) deel uitmaakte
van hun, op zichzelf ook reeds singulier, levensbesef. Bach, Beethoven, Rameau,
Orlando di Lasso, Monteverdi hebben hun prioriteit niet te danken aan hun superieur
muzikantschap, maar aan hun universaliteit. En, om nogmaals Wagner te noemen:
weinig meesters hebben een dieper doorwerkende invloed op het kunstbesef van de
vooroorlogse Europeaan gehad dan juist hij. Door zijn muzikantschap? Neen, door
het totaal van zijn geestelijke vermogens: zowel door zijn (op zichzelf troebele)
filosofie als door zijn (op zichzelf minderwaardig) dichterschap, als door zijn (totaal
verouderde) regieprincipes, als door zijn (hemzelf inferieur lijkend) muzikantschap.
Wagner is eigenlijk het voorbeeld van een zeer groot man, die uit een zeker aantal
op zichzelf niet absoluut superieure gegevens een dominerend geheel wist te scheppen.
Duitsland nu heeft altijd meer specialisten opgeleverd dan universele figuren. Goethe
was een der zeldzame uitzonderingen die deze regel bevestigen. Dit hangt wellicht
samen met de zin voor organisatie die in Duitsland dieper in de volksziel is doorge-
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Tijdens het concert op 14 november 1935 in het Concertgebouw werden twee werken van
Hindemith gespeeld: het Philharmonisches Konzert en het altvioolconcert Der
Schwanendreher (met de componist als solist).
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drongen dan overal elders. Behalve in Bohemen vindt men nergens ter wereld zulke
reincultures van muzikantschap als in Duitsland en Oostenrijk. Met alle belangrijke
voordelen en alle nog veel aanzienlijker nadelen, daaraan verbonden.
Volgens de waardering van sommigen was Joh. Seb. Bach zulk een Nur-Musiker.
Wij menen dat deze gespecialiseerde waardering aan de grootheid van de singuliere
meester tekort doet. Er is weinig bekend omtrent Bachs geestelijke habitus, maar
bijvoorbeeld zijn werkzaamheden op pedagogisch terrein reeds duiden toch op
ettelijke, buiten het nauwkeurig begrensde muziekgebied liggende, belangstellingen.
Scheppingen als met name te noemen fragmenten uit de Matthäus-Passion, de
Orgeltoccata in d, verscheidene cantates en, vooral, de Kunst der Fuge geven
duidelijke aanwijzingen in deze richting. Daarnaast vindt men in zijn nalatenschap
duizend en één werkstukken die slechts als muzikantenprestatie recht hebben op
onze waardering. Men zou hoogstens mogen zeggen dat bij Bach het beginpunt te
vinden is van de gespecialiseerd-muzikanteske ontwikkeling welke de toonkunst
ondergaan heeft; een ontwikkeling waaraan wij een aantal grandioze kunstwerken
te danken hebben, maar waarbij wij behoren te bedenken dat uit dezelfde
geesteshouding het miljard alleen-maar-respectabele muzikale werkstukken ontstaan
is: scheppingen van mediocriteiten, van meesters en soms zelfs van grootmeesters:
sonates van Schubert, symfonieën van Mendelssohn, het complete oeuvre van Brahms
en daarenboven alles wat de notabelen van de muzikale middenstand: Reinecke, Raff
en Gade, Hummel, Zweers en Reger gepresteerd hebben. Wij noemen hier zes namen
- zonder moeite zou men zestigmaal zestig namen kunnen releveren. Namen van
uitnemende musici, wier autoriteit in hun tijd en in hun milieu buiten en boven elke
discussie stond - maar van wie de betekenis voor de evolutie der muziek, van een
ietwat universeler standpunt bezien, nihil was.
Paul Hindemith is, evenals zijn voorganger Max Reger, typisch een muzikant. Hem
interesseren muzikale problemen. Een kunstenaar zou nimmer vrede kunnen hebben
met akkoordformaties en instrumentatie-effecten welke zo abominabel klinken als,
bijvoorbeeld, de variatie met drie solostrijkers uit het Philharmonisches Konzert.
Alleen een typisch Nur-Musiker kan als punt van uitgang voor een altconcert vier
(!) zo weinig gedifferentieerde versjes kiezen als Hindemith aan zijn Schwanendreher
ten grondslag legt. Dit zijn geen verwijten - integendeel. Wij trachten te determineren.
Het is nooit een boeiend schouwspel iemand zijn naturel te zien forceren. Hindemith
is evenmin een universele geest als Franck dat was of Bruckner. En dat César Francks
esthetisch besef ab origine van een hoger orde was, dat Bruckners geest steviger
verankerd lag, onder andere in religieuze dogma's - en dat deswege het werk van
deze twee meesters superieur genoemd moet worden aan het muzikantenplezier van
de jongere Duitser, behelst geen specifiek muzikale sententie. Alleen zal men zich
ertegen moeten verzetten dat van niet voldoend bevoegde zijde gepoogd wordt aan
Hindemiths oeuvre een betekenis toe te kennen welke niet geëvenredigd is aan de
waarde der muziek. Het programma van het concert, waarop de twee genoemde
werken uitgevoerd werden, bevatte namelijk een lijvig stuk in slecht Nederlands
gesteld
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proza, waarin Hindemith voor het, uit de aard der zaak niet over vergelijkingsmateriaal
beschikkende, publiek wordt uitgetekend als een ‘nobel en bezadigd lyricus [...] aan
wie men de wordingsgeschiedenis van de moderne muziek kan studeren’. Dit hier
is alleen maar bespottelijk. Maar ergerlijk van misleidendheid is een uitspraak als
‘de taak, waarvan Debussy in 1890 al droomde: de reactie tegen Wagner en het
verbrijzelen van de romantische ban, heeft Hindemith in 1922 pas vervuld’.173 Men
zou, niet voor de eerste maal overigens, aan de Concertgebouw-leiding een ietwat
gelukkiger hand willen toewensen bij de keuze van haar programma-inleiders. Deze
toost staat hier als een acte van onvermogen, waaraan muziekminnend Nederland
nog lang met schaamte zal terugdenken.
Hindemith zelf, die een scepticus is, als alle muzikanten, moet zich bij de lectuur
van dit pleidooi tamelijk onbehagelijk hebben gevoeld. Zijn ambitie is veel
enkelvoudiger: muziek maken wil hij. De historie zal naderhand aan de muziek die
hij maakte, een rangorde toekennen, te midden van hetgeen dezelfde muzikale waarde
vertegenwoordigt. Dat die waarde niet op het niveau te vinden zal zijn waar de
scheppingen van Bach, Wagner, Debussy thuishoren - altemaal namen die in dit
reclamedrukwerkje in de meest letterlijke zin ijdellijk gebruikt worden - is een
waarheid welke iedere leek zonder aarzelen ontdekken kan: nobele en bezadigde
lyriek, bijvoorbeeld, klinkt anders dan deze improvisaties voor soloalt met harp en
twee hoorns op Nun laube, Lindlein, laube.
De Nederlandse critici hebben, voor zover mij bekend zonder uitzondering, in het
licht gesteld dat Hindemiths stijl in deze werken geëvolueerd schijnt te zijn. Mathis
der Maler174 lijkt dan het werk waarbij deze koersverandering (populair gezegd: wég
van het draufgängerisch pueriele optimisme uit Neues vom Tage) voor het eerst
duidelijk aan de dag treedt. Ik meen dat deze, verre van steriele, cultuur van lyriek
al in de oudste sonates, in het Nachtstück uit de Suite 1922, te vinden was. Wat
veranderd is: Hindemiths plezier in de muziek. Een stuk als Der Schwanendreher is
langduriger en vervelender dan de oudere Kammermusiken. Hij vindt niets nieuws
meer; nieuws is er trouwens op het door hem gekozen niveau van musiceren niet
meer te vinden. En men zou hem dus met meer recht een gebrek aan mobiliteit kunnen
verwijten dan hymnen aan te heffen op zijn huidige staat van nobel en bezadigd
lyricus. Rest de vraag of de vaccinatie met oude Duitse volksliedjes een positieve
reactie in dit muzikantenorganisme heeft teweeggebracht. Ik heb van dien aard niets
kunnen ontdekken: of Hindemith nu een Zwölftonreihe verwerkt, dan wel een
lamentabel koerend volksliedje ‘zwischen Berg und tiefem Tal’ - het klinkende
resultaat blijft vrijwel gelijk.

173
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Julius Hijman, ‘Hindemith’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 14 november 1935,
89-96. Pijper assembleert een en ander hieruit. Op p. 89 staat de kwalificatie ‘rijp en bezadigd’,
op p. 92 ‘een groot lyricus’. ‘Met hem, door hem heeft de moderne muziek haar ontwikkeling
doorgemaakt; aan hem kan men die wordingsgeschiedenis studeren’ is te vinden op p. 90.
Het tweede citaat staat op p. 91.
In De Groene Amsterdammer staat Mathis der Mahler. Een grapje van Pijper of een zetfout?
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Zonder twijfel hebben de spotters die na Der Schwanendreher meenden te moeten
opmerken dat dit nu blijkbaar de achttien karaats Blubomusik175 moest voorstellen,
een schijn van gelijk. Hindemith is altijd actualist geweest; omstreeks 1920 kon hij
even oprecht ‘geloven’ in de artistieke importantie van de modeartikelen Shimmy
en Boston176 als later in Laienmusik, als vandaag in Bodenständigkeit. Hij kent geen
innerlijke imperatieven, niet van esthetische (Debussy), niet van ethische (Franck),
niet van religieuze aard (Bruckner). Dit ontbreken van buitenmuzikale imperatieven
zou een voordeel kunnen zijn, wanneer de psychische discipline, het ordenend
bewustzijn, aan hoger eisen beantwoordde. Ook zonder de esthetische premissen zou
Debussy een groot componist geweest zijn. Beethoven zou zonder zijn
wereldhervormende tendensen dezelfde gigant zijn gebleven. Maar Hindemith, zonder
de grotestadsagitatie, die hem tot de representatieve Duitse componist van de republiek
van Weimar177 maakte, zonder de achtergrond van een koortsige jacht naar steeds
wisselende luchtspiegelingen, schrompelt ineen tot een middelmatig auteur. ‘De
belangrijkste Duitse meester na Richard Strauss’ heet hij. Het is mogelijk. De grafiek,
die, uitgaand van Beethoven, over Wagner en Strauss, steil naar beneden begon te
wijzen, vertoont op dit punt een zuivere verticaal. De Europese muziek van deze tijd
zal dus in andere landen en door andere componisten geschreven moeten worden.

Ariane et Barbe-bleue178
30 november 1935 (DGA)
Wagnervereeniging, Amsterdam
Wanneer er iets bewaard zal blijven van het oeuvre van Maeterlinck, dan zal dit
te danken zijn aan de componisten die zijn drama's tot libretti... verlaagden, zou men
denken? Nee, verhoogden. In het allerbeste geval bleken deze bleke en onheldere
symbolismen bruikbare operalibretti.
Tot nu toe kent men slechts één zodanig geval: Pelléas et Mélisande. Voor het
genie Debussy was de vaagheid, de onnozelheid en de gemaniëreerdheid van dit
tekstboek een element dat, in zijn muziek, volkomen opgelost kon worden. Op het
niveau van Barbier, Carré of Schikaneder179 blijkt voor Maurice Maeterlinck plaats
te vinden te zijn.
Aan Paul Dukas zou Maeterlinck de onsterfelijkheid niet hebben kunnen danken.
Ariane et Barbe-bleue is zowel als opera als in de vorm van een conte dramatique
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Afkorting van Blut- und Bodenmusik.
De shimmy is een dans, ritmisch verwant aan de foxtrot, die o.a. voorkomt bij Hindemith
en in de Dreigroschenoper van Brecht en Weill; de boston is een Amerikaanse versie van
de langzame wals.
Benaming voor de Duitse republiek tussen 1918 en 1933.
Annalen 1311.
Jules Barbier (1825-1901) en Michel Carré (1822-1872) werkten samen als librettisten, o.a.
voor Gounod en Offenbach; Johann Emanuel Schikaneder (1748-1812) was de tekstschrijver
van Die Zauberflöte.
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een exceptioneel slap gewrocht: de verfijning is bloedeloos, de spanning vaag en
niet beklijvend, de woorden zijn pretentieus en de psychologische motivering is
conversatie. Maeterlinck is een zuiver prototype van de fin de siècle dichterling, de
dramaturgeling, die cultures maakt op oude primitieve romans en ballades. Het
resultaat van dit psychologisch en dramaturgisch dilettantisme is een woekering: de
moderne schimmels overdekken het oude gegeven: men herkent kleuren noch vormen
meer, en de atmosfeer die het nieuwe product omgeeft, is kelderachtig en soms zelfs
verstikkend. In het geval Ariane komt dit wel zeer duidelijk aan de dag: hetgeen hier
van de Blauwbaard-figuur - toch waarlijk geen dramatisch neutrum - gemaakt werd,
is dermate onwezenlijk dat dit ‘drama’ eigenlijk geen antagonist meer vertoont. Het
dramatisch conflict glijdt onder de handen weg en er is noch katharsis, noch peripetie.
Esthetisch gezien is dus dit tot elke prijs esthetisch product volkomen negatief: zeven
vrouwenrollen, een Blauwbaard die enkele minuten op de scène is, en in het derde
bedrijf alleen maar figureert, vier mannenstemmen uit een koor, dat slechts ten tonele
verschijnt om door de protagonist met zachte dwang weggestuurd te worden, en
verder niets meer.
Op de muziek heeft de ontoereikendheid van dit libretto helaas meer invloed gehad
dan noodzakelijk was geweest. Een meester als Debussy zou voor al deze vage
vrouwenfiguren subtieler en typerender nuances gevonden hebben dan waarover
Dukas beschikte. Een waarlijk muziekdramaturg zou zelf de conflicten hebben
geschapen die zijn librettist hem onthield. Dukas was niet groot genoeg om het hele
toneel te vullen met de afsplitsingen van zijn geest; ook muzikaal gebeurt er lang
niet genoeg voor een hele avond opera.
Dit zijn aanmerkingen op de essentie van het werk. Wanneer wij afzien van de
principiële zaken, en de kwesties waar het tenslotte op aan komt, voor een ogenblik
terzijde laten, is er plaats voor waardering van een groot aantal secundaire
eigenschappen. Het werk is uitmuntend voor het orkest, en goed voor de stemmen
geschreven. Dukas vindt nimmer een muzikaal motief dat met een ontdekking gelijk
te stellen is - als bijvoorbeeld Debussy, de drie hoofdzaken uit de Pelléas,180 of, in
geheel ander verband, Wagner, honderden malen - maar hij typeert en preciseert
voortreffelijk. De gloed van zijn orkestrale klank bij het fragment met de schatkamers
in de eerste acte kan naast de beste bladzijden uit zijn Apprenti sorcier gesteld worden
en in de inleidingsmaten voor II en III beweegt de muziek zich levendig en krachtig.
Van coloriet is ook het gedeelte met de vrouwenstemmen in I bijzonder geslaagd.
De opvoeringen, onder de waarlijk uitmuntende muzikale leiding van Philippe
Gaubert, voldeden aan de hoogste eisen welke men aan de allerbeste
operagezelschappen stellen kan. De partituur heeft in dertig jaar het een en ander
aan charme verloren, maar het is merkwaardig op te merken hoezeer deze muziek
zich aanpast bij de traditie van de Académie Nationale.181 Voor de Franse operakunst
is Ariane et
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Dit zijn de drie motieven die verwijzen naar Mélisande, Pelléas en Golaud (zie de voorlaatste
alinea van de programmatoelichting die Pijper in november 1927 schreef voor de
Wagnervereeniging).
Bedoeld is de Opéra Garnier in Parijs.
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Barbe-bleue een stuk van gewicht. Noemen wij nog: het Concertgebouworkest, dat
de hele avond voortreffelijk gemusiceerd heeft, en de beide voornaamste vrouwen:
Germaine Lubin en Ketty Lapeyrette,182 twee operazangeressen van zeer bijzonder
formaat.

Nederlandse muziek in Rotterdam
28 december 1935 (DGA)
De Nederlandse muziek begint de laatste tijd verheugend op onkruid te lijken: zij
gedijt op de schamelste plaatsen en bloeit tegen het wieden en schoffelen in. Laat
ons, om in het beeld te blijven, vaststellen dat tropisch ‘onkruid’ in koudere landen
als dure kasbloemen gekweekt moet worden en dat alledaagse composieten uit onze
gematigde streken zich in een subtropisch klimaat soms tot ongedroomde afmetingen
ontwikkelen.
Het vaderlandse klimaat brengt mee dat distels, brandnetels en kruiskruid beter
levenskansen hebben op de koude grond der nationale muziekliefde, dan cactus,
aristolochia gigantea of nelumbium. Toch is het niet absoluut noodzakelijk onze
horticultuur tot dit allergewoonste te beperken. Op beschutte plaatsen kan van allerlei
overwinteren dat niet tot de vaste flora van onze zilte polders behoort. Het aan stenen
rijke Rotterdam van de laatste jaren blijkt voor de Nederlandse muziek een beter
groeiplaats te zijn dan het ‘steinreiche’ Rotterdam van eertijds voor de gewassen van
Richard Wagner, Mahler en Strauss.183 Een weinigje lokale trots lijkt hier nu eens
niet misplaatst.
In de afgelopen drie weken heeft de Nederlandse muziek hier welig - neen, niet
gebloeid. Maar veel blad gemaakt en merkbaar stevig wortel geschoten. Het best
geslaagde specimen hedendaagse Nederlandse compositiekunst was wel de Derde
symfonie van Badings, hier ter plaatse (in het nummer van 2 november)184 uitvoerig
besproken. Het werk werd in Rotterdam geïntroduceerd door het Residentie-Orkest
onder leiding van Spaanderman. Mengelberg, met Zimmermann als solist, bracht
Henriëtte Bosmans' Vioolconcert mee: een werk dat boeit door formele beknoptheid
en bekoort door de melodische expressie, met name van de langzame delen. Als
derde, ook in Amsterdam bekende, werk moet Rudolf Mengelbergs Weinlese genoemd
worden, uitgevoerd door Ed. Flipse met zijn Philharmonisch koor. Dit werk, vooral
voor het orkest en de tenorsolist zeer goed gerealiseerd, vertoont bij nauwkeurige
observatie een ernstig desequilibre tussen de koor- en de solofragmenten: het koor
blijft te veel achtergrond voor de (orkestraal- en vocaal-)solistische vondsten: er is
met de koorklank niet zeer economisch gewerkt en deze techniek brengt mee dat
alleen de inzetten van het koor hoogtepunten worden en er van ‘compositie’ eigenlijk
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Zij zongen respectievelijk de rol van Ariane en de voedster.
Sinds de zeventiende eeuw gold ons land in Duitstalige landen als het ‘steinreiche Holland’.
De welvaart oefende een grote aantrekkingskracht uit op arme werkzoekenden.
In De Groene Amsterdammer staat abusievelijk december. Zie voor deze tekst p. 637.
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weinig sprake meer is, verderop. Zodoende worden de fugatische passages
inzinkingen, in plaats van gespannen momenten. Mengelberg is een lyricus, die
volstrekt niet rigoureus contrapuntisch denkt. En eigenlijk is dat laatste wel een
noodzakelijkheid, bij de compositie van een werk van iets groter allure.185
Het best gerealiseerde Nederlandse werk van deze maand was natuurlijk Johan
Wagenaars Dreivierteltakt.186 De uitvoering daarvan, door Flipse met zijn orkest, was
eveneens buitengewoon geslaagd: het muzikanteske element, een der belangrijkste
facetten van Wagenaars opus, werd voortreffelijk in het licht gesteld.
Over Noordzee van Dina Appeldoorn valt niet veel te berichten: één minuscuul
vondstje, verwerkt met eindeloze tautologieën en verpulverd in een ordeloos geweld.
Er zou meer op te merken zijn naar aanleiding van de beide overgebleven
noviteiten: volksliedbewerkingen van Hans Schouwman en een Concert voor piano
met strijkorkest van Otto Glastra van Loon. Schouwman is typisch de eclecticus met
een allround belangstelling voor de muziek; Glastra van Loon vertoont zich in deze
compositie - de eerste welke ik in het openbaar van hem hoorde - vooral als de
reproducent die belangstelling heeft voor problemen van polymetrische en
coloristische aard. Beide werken dragen duidelijk de kenmerken door geboren
niet-componisten geschreven te zijn. De liederen van Schouwman bestaan uit de
authentieke melodische lijnen, verstopt onder een compact stemmenweefsel, dat, als
werkstuk op zichzelf beschouwd, veel meer een volhandige piano-improvisatie is
dan de verwezenlijking van enige orkestrale invallen. Om alleen maar goed te klinken,
zou er meer dan de helft van de noten uit moeten. Prijzenswaard zijn de zorg en de
concentratie waarmee Schouwman te werk ging; maar de berekeningen welke aan
zijn geluidsdoseringen ten grondslag lagen, deugden niet: het geheel werd, hoewel
dynamisch uiterst bescheiden, te massief. Ook pianissimi kunnen verstopt klinken...
Noemden wij Schouwmans klank te massief, het geluid van Glastra van Loons
Pianoconcert is te schraal. Uit de aard der zaak stelt het schrijven van een orkestwerk
met een solo-instrument andere eisen dan het bewerken van oude liederen; ten dele
hogere, ten dele lagere eisen. De auteur van een pianoconcert moet over een langere
adem kunnen beschikken dan de bewerker van bestaande melodieën. En juist die
spankracht bezit Glastra van Loon ten enen male niet. Melodisch is het werk
uitdrukkingsloos: een paar wel ingenieuze complicaties kunnen de armoede aan
muzikale inventie niet afdoende bemantelen. Stilistisch is er een aarzelen tussen een
harmonisch uiterst gepeperde hotter-than-hot-jazzstijl (dat is nog het meest
aanvaardbare element) en een oudmodische adagiomelodiek, afgewisseld met
Poulenc-infantilismen of Satie-pueriliteiten. Het is jammer dat Van Loons ordenend
klankbewustzijn niet beter gedisciplineerd bleek. Invallen heeft hij, maar van werkelijk
scheppend organisatietalent bleek nog niets: dit pianoconcert werd óók al weer meer
improvisatie dan compositie. Het is bovendien te zeer up-to-date om ooit iets meer
dan dat te worden. Ik vraag mij af of men het uitdenken en opschrijven van een stuk
als dit eigenlijk al
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Zie ook Pijpers recensie van Weinlese in De Muziek van april 1930.
Wiener Dreivierteltakt, op. 38 (1929).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

647
(of nog) componeren moet noemen. Men zou het willen bejammeren dat Glastra van
Loon, die durf, animo en voorstellingsvermogen genoeg blijkt te bezitten om zich
aan een opgave als deze te wagen, indertijd de beginselen der muzikale
compositiekunst niet wat grondiger geleerd heeft. Op later leeftijd laten zich dergelijke
tekorten bezwaarlijk meer verhelpen.187
Het concert werd goed, ietwat te luid, gespeeld door Jan Odé. De liederen van
Schouwman vonden een uitnemend vertolkster in Maria Last.
Ten slotte: de belangrijkste internationale gebeurtenis op de Rotterdamse
concertmarkt was de uitvoering, door Flipse met zijn koor en zijn orkest, van Roussels
Évocations en Psaume 80. Twee werken van zeer bijzondere betekenis, twee
uitvoeringen welke de kwalificatie voortreffelijk voluit verdienden.

Ik zeg...
Op- en aanmerkingen uit onze lezerskring
25 januari 1936 (DGA)
[door Otto Glastra van Loon]

Nieuwe Nederlandse muziek
Van bevriende zijde werd mij een artikel van Willem Pijper, voorkomend
in uw blad van 28 december 1935 toegezonden. Ik moet u direct meedelen
dat ik mij zeer goed kan voorstellen dat de heer Pijper mijn pianoconcert
niet bepaald mooi vindt. Tegen één zinsnede echter moet ik nadrukkelijk
protesteren: ‘Men zou het willen bejammeren dat Glastra van Loon, die
durf, animo en voorstellingsvermogen genoeg blijkt te bezitten om zich
aan een opgave als deze te wagen, indertijd de beginselen der muzikale
compositiekunst niet wat grondiger geleerd heeft. Op later leeftijd laten
zich dergelijke tekorten bezwaarlijk meer verhelpen.’
Ziet, hier gaat de criticus de journalistieke grenzen te buiten. Een dergelijke
opmerking maakt men desnoods binnenskamers en tegen iemand die om
raad betreffende zijn muzikale carrière komt vragen. De vrager kan zich
dan verdedigen en zeggen: ‘Mijnheer, u vergist u. Ik heb die en die
opleiding genoten, zoveel en zolang gestudeerd en u zult dus moeten
toegeven dat ik als student in de rij der Nederlandse componisten nog niet
zo'n slecht figuur maak.’
In uw weekblad nu kan ik mij tegen de volkomen foutieve en bij de
beoordeling van mijn jongste compositie niet ter zake doende opmerking
onmogelijk gaan verdedigen, hoewel dat toch noodzakelijk zou zijn,
bedenkende dat deze opmerking mij direct in mijn bestaansmogelijkheden
als theorie- en compositieleraar treft. Niemand zal mijn duur betaalde
lessen afzeggen op grond van het feit dat de heer Pijper mijn composities
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Otto Glastra van Loon schreef naar aanleiding van deze recensie een ingezonden brief, die
door Pijper beantwoord werd. Brief en antwoord volgen direct na dit artikel.
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verafschuwt, wel echter zal dit gebeuren naar aanleiding van het
rondgestrooide bericht dat ik de beginselen der compositiekunst in mijn
studietijd niet grondig geleerd heb.
Ik kan dus het feit dat u dergelijke onware mededelingen omtrent mijn
opleiding in uw blad doet opnemen, niet anders kwalificeren dan met
kwaadwillige benadeling. Gaarne zou ik vernemen of u ook niet vindt dat
in dit geval uw blad het gemiddelde fatsoen, dat tegenwoordig bij het
recenseren nog in acht wordt genomen, niet heeft hooggehouden.
(van redactiewege bekort)
De Redactie is van mening dat dit gemiddelde fatsoen in het kritische artikel van
haar muziekmedewerker zeer zeker hooggehouden is. De schrijver van het artikel,
waartegen de heer Glastra van Loon in beklag komt, tekent hierbij nog aan:
Het zou mij kunnen spijten dat de heer Otto Glastra van Loon in het hierboven
afgedrukte stuk niet meer en duidelijker blijken van leesvermogen heeft gegeven.
Wij stelden namelijk niet dat de heer Glastra van Loon niet lang genoeg of onder
niet voldoend bevoegde leiding gestudeerd zou hebben. Dat zou weer een hoofdstuk
op zichzelf wezen. Maar er staat: dat men het zou willen bejammeren dat hij de
beginselen der muzikale compositiekunst indertijd niet wat grondiger geleerd heeft.
Een paar van die beginselen zijn, onder andere, zorgzaamheid ten opzichte van de
keuze van het klinkend materiaal, begrip van de spankracht van bepaalde melodische
gegevens, besef van lengteverhoudingen en van dynamische contrasten. Verder
kunnen wij hier niet op doorgaan; wij kwamen dan terecht in de ‘binnenkamers’ (de
leslokalen) waarheen de heer Glastra van Loon, blijkens zijn ingezonden stuk, alle
muziekkritiek door bevoegden zou willen verwijzen.
Wij zijn integendeel van mening dat een werk, waarvan de auteur zich in de (al
dan niet premature) openbaarheid van een uitvoering begeeft, kritische beschouwing
moet kunnen verdragen.
Ten slotte dit: het artikel waartegen de heer Glastra van Loon meent zich te moeten
gaan verdedigen, was noch een ‘onware mededeling’ omtrent 's mans opleiding,
noch zelfs een ‘rondgestrooid bericht’ betreffende een gebrek aan ijver, door hem
in zijn studietijd aan de dag gelegd. Het is verdrietig te moeten constateren dat zelfs
intelligente lieden, zodra men hun prestaties aan een uiteraard nimmer volkomen
pijnloos onderzoek onderwerpt, elk besef van objectieve en subjectieve waarheden
verliezen. Nieuw is dit verschijnsel geenszins. Wel nieuw lijkt mij de vreemde
consequentie welke de heer Glastra van Loon aan zijn uiting van misnoegen meende
te moeten verbinden. Iemands ‘bestaansmogelijkheden als theorie- en
compositieleraar’ worden niet benadeeld door een kritiek op de werken of werkjes
die deze iemand op zijn naam heeft staan. Wél door die werken zelf, eventueel.
Naast deze minder bevredigende uiteenzettingen troffen wij in het bovenstaande
opstel echter één verheugende mededeling aan: met geestdrift namen wij kennis van
het feit dat de dirigent Glastra van Loon zich voor lessen in theorie en compositie
heden ten dage nog duur kan laten betalen.
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Alban Berg †
9 februari 1885 - 24 december 1935188
januari 1936 (Caecilia en De Muziek)
Met de - wel zeer vroege - dood van Alban Berg lijkt de periode der atonale
componeerwijze voorlopig reeds afgesloten. De vooruitzichten voor de Europese
muziek van onze jaren worden hierdoor nog aanmerkelijk duisterder dan zij reeds
waren. De Schönberg-groep beschikt over geen enkele figuur die Bergs plaats zou
kunnen innemen. Zelfs Anton Webern behoort als componist tot een andere categorie:
hetgeen van zijn hand verschenen is, richt zich voorlopig nog slechts tot enkele
gelijkgezinden. De bovenpersoonlijke overtuigingsmacht, die het werk van Berg tot
iets zo positiefs maakte, ontbreekt aan de composities van Webern volkomen. Dat
is geen onvermogen; Webern wil dat wel zo. Maar het maakt van zijn scheppingen
manifestaties die minder overtuigend zijn dan, bijvoorbeeld, de Wozzeck.
Er is hier in Europa niet veel uitzicht meer op vooruitgang, op vernieuwing. De
Duitse muziek is vrijwel volkomen geïmmobiliseerd; Frankrijk en Italië brengen
onnozele stukjes en zouteloze pastiches op de markt; de muziek der Russen vervult
wellicht culturele plichten van betekenis, maar is, muziekhistorisch gesproken, nog
steeds niet aan 1914 toe, naar mij wil voorkomen. De renovaties van Arnold
Schönberg en de zijnen dreigen, mede door de voortijdige dood van het grootste
talent uit deze groep, de waarde van petrefacten te krijgen. Nu reeds, binnen
vijfentwintig korte jaren...
Alban Berg was een groot musicus, en hij was, vooral, een groot muziekdramaturg.
Niet in de eerste plaats was hij een componist van absolute muziek. De vraag dringt
zich op of hij, ware hij geen Schönbergiaan geworden, een groter oeuvre aan orkesten
kamermuziek zou hebben nagelaten. Men zou soms geneigd zijn dat te denken. De
muzikale dogmatiek van Schönberg immers leidt zonder omwegen naar zeer
weinigzangrijke gebieden. Schönberg zelf, en Anton Webern, demonstreren dit feit
in hun composities met angstwekkende duidelijkheid. Eén toon, één akkoord, een
enkele beweging, drie, vier melodienoten zijn in deze muziekapperceptie het substraat
van zo onnoemelijk vele en intense muzikale bewogenheden, dat het vrijwel
ondoenlijk wordt in deze klankgebieden reeds waarlijk volop en vrijuit te musiceren,
op de manier van Bach, Beethoven, Debussy of Palestrina. De muzikant Berg heeft
zijn muzikantschap kunnen redden door muziekdramaturg te worden, dat wil zeggen
door zijn vindingskrachten in dienst te stellen van een in wezen buitenmuzikale idee.
Wanneer het eisende en dwingende (maar juist daardoor helpende) libretto ontbrak,
wanneer hij een concert of een ander stuk absolute muziek wilde schrijven, dan begon
ook hij - zelfs hij! - te tasten en te aarzelen. Een werk als het Doppelkonzert189 vertoont
een dermate verbijsterend gecompliceerd formeel en harmonisch mechaniek, dat
men aan
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Dit artikel verscheen in een Engelse vertaling door Herbert Antcliffe ook in The Musical
Times van mei 1936.
Het Kammerkonzert voor piano, viool en dertien blazers (1923-25).
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de autonomie van de in dit concert verwezenlijkte muziek begint te twijfelen. Men
kan constateren dat Alban Berg, de muziekdramaturg van Büchner en Wedekind,190
meer vrijheid van muzikaal handelen genoot dan de vrije vinder Alban Berg, auteur
van meesterlijk geconcipieerde stukken absolute muziek.
Met deze opmerking wordt geen verkleining bedoeld van de singuliere
componistencapaciteiten waarover Berg beschikte. Om het tot een zo groot
muziekdramaturg te brengen als hij was, moet men van huis uit een muzikant bij
Gods genade wezen: men moet iemand zijn van het formaat van een Verdi of Wagner.
Er is een tijd geweest dat men het componeren van opera's minderwaardig achtte aan
het schrijven van symfonieën, kwartetten of sonates. Die tijd ligt nu wel achter ons.
Door de geïnitieerden onder de musici worden Don Juan of Die Zauberflöte niet
meer achtergesteld bij de Negende of de Akademische Festouvertüre en dat is een
van de (schaarse!) redenen tot tevredenheid met de tijd waarin wij leven. Wij zijn
zelfs al in staat het oude misverstand vrij nauwkeurig te lokaliseren: inderdaad is
Fidelio minder geslaagd dan de Eroica of de Pastorale. Alban Berg was dus voor
ons gevoel in de eerste plaats een groot operacomponist. Met zijn Wozzeck heeft hij
het aspect der muziekdramatische kunst volkomen gewijzigd. Wij behoorden nimmer
tot degenen die een blinde bewondering koesteren voor het libretto van deze opera,
compilatie uit een groot aantal heterogene en vrijwel onsamenhangende scènes. Dit
expressionisme avant la lettre was, op zichzelf beschouwd, noch beter, noch slechter
dan elk willekeurig veristisch tekstboek. Eigenlijk kan men het uitsluitend waarderen
om zijn beknoptheid en nuchterheid, directe reactie op de mateloze concepties van
Wagner, wiens mythologische en metafysische elaboraties het ideaal vormden van
de componistengeneratie die aan de onze voorafging. Men moet er evenwel niet aan
denken wat een middelmatig talent van deze stof (en, trouwens, ook van
Berg-Wedekinds Lulu-conceptie!) gemaakt zou hebben. Voor Berg, met zijn
hypersensitieve en uitermate analytisch bewuste gedachtewereld, waren echter deze
schetsmatige personificaties van primitieve driften juist wat hij behoefde. Zowel
Wozzeck als Lulu bestaan slechts uit volstrekt ongecompliceerde gegevens, die in
hun barre enkelvoudigheid als het ware voorbestemd leken om tot scherm te dienen
voor alle psychologische verbijzonderingen die een geniaal zielkenner als Berg erop
wist te projecteren.
Deze techniek is volkomen verschillend van die van Debussy, in samenwerking
met een Maeterlinck. Bij de Franse meester: een verhelderen, een effleureren van
een enorm aantal reeds in woorden en begrippen aan de orde gestelde zielkundige
gegevens. Daartegenover bij Alban Berg, een in muziek eerst ‘bewusstseinsfähig’
maken van ettelijke onder de oppervlakte in de figuren latent aanwezige driften.
Hierdoor wordt meteen duidelijk waarom Berg voor de compositie van een zo
elementaire handeling zoveel meer noten en formules nodig had dan Debussy voor
de klankrealisatie van zijn relatief lang uitgesponnen en tot het uiterste verfijnde
drame lyrique.
Met deze inzichten gewapend naderen wij wederom de grensgebieden der muziek.
Eén stap verder op de weg Maeterlinck-Debussy en wij hebben het operaland reeds
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Het libretto van Wozzeck was gebaseerd op Büchners Woyzeck; dat van Lulu op Wedekinds
Erdgeist en Die Büchse der Pandora.
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weer verlaten en bevinden ons in de domeinen van d'Annunzio en Pirandello.191 En
één stap verder dan de weg die Berg ging en wij bevinden ons te midden der algehele
onverstaanbaarheid.
Men heeft Debussy bij herhaling een te ver doorgevoerd subjectivisme verweten:
de Pelléas zou een uiterste grens betekenen, die nimmer overschreden zou mogen
worden. Hetzelfde had men van Berg kunnen zeggen, met evenveel recht. Ik zie
overigens niet in dat deze opmerking het karakter van een aanmerking zou mogen
dragen. Tristan und Isolde is een grandioos kunstwerk, maar het is dat niet omdat,
na Wagner, tientallen meelopers à la manière de Tristan gecomponeerd hebben.
Veeleer zou men moeten zeggen: Tristan is groots, niettegenstaande de school.
Elk groot kunstwerk is er maar eens. Details, losse bijzakelijkheden van zulk een
compositie kunnen dan weer de kiemen worden van andere, nieuwe kunstwerken,
die door de later komenden geschreven gaan worden. Maar de essentie, het
hoofdzakelijke van een waarlijk representatieve schepping is niet voor uitbreiding
en nog minder voor herhaling vatbaar.
De les van Wagners Tristan lag niet in het ideeëngebied, maar op het terrein der
harmonische differentiëringen - een louter muzikaal-technische aangelegenheid dus.
Pelléas heeft ons niets te leren op het gebied der muziekdramaturgie, maar veel op
dat der klankeconomie. Zo lijkt het mij vrij overbodig Wozzeck als voorbeeld te
stellen op het stuk der formele conceptie (men weet dat Berg de verschillende
dramatische scènes in specifiek muzikale vormen heeft gegoten: rondo's, variaties,
sonatevormen). Ik denk dat Bergs invloed zich, via de opera Wozzeck, misschien het
duidelijkst zal gaan manifesteren, niet in de muziekdramaturgie, maar in de domeinen
der absolute muziek. Mettertijd - wanneer de absolute muziek haar consequenties
uit deze in het muziekdramatische geprojecteerde vernieuwingen zal hebben
getrokken.
Want deze opera is, na Schönbergs oudere Fünf Orchesterstücke en zijn Drei
Klavierstücke, de eerste overtuigende manifestatie van een bevrijd harmonisch
bewustzijn. Het was ook de eerste maal dat een muziek van grote afmeting en
spankracht gerealiseerd werd met gebruikmaking van de door Arnold Schönberg
ontdekte ‘grondtoonloze’ polyfonie.192
Het is nodig deze waarheden op dit ogenblik onder de ogen te zien. Na de dood van
Alban Berg blijft geen gelijkwaardig vertegenwoordiger van de atonale richting over.
De ‘jongeren’ proberen het met concessies. Het muziekbewustzijn van Schönberg
zelf is in de werken, ontstaan na zijn Pierrot lunaire, steeds hybridischer, steeds
speculatiever geworden. Weberns klank is met het blote oor ternauwernood
waarneembaar. Maar Hindemith romantiseert luidkeels en onbekommerd voort,
Stravinsky bouwt zijn holle kubusjes van klank, Bartóks muziek is tot poeder
uitgedroogd. Het lijkt dat de Schönberg-groep een rondom afgesloten geheel is
geworden, dat in de stromen en draaikolken van de tegenwoordige muziek ronddrijft,
zonder daarop meer invloed uit te oefenen.
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Gabriele d'Annunzio (1864-1938) en Luigi Pirandello (1867-1936) werden in die tijd
beschouwd als de belangrijkste schrijvers voor het theater.
Pijper gebruikt deze originele omschrijving van de atonale componeerwijze nergens anders.
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Misschien is dit alles noodzakelijk. De principes van Schönberg zelf, doorgedacht
in verdere consequenties, zijn zonder twijfel volkomen destructief voor het Europese
muziekbewustzijn. De principes van Hába en Hauer zijn dat ook, maar zij werden
met minder kracht gelanceerd en richtten dus vrijwel geen schade aan. Het is goed
dat uit Schönbergs school iets zo positiefs is voortgekomen als de vernieuwing van
de kunstvorm opera. Door het uit de tijd treden van de schepper ontstaat eensklaps
afstand, wordt een Wozzeck iets klassieks. Zo gezien krijgt dit sterven een zin.
Met Alban Berg is ook een der grootste muzikale denkers van onze tijd heengegaan.
Wat hij geschreven heeft, munt uit door heldere formulering en grondige
doordachtheid. Zijn stukken waren somtijds polemisch, maar nimmer geselend, gelijk
die van Schönberg. Men blijft zich onder het lezen aldoor bewust dat het schrijven
over muzikale en muziekpolitieke onderwerpen voor deze musicus een pas in de
tweede plaats belangrijk iets kon betekenen. Hij vertoonde niet Wagners behoefte
tot getuigen, niet de agressiviteit van een Hugo Wolf, niet de praatgraagte van een
Schumann. Hij zette zijn standpunten uiteen en ging over tot de orde van de dag.
Ook in zijn componeren was hij van een gelijksoortige zakelijkheid. Stukken als
de geserreerde lyrische scènes uit Wozzeck, sommige liederen, de snelle delen uit
het Doppelkonzert, de Lyrische Suite vertonen de prachtige spanning die uit het
‘geen-noot-te-veel-principe’ ontstaat. Daarnaast staan fragmenten welke voor onze,
meer Latijns geschoolde, smaak wat massief, wat duister blijven: het ensemble in
de Biergarten uit Wozzeck, het middendeel uit het Doppelkonzert. Maar dit is niet
het tijdstip voor stijlkritische bespiegelingen.
Hetgeen Alban Berg gecomponeerd heeft, zal van belang blijken, ook voor de
generaties die na ons komen. Hij heeft zich voor de Europese muziek van het eerste
derde deel dezer eeuw onsterfelijke verdiensten verworven.

Stravinsky's Noces
25 januari 1936 (DGA)
Onder leiding van Ernest Ansermet193
Ja, wer tommerlt denn da?
Das ist ja der kleine Modernsky.194
Dit ulevellenrijm is van Arnold Schönberg en dient als literair fundament voor een
aantal bladzijden stokstijve contrapuntische kunstenmakerijen - Josquin des Prez,
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Het concert naar aanleiding waarvan dit artikel geschreven werd, vond plaats op 15 januari
1936 in het Concertgebouw, met de volgende zangers: Nathalie Wetchor (sopraan), Hélène
Sadoven (mezzo), Michel d'Arial (tenor), Alexis Kanschine (bas), het Russisch koor Vlassof
uit Parijs en met de pianisten Johannes den Hertog, Géza Frid, Gerard Hengeveld en Johan
Ligtelijn.
Zie voetnoot 155 bij de recensie van juni 1928 (‘Muziek in Amsterdam; Concertgebouw
- De feestconcerten’).
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vertoond in een lachspiegel. Voor mijn gevoel is de rijmelarij aanmerkelijk beter
(want: feller, hartstochtelijker en directer) dan de muziek. Schönberg had het recht
tot zijn uitval tegen de menigvuldige ‘ismen’, waarvan Stravinsky de actiefste
vertegenwoordiger was, tot 1930 ongeveer. Thans is dat ook wel weer afgelopen.
Een Stravinsky, académicien - zelfs een geweigerde195 - levert een zo dwaas
schouwspel op, dat het, zelfs voor een Concertgebouw-leiding bijvoorbeeld, moeilijk
zou worden een commentator te vinden die erin zou slagen deze zotternij aanvaardbaar
te maken. Ik verbeeld mij zelfs dat dit loffelijk pogen naar aanleiding en ten behoeve
van Les noces reeds smadelijk mislukt is. Wij lezen in het programma: ‘Het ganse
gevaarte van klank, dat Les noces is, beherbergt een eros, zo machtig en verrukkelijk
als bijna geen ander modern werk. Les noces is anti-apollinisch, het verlangt van de
hoorder rechtstreekse aanvaarding, onmiddellijke onderworpenheid. Een barbaarse
Bacchus is er de ware schepper van.’196
O, zo. Het is gelukkig dat wij Hollanders geleerd hebben, naar aanleiding van
dergelijk gezwets, Jacobus van Looy te citeren, over het lachstaartje dat te vinden is
aan het eind van bijna iedere ernstige hond.197 Het is bovendien gelukkig dat in het
programma elders te lezen stond dat Les noces inderdaad van Stravinsky zelf is,
zodat het endossement aan Dionysos komt te vervallen. Het is, ten slotte, gelukkig
dat een deel (het beste) van het Nederlandse publiek langzamerhand geleerd heeft
muziek te beoordelen met behulp van zijn oren.
Les noces is een van de vervaarlijkste blunders die Stravinsky op zijn muzikale
geweten heeft. Het stuk is ook reeds volkomen dood. Het is een Tilimbom, uitgewerkt
voor koor en batterij, een minuscuul gevalletje, dat werd opgeblazen tot een nummer
van ten naaste bij een half uur.198 L'histoire du soldat is ook niet meer dan een
gedeformeerd cabaretnummer, maar dat is tenminste somtijds nog wel amusant. Les
noces is een reinculture van zenuwachtige verveling.
Tot zover wat de definities betreft. Technisch is dit, naar aanleiding van deze
uitvoering, niet zo gemakkelijk te commenteren: Ernest Ansermet heeft de partituur
uitstekend in het hoofd en de handen; de slagwerkers van het Concertgebouw en de
vier Amsterdamse pianisten beheersten het metrische deel van hun opgave zeer wel
(dynamisch was alles in de regel ettelijke sterktegraden te luid) en de beide
vrouwelijke solisten, Nathalie Wetchor en Hélène Sadoven, zongen zuiver en
muzikaal. Maar hetgeen ‘het Russisch koor Vlassof’ en de beide mannelijke solisten
ten beste gaven, leek er maar ten naaste bij op. Waarmee gezegd wil wezen dat het
‘gevaarte
195
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Het schijnt dat Stravinsky tevergeefs geprobeerd heeft benoemd te worden tot lid van de
Académie des Beaux Arts op de post die met de dood van Paul Dukas in 1935 vacant was
geworden.
Julius Hijman, ‘Strawinsky: Les Noces’. Programma Concertgebouw Amsterdam, 16 januari
1936, 187-191. Pijper laat een paar woorden uit de eerste zin weg: ‘Het ganse gevaarte van
klank en ritme en plastiek dat Les noces is, [...]’
Van Looy (1925), 57.
Tilimbom is een van Stravinsky's Trois histoires pour enfants uit 1917. In 1923 bewerkte hij
het stuk voor zangstem en klein ensemble. Pijper heeft het minuscule werkje gehoord op het
concert van 23 november 1924, gedirigeerd door Stravinsky zelf en met Vera Janacopoulos
als zangeres.
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van klank’ dat Stravinsky (hopen wij) voorzweefde bij de conceptie van deze muziek,
een ander gevaarte, van andere klank was, dan men ditmaal te horen kreeg. Als de
partituur tenminste ook niet jokt, men kan tenslotte nooit weten...
Het muzikale materiaal, in dit opus verwerkt, is van geen hoger orde dan een soort
aftelliedje als Tilimbom. Alleraardigst materiaal voor een klein gevalletje, maar voor
een muziek van groot formaat precies even onbruikbaar als een van Catharina van
Rennes' Kleengedichtjes zou blijken voor de compositie van een imposante symfonie
of een deftig oratorium. De realisatie van dit geheel is bovendien catastrofaal. De
behandeling van het koor garandeert een minimum aan sonoriteit en de kans dat alles,
bij elke inzet, bij iedere maatwisseling, in het honderd kan lopen, zou ik niet eens
een risico durven noemen. Het geheel is een louter experimenteel knutselwerk. Wat
er aan muziek in staat zou, geïnstrumenteerd voor een normaal orkest, in ieder geval
een zekere dieptewerking gehad hebben. Artificieel, o zeker. Maar de oren onzer
niet volkomen geïnitieerde melomanen zouden beter geweten hebben waaraan men
toe was. Nu moet zelfs de musicus dikwijls raden wat bedoeld werd: het enige dat
overblijft, is de herinnering aan een ongewis gehos en gestomp op onnauwkeurig
aangeduide toonhoogten, vermeerderd met een vocaal geroezemoes, waarboven een
luttel aantal herkenbare sopraanlijnen de suggestie van enige melodische horizontalen
trachten te wekken. Men kan dit niet goed praten met een beroep op ‘infernale’
krachten en ‘onbetoombaarheden’, noch zelfs op simili-bacchantische barbarismen.
Ondoelmatig gerealiseerde muziek van inferieure vinding noemen wij slechte muziek
- onverschillig voor de vraag of dit neoklassieke namaaksels betreft, dan wel épatante
nieuwerwetsigheden van twintig jaar geleden.
Vóór de pauze introduceerde Ansermet zijn orkestratie van Debussy's Six épigraphes
antiques. De stukken zijn uitmuntend voor orkest gezet, maar het is pianomuziek.
Ik heb grote bewondering voor het vakmanschap en de piëteit waarvan Ansermet de
blijken heeft gegeven, maar ik meen dat hij de Épigraphes intact had moeten laten.
Tenslotte is dit late werk van Debussy een geheel - en nu is het weliswaar zeker dat
fragmenten als Pour la danseuse aux crotales of Pour l'Égyptienne het
‘stereoscopische’ effect van de instrumentatie verdragen (het aardige beeld is van
Ansermet). Maar het is even zeker dat de piano-effecten van Pour remercier la pluie
au matin of Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été in het orkest volkomen teloorgaan
en dat de verzwaring die het prachtige Pour un tombeau sans nom door de
instrumentatie ondergaat, absoluut vernietigend is voor de expressie van deze sublieme
muziek. Ansermet beroept zich op een uitlating van Debussy zelf: ‘J'avais l'intention,
jadis, d'en faire une suite d'orchestre, mais les temps sont durs et la vie m'est plus
dure encore.’199 Ik lees hieruit dat men het werk vooral niet instrumenteren moest!
Ten eerste lees ik dat uit de spottende tweede helft van de zin. Ten tweede uit het
woordje jadis.
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Debussy aan zijn vriend en uitgever Jacques Durand, in een brief van 11 juli 1914. Het citaat
is afgedrukt in de toelichting van Ansermet ‘Debussy: Six épigraphes antiques’. Programma
Concertgebouw Amsterdam, 16 januari 1936.
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Er leeft één muzikant die deze instrumentatie had kunnen bewerkstelligen, zó dat
onze stilistisch stevig gefundeerde bezwaren ineengestort zouden zijn: Maurice Ravel.
Let wel: een meester, in technisch opzicht van het formaat van Debussy zelf! Voor
zover mij bekend is, heeft Ravel het tot dusverre echter nog niet ondernomen.

George Enesco - violist, dirigent, componist
8 februari 1936 (DGA)
De viool is het edelste muziekinstrument. Deze uitspraak klinkt ietwat primitief, en
men - de hedendaagse muziekminnende men - pleegt zijn sympathieën dan ook op
andere geluidsverwekkers te richten. De bewonderaars van het actuele dynamisme
vinden het vioolgeluid te week, te klein, te particulier. De meer vergeestelijkten
prefereren de koele orgelklanken der blaasinstrumenten of het neuzige geraisonneer
onzer nagemaakte klavecimbels. Een zeer groot deel der tegenwoordige componisten
denkt niet meer voor strijkinstrumenten, zelfs niet als zij een concertant stuk voor
viool, alt of violoncel schrijven (zie onder anderen Stravinsky, wiens Vioolconcert
op 25 januari te Rotterdam, op zichzelf zeer bevredigend, werd uitgevoerd). De violen
hebben hun leidersplaats in een groot deel van onze tegenwoordige ensembles moeten
prijsgeven. Bij de vermaaksmuziek was er een tijdlang ternauwernood emplooi te
vinden voor violisten, zozeer domineerde daar het geblazen en geslagen geluid.
De verklaring is wellicht de volgende: naarmate het aantal violen in de grote
symfonie- en operaorkesten toenam, verminderde de betekenis van hun timbre. In
de finales van Mahlers symfonieën hebben de violen weinig anders te doen dan het
bindmiddel te leveren, de klinkende stof, waarop de houten, koperen en nikkelen
kunstvoorwerpen, voor deze gelegenheid melodieën en thema's genaamd, te pronk
gelegd konden worden. Hun taak was ternauwernood nog een melodische.
De blaasinstrumenten behielden hun individualiteit; de strijkinstrumenten vormden,
door het toenemen van hun aantal, een collectiviteit, een vakvereniging als het ware.
De opvatting ‘l'union fait la force’ is op het abstract muzikale terrein niet juist
gebleken: naarmate de (dynamische) kracht toenam, verdween de essentieel muzikale
reden van bestaan. Het gevolg was dat het collectivum der strijkinstrumenten moest
abdiceren, ten bate van de zelfstandig gebleven blazende en slaande eenlingen.
Het was het optreden van de typisch solistische violist Georges Enesco, waardoor
deze gedachten vorm kregen. Enesco is een volkomen representatief solist - ook
wanneer hij dirigeert, ook met hetgeen hij blijkt gecomponeerd te hebben. Wij staan
vreemd tegenover dit fenomeen; misschien even vreemd als tegenover de
middeleeuwse muziektheoretici, die de eerste plaats in de samenleving der
toonkunstenaren wilden toekennen, niet aan de componisten, maar aan de zangers...
Hetgeen voor Enesco componeren is, zou bij ons ternauwernood slecht improviseren
kunnen heten. Maar de muzikantenmentaliteit die achter deze klankvoorstellingen
en worstelingen met een vorm schuilt, is een staat van geest welke wij in onze huidige
muziekmaat-
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schappij node missen. Er zijn namelijk te weinig echte violisten op het ogenblik.
Men versta mij wel: virtuoze bespelers van het instrument viool zijn er genoeg. Maar
dat is niet wat wij, met Enesco, onder violist verstaan. Het echte violistische besef
is aconstructief tot in het absurde. De apperceptie van muziek nadert het meest die
van de geboren vocalisten - een gevolg, wellicht, van de door de aard van het
instrument gedwongen monodie. In het violisme is nog iets overgebleven van het
muziekbewustzijn der minstreels en ‘fahrende Leute’.
Men zou haast denken dat het Amsterdamse concertpubliek, dat aan Georges Enesco
op 30 januari laatstleden stormachtige ovaties bereidde, iets van deze aard gevoeld
moet hebben. Het is nooit na te gaan langs welke, voor het bewustzijn ternauwernood
begaanbare wegen de wisselwerking tussen kunstenaar en publiek tot stand komt.
Het contact liep hier echter niet zonder meer via de noten van Enesco's Roemeense
rapsodie in A. Dit is een stuk dat, om te beginnen, elk spoor van evenwicht mist een soort kerstpakket, waarin van allerlei op zichzelf nuttige en doelmatige, ja zelfs
aangename zaken samengepakt zitten: manufacturen, zuivelproducten, een doosje
Macedonische sigaretten, plus een pond spek. Dit laatste, in dit geval, om mee te
schieten.
Doch dit alles werd (slordig!) ingepakt, thuisbezorgd en afgegeven met een volstrekt
ontwapenende liefde en groothartigheid. Enesco dirigeerde zijn opeenvolging van
volksliedjes en aanlopen-tot-een-climax met de grootst denkbare ernst en toewijding.
Gelijk gezegd, Amsterdam reageerde met een ovatie. Wij zijn dus, goddank, nog
eenvoudig genoeg om door een ongecompliceerd, sterk natuurtalent gegrepen en
meegenomen te worden. Dit inzicht was voor ons wel de winst van het concert.
En hoe meegenomen! Van Beinum kreeg, na zijn uitvoering van Ravels Rapsodie
espagnole, soortgelijke orkanen van instemming te verwerken. En ik kan onmogelijk
verzwijgen dat het Concertgebouworkest dit stuk vroeger bij herhaling beter:
geacheveerder, minder gejaagd, minder fortissimo gespeeld heeft. Waarmee maar
gezegd is dat de weldadige warmte van Enesco's persoonlijkheid, via Eduard van
Beinum en via het Amsterdamse publiek, ditmaal nog doorstraalde in de, op zichzelf
zéér koele, partituur van Ravel. De Rapsodie espagnole wint daar echter niet bij.

Alban Bergs Lulu-muziek
15 februari 1936 (DGA)
Amsterdam, Concertgebouw200
De vijf fragmenten uit Alban Bergs Lulu-muziek vormen allesbehalve een eenheid.
Het eerste en laatste deel zijn vrijwel zelfstandige composities geworden. Het tweede
en vierde deel bleken het minst aangetast door de verplaatsing van het theater naar
de concertzaal. Het ‘Lied’ van Lulu, daarentegen, valt in dit gemiddelde totaal weg,

200

De Symfonische fragmenten uit Lulu werden op 2 februari 1936 door het
Concertgebouworkest uitgevoerd onder leiding van George Szell. Het was Szells eerste
optreden met het orkest.
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‘uit de toon’, in alle betekenissen. Zelfs een meester als Berg kon van zijn opera's
geen symfonieën maken...
Enerzijds is dit jammer. De conjunctuur lijkt niet gunstig voor een integrale
opvoering van de opera - en men moet dus dankbaar blijven, voorlopig, voor de
symfonische kruimels die van tijd tot tijd van tafel vallen. Maar al te lang moet dat
niet duren. Operafragmenten behoren niet a priori de plaats van het hele werk in te
gaan nemen. En wanneer het, om redenen van bijzonder belang, tot de
onmogelijkheden behoort dit werk op het ogenblik in Oostenrijk of Duitsland te
vertonen, dan zou men elders wellicht eens over een opvoering kunnen gaan denken.
Misschien dat onze Wagnervereeniging...?
Want deze Lulu-muziek is niet slechts het voortreffelijkste wat Berg ooit geschreven
heeft - het is een muzikale conceptie van Europees formaat. Het is, na de Wozzeck,
waarmee het aspect der muziekdramatische kunst reeds volkomen gewijzigd werd,
een gigantische schrede voorwaarts: Alban Berg heeft zich met dit werk een plaats
verworven tussen de allergrootste meesters van de laatste vier eeuwen.
Bergs groei naar deze klassiekheid is zeer merkwaardig geweest. Zijn punt van
uitgang was de muzikale dogmatiek van Arnold Schönberg, een typisch
constructivistisch en in wezen steriel besef. Hij heeft zich hiertegen nimmer verzet
- integendeel. Tot een zelfs maar schijnbaar verraad aan de beginselen van zijn
meester is het nimmer gekomen. Maar Berg heeft Schönberg overtroffen op de enig
respectabele wijze, op de manier waarop Orlando, Beethoven, Wagner hun
voorgangers overtroffen hebben: door verder uit te groeien dan het ouderen mogelijk
was.
De gebieden waarin de componist Alban Berg ten slotte terecht is gekomen, zijn
niet zo ‘vreemd’, niet zo ontoegankelijk als het land van Schönberg zelf voor de
gemiddelde muziekminnaar is. Berg was een lyrisch muziekdramaturg, wiens
voorstellingen overal levend en bloedwarm bleven. Schönbergs dogma werd onder
zijn handen een natuurwet; Berg is er als eerste in geslaagd de juistheid van
Schönbergs principe te bewijzen. De muziek van de toekomstige jaren is hiermee
eens voor al gedetermineerd; met de compositie van de Lulu-muziek had Berg zijn
taak op aarde inderdaad volbracht.201
Het heeft geen zin, naar aanleiding van losse, op zichzelf vrij willekeurig
gerangschikte fragmenten, diepergaande beschouwingen te noteren aangaande
Berg-Wedekinds Erdgeist-tragedie. Alles wat de antagonisten in dit drama betreft:
die Geschwitz in de eerste plaats, maar ook Alwa en Dokter Schön, is buiten het
scenische om vrijwel onverstaanbaar. De muzikale transpositie van het protagonistisch
principe, i.c. van een Lulu-figuur, kan zeer wel in concertfragmenten worden
ondergebracht. Wanneer men zich echter als componist bezighoudt met de
metafysische achtergronden van Wedekinds soms macabere, soms meelijwekkende,
maar altijd aangevreten sujetten, die deze als contrasterende elementen voor zijn
Lulu-projectie nodig had, dan kan men de theaterrekwisieten niet meer ontberen. Op
deze manier is ook de aanwezigheid van zoveel scabreus geluid (vibrafoon en
dergelijke) in deze
201

Toen Alban Berg stierf was zijn tweede opera Lulu onvoltooid. De nu gangbare
gecompleteerde versie in drie aktes is van de hand van Friedrich Cerha (première Parijs,
1979).
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partituur te verklaren. Begrijp wel, dat dit gebruikmaken van bedenkelijke timbres
(bedenkelijk van het standpunt der akoestische zindelijkheid en muzikale hygiëne
uit) hier even gemotiveerd, even noodzakelijk is als de ontstemde pianino in de
dertiende scène van de Wozzeck.202 Het genie beschikt vrijelijk over alle kunstmiddelen
welke hem noodzakelijk lijken en men kan dus rustig vaststellen dat Alban Berg een
grandioze partituur schreef met gebruikmaking van middelen die in de handen van
een middelmatig talent tot jammerlijke platitudes geleid zouden hebben. Het is alleen
betreurenswaard dat de navolgers louter de buitenkanten plegen te kopiëren: ik
voorzie een bedenkelijke hausse in het gebruik van de vibrafoon in de ‘serieuze’
muziek. Hiertegen zij bij voorbaat stelling genomen...
Het wordt eentonig zijn aandacht te moeten schenken aan de programma's van de
eerste concertinstelling des lands. Ik meen dat de beste programma's die zijn welke
informatorische waarde hebben. Langzamerhand echter zijn de programmaboekjes
uitgegroeid tot een klein pretentieus muziekperiodiekje, waarin aan muziekesthetische
divagaties, of wat daarvoor door moet gaan, overdreven veel plaats is ingeruimd.
Wij hebben ons kortgeleden op deze plaats moeten verwonderen over enige zeer
vreemdsoortige uiteenzettingen, die geacht werden composities van Hindemith en
Stravinsky dichter bij het begrip van de niet speciaal georiënteerde concertbezoeker
te brengen. Ditmaal leed het programma, behalve onder een dwaas, nietszeggend ‘In
memoriam’,203 onder een slecht vertaald stukje van Willi Reich, waarin men tevergeefs
naar enige positieve gegevens zoekt. De Erdgeist-tragedie is hier in Nederland
omstreeks 1936 waarlijk niet zo ‘bekend’ als de Gijsbrecht, om te beginnen. En een
heel klein beetje thematische analyse had er, dunkt mij, ook best bij gekund. Maar,
wat wij in dit programma, dat, omineus, met het portret van de kapelmeester Szell
geopend werd, en waarin men het conterfeitsel van Berg op de overvolgende pagina
weggemoffeld had - tegenover de schrijfmachineadvertentie en die van de jurk van
Metz en Co. en de forse juffrouw van de Ski-bustehouders - wat wij in dit programma
missen moesten, was een exacte bio-bibliografische notitie omtrent de pasgestorven
meester, plus een ter zake kundige inleiding tot de Symfonische suite uit Lulu.
Ongezocht had men dan de gelegenheid gehad, te vertellen wat er waar is van het
gerucht dat Berg gestorven zou zijn vóór hij de opera Lulu geheel in partituur gebracht
zou hebben. Wat de waarheid zou zijn omtrent het zogeheten allerlaatste werk, het
Vioolconcert. Wat de waarheid is inzake het verzoek dat ‘men’ aan Arnold Schönberg
gedaan zou hebben om de (dus onvoltooide?) Lulu-partituur af te maken.
Het Concertgebouw moge deze tekortkomingen spoedig herstellen. Hopen wij dat
het laatste gerucht vals zij: aan één affaire-Boris Godoenov heeft de
muziekgeschiedenis meer dan genoeg.204

202
203

204

De scène in de Biergarten.
Het ‘In memoriam Alban Berg’ was geschreven door Piet Ketting. Het komt in grote lijnen
overeen met wat Pijper beweert over Berg en het is dan ook volstrekt niet duidelijk waarom
het zo ‘dwaas’ en ‘nietszeggend’ is. Programma Concertgebouw Amsterdam, 2 februari
1936, 223-224.
Verwijzing naar de volgens Pijper twijfelachtige wijze waarop Rimski-Korsakov Moesorgski's
Boris Godoenov heeft afgemaakt.
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Dmitri Sjostakovitsj205
7 maart 1936 (DGA)
De verwachting dat met de staatsvormen ook de mensen, en met de mensen ook de
muziek en de andere kunsten gewijzigd zouden worden, is natuurlijk een pueriliteit.
Merkwaardig is slechts dat zelfs intelligente lieden die met klem van redenen konden
aantonen dat noch het fascistisch Italië, noch het nationaal-socialistisch Duitsland
tot het brengen van nieuwe kunst in staat geacht mochten worden, ten aanzien van
Sovjet-Rusland andere verwachtingen koesteren. Verklaarbaar wordt deze dwaling
wanneer wij begrepen hebben dat verwachtingen even subjectief zijn als sympathieën
of antipathieën. Wanneer Sovjet-Rusland inderdaad het domein der persoonlijke
vrijheid was, wanneer het leven van de geest daar aan geen andere banden was
geklonken dan aan zelfgekozen redelijke en zedelijke gedragslijnen - wanneer de
Unie der Sovjet-republieken, kort gezegd, het Beloofde Land der menselijke
intelligentie was, dan zou de zaak er inderdaad anders voor staan.
Maar men kan dit Utopia hier op aarde nog niet verwachten, meen ik. Russen zijn
ook mensen. Een Staat kan nooit een hoger niveau van redelijkheid, van vrijheid
bereiken dan het gemiddelde van de inferieure en superieure bestanddelen waaruit
hij is opgebouwd. Zó gezien hebben de kleinste volksgemeenschappen welke een
relatief hoog geestelijk niveau bereikt hebben, de beste kansen. Naast de landen met
de oudste, levend gebleven cultuur. Zie, voor het laatste, Frankrijk en Engeland. En
voor het eerste: Nederland, Scandinavië, Tsjechoslowakije. Misschien, verderop:
Finland, Polen.
Het is natuurlijk een dwaling de ‘vooruitgang’ slechts te verwachten van een
niveauverbetering van de laagste klassen. Gaat dit namelijk gepaard met een inzinking
in de hogergelegen gebieden, anders gezegd: neemt de denkkracht en het
verantwoordelijkheidsbesef van de bovenlagen af - en dit verschijnsel doet zich
helaas overal en altijd met een angstaanjagende promptheid voor - dan mag men van
geluk spreken wanneer het gemiddelde niveau nog vrijwel gehandhaafd blijft.
Zie thans Rusland. Alles is daar in beweging. Er zijn sterke opwaarts strevende
krachten. Er wordt van hogerhand gewerkt aan de verbetering van het culturele en
artistieke peil. Van Staatswege maakt men propaganda voor zijn kunst en zijn
kunstenaars. Er is bovendien talent aanwezig, veel talent. Een Dmitri Sjostakovitsj
leert er het vak componeren zó best, dat hij op twintigjarige leeftijd een flinke, ietwat
rommelige en gedisproportioneerde (maar dat kan niet anders, zelfs in Rusland niet!)
eerste symfonie schrijft. Die symfonie wordt over de grenzen gestuurd, internationaal
befaamde dirigenten als Bruno Walter en Issay Dobroven dirigeren haar, zelfs in
verre van russofiele milieus als Concertgebouw en Residentie-Orkest.206 De buiten-
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Naar aanleiding van zijn opera Lady Macbeth van Mtsensk verscheen op 28 januari 1936 in
de Pravda een felle aanval op Sjostakovitsj (‘Chaos in plaats van muziek’). Sjostakovitsj
trok zijn Vierde symfonie, die net voltooid was, terug. Rehabilitatie volgde pas na de première
van zijn Vijfde symfonie in 1937.
In Historie en Kroniek (deel I, 92) wordt voor het eerst melding gemaakt van een uitvoering
van Sjostakovitsj' Eerste symfonie op 22 mei 1932, gedirigeerd door Eduard van Beinum.
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landse pers neemt nota van de jonge meester; het woord geniaal is niet van de lucht.
Sjostakovitsj blijft werken, zijn composities worden sterker, persoonlijker, langer
van adem. Hij schijnt op weg de representatieve Sovjet-componist te worden. Maar
plotseling is het tij gekeerd. Berichten uit Rusland, onder andere in het Handelsblad
vermeld, geven uittreksels uit de officiële Pravda, waarin de componist wordt
uitgekreten voor een afvallige, die de halsmisdaad begaat ‘boven het
bevattingsvermogen van de arbeidersklasse te schrijven’. Exit Sjostakovitsj.
Kort geleden heeft men in Duitsland zijn Hindemith-conflict gehad. Arnold
Schönberg is alvast bij voorbaat naar Amerika overgestoken. Italië heeft de affaire
met Malipiero's opera beleefd207 - welke dwaasheden staan ons nog verder te wachten?
Ik weet niet of de Sovjet-censoren van 1936 de Eerste symfonie van Sjostakovitsj,
geschreven in 1926, al of nog boven het bevattingsvermogen van de arbeider
lokaliseren. Voor ons, min of meer ter zake kundige West-Europese bourgeois, lijkt
het stuk wat hybridisch. Wij zouden willen vaststellen dat tientallen conservatoristen
hier omstreeks hun twintigste jaar soortgelijke oververhitte muzikale gevoelsuitingen
aan het notenpapier hebben toevertrouwd, met evenveel durf, evenveel hartstocht,
evenveel talent. Zonder dat, bijvoorbeeld, de Nederlandse Staat daarvan de geringste
notitie nam. In het beste geval was er soms wel een dirigent te vinden die het werk
een keer op zijn programma wilde plaatsen. De plaatselijke pers lanceerde een
oordeeltje, een vriendelijk of een onhartelijk woord, en men ging over tot de orde
van de dag. Geen chauvinisme, geen propaganda, ternauwernood waardering.
Maar hoeveel waardiger, hoeveel gezonder voor het geestelijk leven van een volk
is de officiële afzijdigheid. De publieke belangstelling voor het werk van tijdgenoten
en landgenoten is hier veel te gering, toegegeven. Maar tot welk een ergerlijke
misstanden de andere methode leidt, is nu wel vaak en duidelijk genoeg gebleken.
Voor ons, West-Europeanen, is het oeuvre van de Rus altijd onevenwichtig. De
verhouding tussen de lyrische en de dramatische elementen, de heldere en de donkere
gegevens blijft ons overal bevreemden. Voor ons is veel Russisch optimisme ronduit
triviaal en hun erg pessimistische buien achten wij vrijwel pathologische gevallen.
Wij moeten met deze wezenskenmerken rekening houden bij de beoordeling van
werken als deze symfonie. En dan valt er veel te waarderen. Een absolute
muzikantendispositie in de eerste plaats. Maar ook geestelijke spankracht, ook gevoel
voor humor.
Hopen wij dat de onbedoelde reclame die de Russische kunstrechters voor hun
boven het bevattingsvermogen van de arbeidersklasse schrijvende componist hebben
gemaakt, de aandacht van de beschaafde wereld thans definitief op zijn oeuvre
gevestigd heeft. Waargenomen in de reeks Stravinsky-Prokofjev-Mjaskovski is
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De opera La favola del figlio cambiato, op een libretto van Pirandello, ging op 13 januari
1934 in Braunschweig in première, maar werd korte tijd later in Duitsland verboden. Ook
in Italië werd de opera na één voorstelling door Mussolini op de zwarte lijst geplaatst.
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Sjostakovitsj zonder twijfel de gezondste figuur. En dus lijkt het geoorloofd onze
verwachtingen hoog gespannen te houden.

Ferruccio Busoni
21 maart 1936 (DGA)
Men zou niet kunnen zeggen dat de betekenis van de componist Busoni ooit overschat
is geworden. De uitvoering, op het abonnementsconcert van 12 maart, van zijn
Vioolconcert (solist Adolf Busch) was dan ook meer als een geste van piëteit, dan
als een artistieke daad te beschouwen. Busoni, een der allergrootste reproducerende
kunstenaars van zijn periode, was typisch geen componist.
Hij was een eclecticus, die zijn standpunten tegenover de muziek, naarmate die
zich tijdens zijn leven ontwikkelde, met de grootste zorg en een bewonderenswaardig
verantwoordelijkheidsbesef bepaald heeft. Hij beheerste alle gebieden der toonkunst,
óók het vak componeren. Hij had invallen, muzikale en andere. Maar hij had als
scheppend kunstenaar niets te zeggen.
Aan geen enkele figuur na Liszt en Rubinstein kan men het verschijnsel der
muzikale steriliteit zo goed bestuderen. Busoni was niet artistiek impotent integendeel. Hij heeft een respectabele reeks werken nagelaten, die stuk voor stuk
goed geproportioneerd en doelmatig gerealiseerd genoemd kunnen worden. Doch
geen noot leefde. Hetgeen hij uit de klinkende stilte tevoorschijn riep, was niet bezield,
miste adem en hartslag. Zijn noten waren niet de dragers van een verwerkte emotie;
de spanning waaruit zij voortkwamen, wilde niet beklijven.
Dit is niet maar eenvoudigweg een kwestie van talent of originaliteit. Ferruccio
Busoni was geen epigoon als Sommer, Gade of Spohr. Althans: op het einde van
zijn leven was hij geen epigoon meer. Toen hij zijn Vioolconcert schreef (in 1896-'97
en niet in 1899, gelijk het programma vermeldde), was hij dat nog wel: de
geaccrediteerde vioolconcerten, Beethoven, Brahms, hadden zijn voorstellingen van
‘een vioolconcert’ maar al te duidelijk beïnvloed. Later evenwel, vooral in zijn opera
Doktor Faust, waren de exempelen beter verwerkt. Een onpersoonlijk epigonenwerk
zou men dat stuk niet mogen noemen.
Doch, gelijk hierboven gezegd werd, Busoni's muziek leeft niet. Epigonenwerk
kan zeer vitaal zijn en een lang leven hebben. Het aspect van onze muziekpraktijk
wordt voor ten naaste bij tachtig procent bepaald door de creaties van epigonen en
slechts voor een uiterst klein gedeelte door de werken der oorspronkelijke meesters,
die in de regel zelf ook wel als epigonen begonnen zijn.
Voor deze muziekpraktijk bestaat het oeuvre van de componist Busoni niet.
Men zoekt naar de oorzaken van de steriliteit van dit oeuvre, zonder voorlopig
veel verder te komen dan het opstellen van hypothesen, waarvan latere vorsers naar
het fenomeen der artistieke creatie wellicht gebruik kunnen maken. Busoni, sterk
staand in zijn artistieke overtuigingen, heeft toch zijn leven lang getwijfeld en
geaarzeld. Zijn belangstellingen zaten los, zijn interesse hechtte zich vandaag aan
het
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één - aan de compositie van een opera bijvoorbeeld - morgen aan het ander: aan een
Bach-interpretatie, een esthetische speculatie, een concerttournee. Hij was niet
geborneerd, niet eenzijdig genoeg om een componist te kunnen zijn. Prometheus,
het vuur uit de hemel rovende, kon zich niet óók nog bezighouden met het uitvinden
van verbrandingsovens of het organiseren van een brandweerkorps. Het is wel
buitengewoon instructief dat Busoni's krachtigste zelfprojectie een doctor Faust moest
worden: een twijfelende strijder, een averechts handelend, doch recht willend weter,
een vat vol tegenstrijdigheden: theoloog, alchimist, paganist en berouwvol zondaar.
Busoni's denk-elans waren sterker dan zijn inzichten. Hij heeft zich van zichzelf
losgedacht, maar hij miste de psychische discipline, nodig om zijn ten slotte vrij
rondzwevend zelf te stellen in dienst van een hoger georganiseerde staat van geest.
Zouden hier wellicht hereditaire factoren meespreken? Had hij van zijn Italiaanse
vader de fenomenale muziekbehoefte, van zijn Duitse moeder de krampachtige
neiging tot abstraheren, tot ‘grübeln’? Hielden deze twee stromingen hem in
evenwicht, een equilibre dat de dood door stilstand betekende?
Busoni heeft zijn raadsel mee in het graf genomen. Voor het tegenwoordige
concertpubliek, dat zijn magistraal pianospel niet meer hoorde, heeft de figuur
waarschijnlijk zelfs niets raadselachtigs meer. Men klasseert hem eenvoudig bij de
slechte componisten, bij inferieure muzikanten als Moór, Pfitzner, Dohnányi, Marx
of Alfano. Inderdaad, een stuk als het Vioolconcert geeft alle aanleiding daartoe. En
toch moet men van hem zeggen, gelijk Fortinbras van de dode Hamlet:
Hij zou zeker, waar' hij opgestegen,
zeer koninklijk geweest zijn.

Muzifiscaal zeer208
4 april 1936 (DGA)
Het uitvoeren van en het luisteren naar muziek zijn volkomen onzakelijke bezigheden.
Precies even onzakelijk als het bedienen van Gods Woord of het oplossen van
schaakproblemen.
Het verkopen van Syrische citroenen, het verstrekken van financiële tips, het
organiseren van bijeenkomsten en festiviteiten mag men daarentegen bij uitstek
zakelijke handelingen noemen.
Wij begeven ons hier niet in een waardering van zogeheten correcte en minder
correcte manieren van zaken doen, noch in een keuze tussen - eventueel superieure
- onzakelijkheid en - van tijd tot tijd nogal verwerpelijke - zakelijkheid. Maar wij
moeten, naar aanleiding van de op 31 maart voor het Hof te Amsterdam behandelde
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Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de rechtsvervolging wegens valse
belastingaangifte van S.A.M. Bottenheim, NRC-criticus en zaakwaarnemer van Mengelberg
in het buitenland. Voor de relatie tussen Mengelberg en Bottenheim zie Zwart (1999), 312
e.v.
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zaak tegen de journalist B., die zich in hoger beroep te verantwoorden had wegens
valse belastingaangifte, de kwestie wel even scherp stellen.
Hoe immers is de figuur? Wij, beschaafde en kunstzinnige Nederlanders, bezitten
in het instituut genaamd Het Concertgebouw een plaats waar een intens en glorieus
muziekleven mogelijk is. Er zijn daar zalen waarin het een genot is te musiceren; er
is een orkest, samengesteld uit zeer capabele krachten; er is een organisatie die
voortreffelijk kan functioneren ten behoeve van de muziekproductie van ons hele
land. Er is - tenminste officieel - een man, geroepen om aan het hoofd te staan van
deze organisatie, wiens singuliere muzikale kwaliteiten door niemand - let wel: door
niemand! - ontkend worden. In theorie is het daar aan de Van Baerlestraat een eiland
der gelukzaligen.
In de praktijk is het heel wat anders geworden, langzamerhand. Er wordt in de
zalen misschien belangrijker vergaderd dan gemusiceerd; de interne organisatie en
het orkest bewijzen hand- en spandiensten aan diverse praktijken die met de
muziekproductie van ons land nog slechts zijdelings te maken hebben. Willem
Mengelberg, de schepper, de ziel van de hele organisatie, heeft zijn belangstellingen
elders geplaatst. Men zwerft van artistiek deficit naar financieel tekort. En zover is
het thans gekomen dat het, voorlopig laatste, hoofdstuk van dit boek der Nederlandse
concertgeschiedenis in de Rechtszaal geschreven wordt.
Laat ons de feiten zonder sentimentaliteit onder de ogen zien. Het concertleven in
Nederland is een vrijwel volkomen debacle geworden. Het is dat geworden omdat
Willem Mengelberg aan zijn muzikale gaven volstrekt geen psychologisch inzicht,
geen mensenkennis en geen verantwoordelijkheidsbesef paarde. Het zij verre van
ons, de grote waarde die een man met zakeninstinct als de journalist B. voor de
maatschappelijk-streberische zijde van de dirigent Mengelberg vertegenwoordigt,
te onderschatten. Zonder Bottenheim had Mengelberg wellicht minder geld verdiend
in de Verenigde Staten en zeker had hij zich bij die tournees niet zo volkomen afzijdig
kunnen houden van het mercantiele deel zijner ondernemingen. Het zij nog verder
van ons, Mengelberg de bedragen te misgunnen welke hij in Amerika verdiend moet
hebben, verminderd met 15% voor Sam Bottenheim, verminderd met enkele of
dubbele belasting, verminderd met hoge uitkeringen aan ‘de Amerikaanse
onderwereld’, verminderd met - ja, met wat niet al? Alles wel beschouwd zal het
misschien bekwame financiële experts niet moeilijk vallen te bewijzen dat Mengelberg
op zijn Amerikaanse tournees niet onaanzienlijke bedragen heeft moeten toeleggen.
En wanneer dit zo mocht zijn, of ten naaste bij zo mocht zijn - dan blijkt eerst
recht hoezeer de kunst door het onverantwoordelijk koopmanschap van de artistieke
en zakelijke leiders van ons muzikaal leven verraden, verkocht en vernietigd is. Men
kan niet volhouden dat er niet gewaarschuwd zou zijn. Sinds 1920 heeft het niet aan
kritiek ontbroken; van zeer verschillende zijden is de catastrofe voorspeld welke zich
thans, met een eis van vijf maanden voor Mengelbergs secretaris, manager en
lijfjournalist, begint af te tekenen.
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Het tumult rondom Mengelbergs eigen belastingperikelen is indertijd vrij spoedig
verstild. Maar hoezeer is de stemming erdoor beïnvloed, de sfeer vergiftigd! Hoe
wil men musiceren - spelen! - tegen een achtergrond van dwangbevelen,
dagvaardingen en dreigende beslagen? Het is niet juist om Willem Mengelberg, en
hem alleen, verantwoordelijk te stellen voor dit morele faillissement. Zijn, slechts
ten dele zelfgekozen, raadgevers hielpen hem, en lang niet altijd geleid door baatzucht,
steeds verder van huis. De NRC, die Bottenheim steeds bleef handhaven als criticus,
hoewel diens artikelen al lang niet anders of meer waren dan onverkapte
Concertgebouw-bulletins, gaat evenmin vrijuit als het Concertgebouw-bestuur, dat
uit de weg pleegt te gaan voor alle grillen van de dirigent, hoewel men aldus de
organisatie waarvoor men verantwoordelijk is, welbewust aan de ondergang prijsgeeft.
Maar men schijnt in deze milieus alles te willen redden met een grapje - hoe
infantieler, hoe doeltreffender. Wanneer prof. Russel, de verdediger, stelt dat
Mengelbergs zakelijke famulus op verschillende manieren belangrijke diensten heeft
bewezen aan de gemeenschap, de Regering en het Concertgebouw, dan zou er wellicht
nog gediscussieerd kunnen worden over het begrip Diensten bewijzen aan. Maar
men ontziet zich van Concertgebouw-zijde niet de non-betaling van deze trouwe
dienaar toe te lichten met: ‘Bottenheim is onbetaalbaar. Daarom betalen we hem ook
maar niet’...
Wij weten het dus nu. De vervolging wegens valse belastingaangifte had er een
moeten zijn wegens filantropie.

Das Lied von der Erde209
11 april 1936 (DGA)
Er sprach, seine Stimme war umflort:
Du, mein Freund, mir war auf dieser Welt
das Glück nicht hold.

Met deze bekentenis besloot voor ruim een kwarteeuw de componist Gustav Mahler
zijn omzwervingen over onze oude aarde. De erin vervatte gedachte - was het eigenlijk
wel een gedachte? - heeft het levens- en het muziekbesef van duizenden
kunstgevoeligen vervormd en verminkt. Het was het Qualis artifex pereo210 van een
reeds ontkrachte generatie, de broeiende verstilling welke vooraf moest gaan aan de
stormperiode die in de zomer van 1914 losbrak.
Het lijkt ongelooflijk dat pas een kwarteeuw verlopen is, sindsdien. De vraag
welke men zich toen stelde: is Mahler ‘zeitgemäss’ ofwel Richard Strauss? ligt reeds
even ver achter ons als de twisten tussen de Gluckisten en Piccinisten. De dubbel zo
oude antithese tussen Wagner en Brahms is van actueler betekenis gebleven. Er was,
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Naar aanleiding van de vijfentwintigste sterfdag van Mahler werd er tussen 19 en 25 april
1936 door het Concertgebouw een Mahler-herdenking georganiseerd, waarbij Mengelberg
o.a. Das Lied von der Erde dirigeerde.
‘Welk een groot kunstenaar sterft er met mij!’ Uitroep van Nero voordat hij zich van het
leven beroofde.
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alles welbeschouwd, tussen Strauss en Mahler omstreeks 1911 slechts een gering
verschil in gradatie, muzikaal gesproken. Zij waren precies even ‘zeitgemäss’, want
zij waren gelijkelijk representatief voor hun tijd. Voor hun tijd, maar ook geen dag
langer.
De muzikale kunstwerken die ‘klassiek’ zijn geworden, waren op het ogenblik
van hun ontstaan nimmer alleen maar eigentijds. Zij vertoonden facetten waarvan
de betekenis pas in een latere periode ontraadseld kon worden. Men behoeft slechts
aan Wagner te denken, aan Beethoven, aan Bach, om op te merken hoezeer werkelijk
grote kunstwerken op schijnbaar ongeschikte tijdstippen plegen te ontstaan. Het
zonnestelsel der kunsten heeft een andere omlooptijd dan de evolutie der mensheid.
In de muziek schijnt na Wagner een vertraging ontstaan te zijn welke zelfs op dit
ogenblik nog niet geheel overwonnen is. Hetgeen Strauss na zijn Salome of Mahler
na de Vierde symfonie geschreven heeft, wees niet meer vooruit, doch vertoonde
een retrogressieve tendens die hoe langer hoe duidelijker werd. Das Lied von der
Erde betekent noch melodisch, noch formeel, noch contrapuntisch, noch harmonisch,
noch instrumentaal een verder stadium dan Das himmlische Leben of de Lieder eines
fahrenden Gesellen. Integendeel. De ‘experimenten’ die Mahler zich vóór 1900
veroorloofd had, werden verworpen, omdat zij - inderdaad! - niets positiefs hadden
opgeleverd. De instrumentale soli uit de Eerste symfonie komen in Das Lied von der
Erde vrijwel ongewijzigd terug; zij zijn vermoeider geworden, na zoveel jaren, maar
niet wijzer. Alles klinkt doffer, onverzorgder dan vroeger. Hetgeen men in de Eerste
symfonie nog wel pueriel mocht noemen, is in Das Lied von der Erde vulgair: de
tingeltangelmelodiek in Von der Schönheit (‘und die schönste von den Jungfrau'n
sendet lange Blicke ihm der Sehnsucht nach’), de janitsarenmuziek in ditzelfde
nummer, de grote trom in Von der Jugend, de operapathetiek in Der Einsame im
Herbst (‘Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen?’). Wat nog staande is
gebleven, blijkt telkenjare verder afgebrokkeld te zijn. Hoe lang zullen de gespannen
momenten in het eerste en vijfde lied het nog uithouden? Op dit ogenblik neemt
Mahlers muzikantschap ons nog mee in passages als ‘Jetzt nehmt den Wein, jetzt ist
es Zeit, Genossen’, of ‘Wenn der Kummer naht, liegen wüst die Gärten der Seele’
(I) en, vooral, ‘Ich frag’ ihn, ob schon Frühling sei, mir ist als wie im Traum' (V).
Veel is dat niet meer, in een partituur van bijna honderdvijftig pagina's...
Mahlers plaats in het boek der geschiedenis is nog niet vastgesteld. Op dit ogenblik
is er van een enigermate juiste waardering van de jood Mahler in Duitsland en
Oostenrijk natuurlijk geen sprake. Maar de zelfstandig oordelende musicoloog die
het definitieve Mahler-essay van onze tijd wil schrijven, zal zich zijn eigen en Mahlers
verhouding tot enkele fenomenen nauwkeurig bewust moeten maken. De
verschijnselen waarop hier gedoeld wordt, zijn het oeuvre van Bruckner, Verdi en
Meyerbeer. Aandacht moet bovendien geschonken worden aan de hele tweede- en
derdeklas operaliteratuur uit de periode van Mahlers directeurschap van de Weense
Hofoper. Eén ding immers staat nu al wel vast: Mahlers muziek is veel meer het
resultaat van interpretatie dan van inventie.
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Het is specifieke dirigentenmuziek: muziek om te dirigeren, meer dan om naar te
luisteren. En ook in dit opzicht wel zeer ‘zeitgemäss’.
‘Passer mortus est.’211 Misschien beginnen wij nu zelf weer eens te zingen?

Twee psalmen
2 mei 1936 (DGA)
De serieuze muziek van onze tijd heeft buitensporig slechte levenskansen. Daar is,
ten eerste, de geringe belangstelling van het publiek. Vervolgens: de manifeste
artistieke onbevoegdheid van het grootste deel harer propagandisten. In de derde
plaats: de inferioriteit van de muzikale en metafysische gegevens die door het
merendeel der hedendaagse auteurs gebruikt worden. Wanneer het hier geen muziek
betrof, doch bijvoorbeeld schilderkunst, dan zou men bij wijze van vergelijking
moeten zeggen: primo koopt het publiek geen schilderijen meer, secundo zijn alle
normen van picturale en esthetische waardering teloorgegaan, tertio verstaan de
schilders hun handwerk niet meer en zij schilderen met dermate minderwaardige
materialen, dat een doek van vijftien jaar oud een vlekkerig, bruinzwart afgebladderd
vlak is geworden.
Ik heb, over de nieuwe schilderkunst, een dusdanige pessimistische beschouwing
nog nergens gelezen. Er is daar dus blijkbaar nog geen aanleiding toe. Inzake de
muziek wordt het hoe langer hoe moeilijker niet te versagen. Niet zozeer vanwege
punt een en twee: geringe belangstelling voor en onzakelijk geschrijf over een
kunstgenre zijn voorbijgaande plagen. Maar de in het oor springende
minderwaardigheid van creaties welke een tiental jaren geleden nog beloften schenen
- beloften welke niet werden nagekomen! - is een zeer veel ernstiger kwaad.
Aanleiding tot bovenstaande beschouwing was de uitvoering, door de Rotterdamse
zangvereniging van Toonkunst, van Honeggers nu juist vijftien jaar oude psaume
symphonique Le roi David. Tien jaar geleden konden wij nog over dit werk schrijven
met waardering voor een aantal vondsten, die voor groei, voor ontwikkeling vatbaar
leken.212 Maar de kleur schoot in, de verf liet los; deze tempel van klank verging tot
een onooglijke bouwval; de marmers bleken uit stucwerk te bestaan en de bronzen
uit bordpapier...
Indertijd hebben wij reeds op het hybridische van deze symfonische psalm gewezen.
Het conglomeraat van een quasi-Händel-stijl (de twee grote koren) met operapathos
(de Incantation) en toenmaals up-to-date dissonant geweld (de Marche des Philistins)
bood wel zeer grote verouderingskansen. De essentie van een muzikale schepping:
de melodische waarde, was in dit geval niet sterk, niet zuiver genoeg om Le roi
David, ontdaan van alle vergankelijke bijzakelijkheden, op een boventijdelijk plan
te heffen. Er staat, melodisch, meer Brahms en Flotow in Le roi David, dan Honegger.

211
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‘De mus is dood.’ Bekende versregel uit een gedicht van Catullus (Catulli carminum nr. 3).
Naar aanleiding van de uitvoering van Le roi David in Zürich tijdens het muziekfeest van
de ISCM schreef Pijper recensies in het Rotterdamsch Nieuwsblad en het Algemeen
Handelsblad van 22 juni 1926 (HPG 2, 99 en 106).
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Nu, vijftien jaar later, zou men nog steeds niet weten te zeggen wat specifiek
Honeggereus is in het oeuvre van deze auteur. In melodisch opzicht is hij onvindbaar
- maar harmonisch? Er is geen verschil tussen deze klankstapelingen en soortgelijke
bladzijden bij Milhaud, Hindemith of Stravinsky. Ritmisch, contrapuntisch, formeel
ligt het geval niet anders. Het werk is een ietwat wrange herinnering aan een volstrekt
verouderde mode. En die ‘mode’ was niet groot, niet origineel, niet bijzonder genoeg
om tot ‘stijl’ te kunnen uitgroeien. Wat onze opinie over dit afgetakelde werk nog
het meest ten gunste beïnvloedt, staat te lezen op de laatste bladzijde van de partituur.
Twee data zijn dat: 25 februari - 28 april 1921. Honegger was toen dus muzikant
genoeg om in ruim twee maanden een werk van deze omvang te concipiëren en uit
te werken. Deze korte spanne tijds verklaart veel slordigheden in de opzet, maar ook
veel, op zichzelf uiterst waardeerbare, spontaneïteiten. Inderdaad, onder gunstiger
omstandigheden had de muzikant Honegger een groot componist kunnen worden.
De andere psalm welke hier in Rotterdam tot klinken kwam, was Lili Boulangers
Psaume 129 voor mannenkoor en orkest, gecomponeerd omstreeks 1916. Een
meesterwerk is dit evenmin, wanneer men slechts de muziek beluistert, ontdaan van
het roerend verhaal der in premature wonderbloei geknotte jeugd. Lili Boulanger
zou, wanneer zij langer dan vijfentwintig jaren geleefd had, misschien de eerste
vrouwelijke componist geworden zijn van het formaat der groten. Zij had invallen meer en persoonlijker dan Honegger -, haar melodieën bezaten adem en noblesse.
Maar bovenal vertoonde zij schroom, zelfbeheersing, rust, dat wil zeggen alle
eigenschappen, nodig om als componist zijn werk in dienst der muzikale idee naar
behoren te volbrengen. Psalm 129 is in harmonisch opzicht wat te primitief, met zijn
eindeloze reeksen van none-akkoorden. En door het onveranderlijk unisono der
vocale partijen wordt meer kracht gesuggereerd dan in waarheid aanwezig was. Maar
het feit dat dit werk aanleiding geeft tot bedenkingen op dit plan, is reeds iets zeer
buitengewoons.
De uitvoering van Honeggers opus, onder leiding van Glastra van Loon, was heel
goed wat het koorgedeelte betreft, matig wat de solisten aangaat en niet bijzonder
overtuigend in het orkestrale (het rijkelijk versterkte Nederlands Kamerorkest). De
psalm van Boulanger ging onder leiding van Flipse en werd zowel door het
Rotterdams Philharmonisch Orkest als door het Schiedamse mannenkoor Orpheus
uiterst bevredigend tot klank gebracht.

Richard Wagner 1936
23 mei 1936 (DGA)
Wagnervereeniging: Lohengrin213
Twintig jaar geleden scheen het met de hegemonie van Wagners kunst op een
einde te lopen. In Frankrijk leek het of Debussy's erfgenamen de
los-van-Wagner-beweging

213

Annalen 3112.
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voortzetten zouden. Het werk van Stravinsky en Schönberg, Bartók, Hindemith en
De Falla was in volle ontwikkeling. De aandacht der muziekgevoeligen richtte zich
op geheel andere schoonheden dan de idealen van de meester van Bayreuth. Wagner
was ‘klassiek’ geworden en voor de evolutie der toonkunst dus nog slechts indirect
van betekenis.
Er zijn vele zonnen op- en ondergegaan, in deze twintig jaar. En het massief van
Wagners levenswerk staat er nog even indrukwekkend. De bergtoppen reiken nog
evenzeer in de wolken, de flanken zijn nog even steenachtig en onbewoonbaar. Het
beklemmende van het geval is slechts dat wij, muzikale Europeanen, al evoluerend,
bijna niet van de plaats gekomen zijn. Wij staan nog - of weer? - vlak in de buurt
van Wagners premissen. Wij hebben blijkbaar niets geleerd; wij zijn niet wijzer, niet
natuurlijker, niet ‘zuidelijker’ (in Nietzscheaanse zin), niet groter geworden. Lohengrin
is meer dan tachtig jaar geleden geschreven; het werk is op vele punten verouderd Wagner zelf heeft zijn muzikale en dramatische vondsten later zuiverder en grootser
gerealiseerd. Maar geen enkel operacomponist na Wagner heeft het tot een
gelijkwaardig niveau gebracht. Debussy's Pelléas was pas de eerste schrede op de
weg die naar een nieuw land voert. Maar Debussy heeft één opera geschreven tegen
Wagner dertien... Veel verder dan Pelléas is men in Frankrijk niet gekomen, tot
dusverre, integendeel. Bergs Wozzeck betekende een dagmars op een geheel andere
weg, die, evenzeer uitgaande van Wagner, naar elders gelegen gebieden leidt. Maar
deze weg is lang en moeilijk. Sinds 1910 ongeveer zijn in deze richting een paar
uiterst belangrijke werken ontstaan: Schönbergs Erwartung en Glückliche Hand;
Bergs Wozzeck en Lulu; Malipiero's Sette canzoni.214 Maar wij vragen ons af hoe
lang, en door hoeveel geniale mensen, er gewerkt zal moeten worden, vóór de Nieuwe
Tijd een monument zal bezitten, waardig om naast het oeuvre van Richard Wagner
een plaats in te nemen. Het is goed om deze waarheid van tijd tot tijd rustig onder
de ogen te zien: Wagner was van de componisten die in de laatste honderd jaar geleefd
hebben, zonder tegenspraak de grootste, en zijn invloed, die ons op enkele essentiële
punten niet minder dan verderfelijk voorkomt, heeft nog bijna niets van zijn macht
verloren.
Wagner, de primitieve pan-Germaan, de mateloos breedsprakige worstelaar met
al te individuele conflicten, de man van tromboneheroïek en pluche-en-satijnen
weelderigheden, de epicurist, wiens slechte smaak onze afkeer opwekt, gelijk de
makartboeketten, de gordijnen, overgordijnen, draperieën en antimakassars, die tot
de onmisbare elementen van die alkoofstijl behoren - deze Wagner is inderdaad
verouderd. Maar hoeveel is er niet overgebleven waarop de veranderende mode geen
vat kon krijgen! De auteur van Die Meistersinger is meer dan de verkondiger van
een Derde Rijk, de schepper van de Ring is meer dan de profeet van een
oergermanendom. Wagner was een geniaal componist en uit hoofde van de geaardheid
van zijn talent was hij een groot psycholoog en een meesterlijk uitbeelder van allerlei
roerselen der menselijke ziel.

214

Sette canzoni is de tweede eenacter uit de operatriptiek L'orfeide. De andere twee zijn La
morte delle maschere en Orfeo, ovvero l'ottava canzone. De première van Sette canzoni vond
plaats in 1920 (Parijs), het complete drieluik ging voor het eerst in 1925 (Düsseldorf).
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De ideologie van het tegenwoordige Duitsland berust voor het allergrootste deel op
Wagners privé-inzichten. Zowel het nieuwe heidendom als het antisemitisme, zowel
Deutsche Treue als de in Germaanse landen geldende seksuele moraal kunnen met
behulp van citaten uit zijn werk tot algemene waarheden geproclameerd worden. En
ik vraag mij af of Wagners kunst, als kunst, deze monsterlijke vergroting op den
duur verdragen zal. Met andere woorden of de mensheid - de wereld is nu eenmaal
groter dan het gebied, begrensd door Rijn, Oostzee, Polen, de Karpaten en het
Gotthardmassief - Wagners muziek zal kunnen blijven aanvaarden, wanneer zij bij
geval het bloed en de tranen, het mateloze leed dat deze geesteshouding met
wiskunstige zekerheid tot gevolg heeft, niet passief wenst te ‘aanvaarden’. Het is
maar een vraag...
Een vraag die ons tamelijk ver buiten het eigenlijke terrein van de muziek brengt.
Wagner zelf, wiens ambities in de richting van het ‘Gesamtkunstwerk’ gingen, zou
dit misschien niet anders gewild hebben. Voor ons, die het geloof in een muzische
menselijkheid nog niet verloren hebben, maar die de muzische vermogens der op dit
ogenblik levende mensheid niet al te hoog kunnen aanslaan, betekent het oeuvre van
Wagner, de musicus, nog altijd meer dan de scheppingen van de wereldhervormer.

De artistieke zijde van het automobilisme
18 juni 1936 (De Auto)
Van een landgenoot, wiens naam in de internationale kunstwereld een bekende klank
heeft, ontvingen wij onderstaande, uiterst lezenswaardige beschouwing, waaraan
wij gaarne een plaats in ons orgaan hebben ingeruimd.
Deze beschouwing werd niet geschreven voor degenen die in het automobielrijden
nog of pas een middel van vervoer kunnen zien. Vijfenzeventig procent van de lezers
van De Auto zouden dus het hieronder volgende ongelezen terzijde kunnen leggen;
beschouwingen van economische, commerciële of utilistische aard vallen niet onder
mijn competentie.
De psychologische factoren, die bij het automobielrijden van ten minste even groot
belang zijn als de lichamelijke geschiktheid of de conditie waarin de motor verkeert,
worden echter volkomen ten onrechte verwaarloosd - niettegenstaande er bijvoorbeeld
meer dodelijke ongelukken gebeuren uit hoofde van een temporaire geestelijke
ongeschiktheid: verstrooidheid, gepreoccupeerdheid, dan uit hoofde van lichamelijke
indispositie of mechanisch gebrek. En beschouwingen over de psychologische zijde
van het automobilisme - waarover ik meen wél enige gegevens ter beschikking te
kunnen stellen - zouden onvolledig blijven, wanneer niet in het licht gesteld werd
dat ook aan de schijnbaar zo alledaagse bezigheid van gas geven, sturen en remmen
een ‘artistieke’ zijde valt te ontdekken.
De eigenaar van een in goede conditie verkerende foolproof Amerikaan zal deze
opmerking met een ongelovig schouderophalen beantwoorden. Evenals de man die
zijn automobilistische ervaringen slechts in het tocht- en trillingvrije achtercomparti-
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ment heeft opgedaan en wiens kijk op de weg hoogstens naast de bestuurderszitplaats
werd ontwikkeld. Het is op het ogenblik een slecht tijdstip om over de niet direct
praktisch nut vertonende zijden van het automobielrijden te spreken. Twintig jaar
geleden, toen wij lang genoeg motorfietsen hadden aangelopen en langzamerhand
tot een zoveelstehands Bébé-Peugeot215 waren opgeklommen, viel er aan het
automobilisme zeer veel meer te beleven. Thans is de wagen: het normale middel
van vervoer geworden. Juist zoals, mutatis mutandis, de koets en de diligence vóór
de komst der spoorwegen. Er is op het diligencetijdvak een periode gevolgd welke
niet de minste belangstelling meer had voor het paard, de motor van het voertuig van
eertijds. Merk op dat de ruitersport, het paardrijden ter wille van het paardrijden, de
laatste jaren sterk in opkomst is geraakt. De utilistische factor moest in zijn geheel
uitslijten voor de mensheid het paard weer als element van levensvreugde kon gaan
herontdekken. Niet anders zal het met het automobilisme gaan.
Dit vooruitzicht opent enige perspectieven. Het gewone gebruikspaard kon bijna
overal vervangen worden door tractor en besteldriewieler; het raspaard, de slanke
volbloed, behoefde zich van de baisse in hitten en blessen niets aan te trekken. Zo
zal, op ons terrein, de normale gebruiksautomobiel van jaar op jaar verder van de
(soms danig pretentieuze) raspaarden van 1920-1930 af groeien. Maar dat de mensheid
de ervaringen en het genot van het authentieke automobilisme op den duur volledig
zou opofferen aan de wezenloze, abstracte comfort (waaronder dan verstaan wordt
de absolute afwezigheid van bewuste hersenarbeid bij het eigenlijke rijden) en snelheid
(welke dan nog slechts van betekenis is als verhoudingsgetal bij diverse rijtijden),
kan ik vooralsnog niet aannemen.
Op het ogenblik lijkt deze overdenking op een défense des temps perdus.216 Maar
de man die langer dan twintig jaar het stuur heeft gehanteerd, begrijpt waarop hier
gezinspeeld wordt. Autorijden is een (vrijwel volmaakt) middel van vervoer. Maar
bovendien is het een sport, en dat niet alleen op de racebanen. En vervolgens behoort
het in hoogste perfectie tot het terrein der kunsten. Op ongeveer dezelfde wijze als
het verfmalen, dat de meesters uit de zeventiende eeuw zelf deden, tot het gebied
der schilderkunst behoort, of het intoneren van hun instrument tot de occupaties der
organisten. Volmaakt autorijden behoort tot het gebied der - tegenwoordig nogal
verwaarloosde - levenskunsten.
Het beheersen van het apparaat automobiel stelt enige eisen. Daartegenover schenkt
de bezigheid haar bedrijvers zeer wezenlijke satisfacties. Sneller te rijden dan zijn
concurrent is soms een zuiver sportieve bevrediging, maar dat bedoelen wij hier niet.
De satisfacties van het superautomobilisme zijn veel verscheidener. Het vlot en
vaardig afleggen van een bepaald ‘moeilijk’ traject geeft reeds voldoening - maar
voor de waarlijke kenners van het automobilisme valt het zwaartepunt op de vraag
‘hoe’ dat bepaalde traject werd afgelegd, op welke wijze het gros obstakels werd

215

216

Van 1905 tot 1916 produceerde Peugeot de modellen Type 69 en Type BP1 die beide
liefkozend Peugeot-Bébé werden genoemd. Het ging om een moderne, compacte en praktische
automobiel met twee zitplaatsen, waarin geavanceerde techniek was toegepast tegen een lage
prijs.
Een reeds eerder(mei 1928) door Pijper gemaakte toespeling op de titel van Prousts
romancyclus À la recherche du temps perdu.
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overwonnen. Superieur automobilisme kan bedreven worden in het drukke
stadsverkeer (denk aan de befaamde Parijse taxi's!), op de grote buitentrajecten, in
bergland, in sneeuw-, mist- en ijzelperioden, zo goed als in augustus aan de Côte
d'Azur - ja zelfs op de alleen voor auto's toegankelijke, biljartgladde autostrade.
Slechte, rechtaf slechte wegen zijn dikwijls volkomener afwisseling in het
gereglementeerde bestaan van de moderne mens dan l'itinéraire la plus rapide...
Men moet echter niet voor al zijn werk hetzelfde stuk gereedschap gebruiken. De
eisen die men aan zijn automobiel moet stellen, variëren tussen ver van elkander
verwijderde uitersten. De Nederlander, die elf maanden van het jaar kleine
dagtrajecten moet rijden, maar die in vier weken zomervakantie zo lang mogelijk
aan de Rivièra wil verblijven, heeft een wagen nodig die hem snel en safe van
Amsterdam naar Cannes brengt, met zo min mogelijk inspanning en met
gebruikmaking van zo weinig mogelijk dure Franse benzine. Wie in het bergland
wil gaan toeren, moet al hoger eisen stellen aan zijn rijvaardigheid en aan zijn wagen,
wil hij tenminste niet halfweg iedere helling zijn automobiel in een stoomvoertuig
veranderd zien. Terwijl ten slotte de allround automobilist erop uittrekt, winter en
zomer, wanneer de vrije tijd het maar even toelaat, op zoek naar onbekende streken,
verlangend naar tot nog toe niet beleefde avonturen. Onnodig te zeggen dat deze
categorie niet tegen een gesprongen band opziet en volledig in staat is kleine normale
herstellingen aan carburateur en ontsteking eigenhandig uit te voeren. Deze premisse
houdt tegenwoordig al een scherpe selectie in...
Niet alleen het lekenpubliek decreteert hoe de auto's wezen moeten; de automobiel
vormt op den duur een ras van autogevoeligen, die binnen korter of langer tijd genoeg
krijgen van de gegarandeerde foolproof apparaten, die als vervoermiddel
bewonderenswaardig zijn, doch als sportief element onbruikbaar genoemd moeten
worden. Men zoekt naar sportieve bevredigingen en vindt die, helaas, nog slechts in
het verhogen van de snelheid. ‘Fijn’ rijden, welbewust gebruik maken van alle
eventualiteiten die weg en verkeer opleveren - altemaal zaken die met de oude,
pretentieuze wagens geleerd en gekund moesten worden, verstaat het overgrote deel
der tegenwoordige autorijders (het woord automobilist kan in dit verband niet gebruikt
worden) niet meer.
Zij, die zich door geaardheid en ontwikkeling tot het klassieke autorijden
aangetrokken gevoelen, kiezen hun wagens met duizendmaal meer zorg dan de
zakenman die slechts een volmaakt vervoermiddel zoekt. Voor dezulken zijn er nog
altijd de ‘nukkige’ sportwagens van klasse. Niet om te jakkeren, niet om sneller te
rijden dan de eigenaar van een goed ingereden Ford-8 of van een ‘bliksemsnel
accelererende’ zware Amerikaanse broeder. Maar ter wille van de puur
automobilistische ambities welke ik hierboven aanduidde.
Automobielrijden kan meer zijn dan een zich verplaatsen. Het kan ook meer zijn
dan een ontspanning, een divertissement. Het kan mentale gymnastiek wezen, voor
de instandhouding van onze geestelijke capaciteiten van onberekenbaar nut. Het
wordt dit echter pas voor iemand wiens automobilistische kennis en kunde zich in
een praktijk van jaren hebben ontwikkeld tot meesterschap.
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Willem Pijper en zijn Hispano-Suiza, januari 1939.

Getekend portret (ongedateerd) door Andre van der Vossen voor een postzegelserie van 1954.
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Affiche ‘Wordt geen musicus - het voor Nederlanders stervende beroep’, in 1930 ontworpen
door Meijer Bleekrode in opdracht van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB).
Pijper verwijst naar het affiche in zijn artikel ‘Kenterend getij’ (De Muziek, november 1931). (collectie
Nederlands Jazz Archief)
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De burcht van Edwarda van Stavoren, het stadje en de haven, gebouwd op en aan het eiland
De Laeck in de Kager Plassen.
Pijper: ‘Voor het op 24 juni 1930 gegeven Leidse lustrumspel had men een drijvend toneel-Stavoren
gebouwd op een eilandje in de Kager Plassen, een dorp dat zinken kon en voor de volgende
voorstellingen weer opgehaald werd; een toneel van 100 bij 60 meter gaf sterke illusies.’

Situatietekening van decor en tribune bij de voorstellingen in juni 1930 van het waterfeestspel
De Vliegende Hollander van Martinus Nijhoff (libretto), Matthijs Vermeulen (muziek), Hendrik
Th. Wijdeveld (decor en machinerie) en Johan de Meester (regie).
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Halewijn van Willem Pijper door de Wagnervereeniging, première 13 juni 1933. Marcel Plooijer
(de koning), Saar van Alphen (de koningin), Liesbeth Sanders-Herzberg (het koningskind) en
Halewijn (Sydney de Vries).
(foto: Maria Austria - collectie Willem Pijper Stichting)

Wozzeck van Alban Berg door de Wagnervereeniging, première 7 oktober 1930, decor Helmut
Jürgens. Tweede acte, scene 3: Voor de woning van Marie met Alice Bruhn (Marie) en Richard
Bitterauf in de titelrol.
(foto: N.V. Vereenigde Fotobureaux - collectie Theater Instituut Nederland)
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3 oktober 1936
3 augustus 1946

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

679

Marius Monnikendam: Boetpsalmen
3 oktober 1936 (DGA)
Concertgebouw
Wanneer zich tussen de paar honderd belangstellenden die het volksconcert (of, om
de tegenwoordig in de mode zijnde benaming te gebruiken: het orkestconcert) van
27 september bijwoonden, de traditionele Nederlandse muziekminnaar had bevonden,
dan zou deze zich tijdens de uitvoering van Marius Monnikendams Boetpsalmen in
een moeilijk parket gevoeld hebben. De traditionele vaderlandse muziekliefhebber
immers kent de internationale oude en nieuwe literatuur door en door; hij is op de
hoogte van de stijlkenmerken der moderne Franse, Duitse en Russische muziek, hij
kan profane en religieuze tendensen onderscheiden. De enige muziek waarvan hij,
welbeschouwd, niet zo zeer op de hoogte is, is de Nederlandse. Hij kan dat niet
gebeteren: de niet actief musicerende musicofiel kan slechts die muziek leren kennen,
beminnen of verwerpen, welke men hem voorspeelt. En men speelt ons van alles
voor hier te lande, maar bij voorkeur geen Nederlandse muziek.
De moeilijkheden waarin onze hersenschimmige toehoorder zondag laatstleden
in het Concertgebouw verkeerd zou hebben, zijn met het bovenstaande reeds
aangeduid. Het werk van Monnikendam immers laat zich naar stijl, inhoud en vorm
uiterst bezwaarlijk classificeren. De psalmen behoren stilistisch tot tientallen ver
uiteenliggende perioden: neoromantiek, preclassiciteit en quasi up-to-date zakelijkheid
zijn hier in een veelal bevreemdend nauw verband gebracht. Het is juist aan deze
emulsie van onverenigbaarheden dat men de auteur Monnikendam voorlopig nog
herkent. Hij wordt bij zijn concepties beïnvloed, zowel door de strakke
enkelvoudigheid van de grootmeesters der Middeleeuwen, wier polyfonie nog vlak
bij de axioma's stond, als door het inferieure geweld der onvruchtbare
Stravinsky-navolgingen. Het begrip hymnisch - inderdaad een rekbaar begrip! - duidt
bij Monnikendam afwisselend op Palestrina, op Mahler of op Hindemith. Zijn orkest
klinkt soms als Honegger, soms als Bruckner; zijn koorstijl bevat elementen van zeer
goede hoedanigheid naast verbijsterende liedertafelarijen. Hij schrijft een
instrumentaal fragment, een treurmars, melodisch, ritmisch en orkestraal op het
onbeholpene af. Enkele bladzijden verder bevinden wij ons te midden van de
ingewikkeldste problemen van polymetrische en pluritonale aard, problemen welke
soms niet, maar soms ook wél opgelost worden. En in het laatste geval geschiedt dit
spelenderwijs. Monnikendam zet een psalm op, waarbij de spasmodische rukken
onweerstaanbaar aan de meest directe fragmenten uit Les noces doen denken. Zonder
overgang volgt dan een passus die in blankheid niet voor Francks angeliekste
bladzijden behoeft onder te doen...
Marius Monnikendam vertoont als componist een eigenaardig onuitgegiste mentaliteit.
Het is alsof zijn muziekbesef enerzijds ongewoon ver gesublimeerd is, anderzijds in
een veel priller, prepuberteitsstadium verkeert. Alsof hij aan sommige menselijke
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en muzikale bewustheden nog niet toe is gekomen, terwijl hij op andere punten reeds
alles heeft doorgemaakt wat het leven een man aan ervaring kan verschaffen. De
wijze waarop hij bij herhaling een op zichzelf geenszins superieure, vaak zelfs banale
inval hanteert, terwijl hij hiertegenover soms goede invallen in het geheel niet
uitwerkt, ja, ze dikwijls bepaald slecht realiseert (die treurmars, bovengenoemd)
wijst op deze staat van geest.
De facetten der nieuwe Nederlandse muziek, welke door de componist
Monnikendam vertegenwoordigd worden, zijn nog niet helder geslepen. De leek, de
voor muziek alleen maar gevoelige, kan niet beoordelen wat in de Boetpsalmen
oprechte inventie is, wat maakwerk. Waarlijke monumentaliteit - iets wat voor een
gegeven als deze Boetpsalmen onontbeerlijk is - ontstaat gewoonlijk uit minder
gecompliceerde staten des geestes dan deze componist op dit ogenblik nog vertoont.
Monnikendams psalmen werden geflankeerd door Weinlese van Mengelberg en
de Évocations van Roussel. Zuiver als metier overtreffen deze beide werken de
noviteit vele malen. Weinlese is een op alle punten goed gerealiseerd opus - over de
muzikale inhoud werd hier ter plaatse reeds geschreven1 - en de Évocations zijn een
voor de periode van hun ontstaan representatief meesterwerk. Een en ander werd
onder leiding van de Rotterdammer Eduard Flipse door het Rotterdamsch
Philharmonisch Koor en het Concertgebouworkest op meer dan bevredigende wijze
uitgevoerd. Zelden krijgt men een zo goed uitgebalanceerde eenheid van vocale en
orkestrale prestatie te horen.

Opening van het Rotterdamse muziekseizoen
10 oktober 1936 (DGA)
Overpeinzingen bij een drukfout
Ik vraag mij af of het niet hoog tijd wordt het gevecht tegen Het Repertoire met
andere wapenen te gaan voeren. Tot dusverre werd door de voorstanders der evolutie
slechts aangedrongen op verruiming, op uitbreiding van het vaste fonds waaruit de
concertgevers kunnen putten. Het Repertoire werd in de afgelopen twintig jaar
misschien wat bonter, wat gevarieerder. Maar wij zouden niet mogen volhouden dat
het vandaag rijker is dan vijftien jaar geleden. Een duidelijke baisse in het fonds
Mahler wordt niet ten volle gecompenseerd door een aarzelende hausse in de obligaties
Bruckner. Aandelen Grieg zijn tegenwoordig nauwelijks verhandelbaar meer; in hun
plaats kwamen de even dubieuze speculatiepapieren Stravinsky (gekelderd omstreeks
1932, vandaag incourant), Hindemith (blijft voorlopig genoteerd, hoewel ver onder
de emissiekoersen) en Italiaanse Kunst-Unie, Musica Viscosa, directorium Casella,
Respighi, Malipiero c.a.2

1
2

In De Groene Amsterdammer van 28 december 1935. Maar Pijper schreef ook al over dit
werk in De Muziek van april 1930.
Een wat cryptische formulering. Wat Pijper met Italiaanse Kunst-Unie bedoelt, is onduidelijk.
Met Musica Viscosa zal hij wel namaakmuziek bedoelen. Dat Pijper hier Malipiero in één
adem noemt met Casella en Respighi is vreemd, omdat hij elders tamelijk positief over hem
is.
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Het Repertoire, het stamkapitaal van onze muziekpraktijk, is voor het overgrote deel
bevroren, om nog eenmaal een der eigendommelijke beurstermen te gebruiken. Er
is geen leven, geen beweging mogelijk, zolang de relatie tussen cultuurbehoeften
(alles welbeschouwd is muziek toch nog wel zoiets als een cultuuraangelegenheid...)
en (ook economisch verantwoorde) kunstpolitiek niet - desnoods met geweld verbroken wordt. Tien jaar geleden hebben wij een onzer grote concertinstellingen
er reeds op gewezen dat men op weg was te worden een voortreffelijk geoutilleerde
haven aan een dichtgeslibde rivier.3 Matthijs Vermeulen beklaagde zich reeds vroeger
over het feit dat zijn fatum van criticus hem noopte zich in de loop van luttele jaren
tienmalen uit te spreken over steeds weer dezelfde interpretaties van altijd opnieuw
dezelfde symfonieën.4 Zonder nu over te vloeien van medelijden met onszelf en ons
gelijken (want het is toch altijd nog een boeiender en edeler opgave in twaalf maanden
tijds vijf keer over de Pathétique te schrijven, dan in dezelfde tijdsruimte vijftig
branden, honderd aanrijdingen, twintig opstootjes en driehonderd vergaderingen te
verslaan) kan men toch wel constateren dat een muziekpolitiek die een kunstenaar
als Vermeulen tot vertwijfeling dreef, ‘weder Aussicht hat, sich zu behaupten, noch
es verdient’,5 om een veel misbruikt citaat in dit beperkte verband te brengen.
Rotterdams orkestrale praktijk van de laatste jaren is altijd vrij veilig ver uit de buurt
van het Repertoire gebleven en ook dit openingsconcert maakte daarop geen
werkelijke uitzondering - wanneer wij tenminste geneigd zijn voor het slotnummer,
Les préludes van Liszt, een oortje dicht te doen... Het Nederlandse werk was
Diepenbrocks tweede Novalis-hymne an die Nacht - minder geladen, minder extatisch
dan de vaker gehoorde eerste Hymne6 en in muzikaal opzicht nog niet op de hoogte
van de tien jaar later geschreven elegie Die Nacht, op tekst van Hölderlin. Wij achten
ons overigens
3
4

5

6

Dat was niet tien, maar vijf jaar geleden, namelijk in De Muziek van december 1931: ‘In
memoriam Evert Cornelis’ (HPG 2, 592-596).
Nadat Vermeulen 12 jaar als criticus in Nederland actief was geweest (1908-1912) voor
respectievelijk De Tijd, de NRC, De Amsterdammer, en vijf seizoenen voor De Telegraaf,
legde hij dit werk neer om zich uitsluitend op het componeren te concentreren. In zijn artikel
‘Buiten de warreling’ (verschenen in De Kroniek van 12 maart 1921) lichtte hij zijn besluit
uitvoerig toe. Pijper refereert aan de volgende uitspraak: ‘Ik ontmoette het automatisme, dat
ik van nature zo verfoeide, nergens fatalistischer dreigend dan in de beoefening der muziek,
de kunst der mobiliteiten. Ik vond Publieke Werken van Amsterdam vindingrijker dan het
beheer der vijf Nederlandse orkesten tezamen en wat voor nut, wat voor doel, verheven of
niet, kan een verstandig wezen toekennen aan een verbureaucratiseerde muziek? Ik heb meer
dan tien jaren van de verschillende orkesten, de verschillende solisten, de verschillende
dirigenten altijd hetzelfde onveranderlijke rijtje symfonieën, concerten, sonaten, liederen en
ouvertures gehoord en iedereen deed zijn best om ze zo onveranderlijk mogelijk te fixeren,
alsof de meesterwerken daarvoor gemaakt waren. Het werd ieder jaar erger. De symfonieën
etc. bleven niet enkel dezelfde, ook de vertolkers wisselden niet en schenen hun uiterste best
te doen, om niet veranderd te lijken. Ik herinner mij wel de verkwikkende uitzonderingen
en ik ben ze altijd dankbaar geweest, deze oasen in de woestijnen der monotonie.’
Het citaat is van Freud die in Die Zukunft einer Illusion (1927) schrijft ‘dass eine Kultur,
welche eine so grosse Zahl von Teilnehmern unbefriedigt lässt und zur Auflehnung treibt,
weder Aussicht hat, sich dauernd zu erhalten, noch es verdient’.
Bedoeld is de Hymne an die Nacht (‘Muss immer der Morgen wiederkommen’) voor alt en
orkest, die evenals de eerste in 1899 is gecomponeerd op tekst van Novalis.
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gelukkig het werk weer eens in de realiteit van metrische zwevingen en instrumentale
timbres gehoord te hebben.
De noviteit kwam uit Italië: Toccata voor piano en orkest van Respighi. Het schijnt
dat Mengelberg hiervan in 1928 de première te New York gedirigeerd heeft. De
eerste uitvoering in Nederland had, wat ons betreft, achterwege mogen blijven. Het
stuk is een larmoyante en geestloze parafrase op de (in 1928) gangbare nummers
van het internationale repertoire. Onmuziek.
Tot zover wat de gebeurtenissen betreft. Wat achter de muzikale gebeurtenissen
stond - ofwel, in tijd uitgedrukt, eraan voorafging - was de keuze van het
openingsnummer: voorspel derde bedrijf Meistersinger. Als orkestrale coup kon men
dit een waagstuk noemen - de uitvoering was uiterst verzadigd van klank - maar de
psychologische zijde der zaak leek ons vele malen interessanter. Het getuigt van zin
voor humor, het officiële concertseizoen te openen met het voorspel tot Wagners
Wahn-monoloog, een der menskundigste scheppingen van de grote mensenkenner...7
En ook onze vriend de drukfoutenduivel had zich de kans niet laten ontnemen in dit
symbolisch spelletje mee te spelen. In de programma-inleiding stond namelijk te
lezen dat dit werk ten dele gebouwd is met fragmenten uit Sachs' Schutterlied uit het
tweede bedrijf. Zie hier een pakkend voorbeeld van jong-Rotterdams
annexatietendensen. Schuster of schutter scheelt weliswaar slechts één letter, doch
hoezeer komt die ene t aan de couleur locale ten goede!8
Drukfouten zijn gewoonlijk minder snaaks. Zou de hier gesignaleerde soms
veroorzaakt zijn door de aanwezigheid van zovele en zozeer ter zake dienende
diablerieën van Hieronymus Bosch binnen deze muren?...9

Hedendaagse Nederlandse muziek
17 oktober 1936 (DGA)
Henk Badings: De hedendaagsche Nederlandsche muziek
De Nederlandse muziek begint langzaamaan een plaats te veroveren in de hoofden
en harten van onze in toonkunst belangstellende landgenoten. Niet slechts onder de
druk der internationaal ongunstige omstandigheden - dat zou nog pas een negatief
resultaat zijn. Maar de nieuwe muziek, gecomponeerd door Nederlanders, maakt uit
hoofde van haar positieve eigenschappen terecht, en reeds met enig goed gevolg,
aanspraak op de belangstelling van de wereld.

7
8
9

Dit is de monoloog van Hans Sachs in Die Meistersinger von Nürnberg, aan het begin van
het derde bedrijf, die opent met de woorden: ‘Wahn! Wahn! Überall Wahn!’
Het Rotterdamse orkest speelde ook toen al in een ‘Doelezaal’, een naam die de
oorspronkelijke functie als onderkomen van de plaatselijke schutterij nog verraadt.
In 1935 werd het nieuwe gebouw geopend van wat toen nog Museum Boymans heette. Ter
gelegenheid daarvan werd er een Jeroen Bosch-tentoonstelling georganiseerd (waar o.a. het
pas verworven schilderij De verloren zoon te zien was) en de Rotterdamsche Kunstkring
nam het initiatief tot een nieuwe opvoering van Pijpers symfonisch drama Halewijn in de
regie van Eduard Verkade (Annalen 3092).
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Dit groeiproces verloopt niet vanzelf. Om te beginnen moeten de eisen die de
producenten der nieuwe muziek aan hun werk en aan zichzelf stellen, steeds opnieuw
verhoogd worden. Zweers, Röntgen en Dopper konden zich nog voorstellen
‘Nederlands’ te componeren, terwijl zij hun sonates en symfonieën ontwierpen
volgens de schema's van de Duitse conservatoria en met gebruikmaking van mopjes
en deuntjes uit min of meer corrupte volksliederenbundels. Na Diepenbrock is de
Nederlandse componist begonnen zijn eigen uitdrukkingswijze te vinden. Het zou
ons te ver buiten het kader van dit artikel voeren, wanneer wij dit proces, ware het
slechts in grove trekken, wilden nagaan. Genoeg is het vast te stellen dat ettelijke
componisten, thans omstreeks dertig jaar oud, een muziek componeren welke wij
zonder aarzelen typisch Nederlandse muziek mogen noemen.
Deze auteurs, die ten dele bij Sem Dresden, ten dele bij de schrijver van dit artikel
gestudeerd hebben, vertonen een verheugende activiteit. Niet slechts op het eigenlijke
terrein der muzikale compositie; ook publicistisch zijn zij druk doende. Als kinderen
dezer eeuw kennen zij (en overschatten zij soms) de waarde der reclame. Soms lijkt
het door hen gekozen procédé nadelen te hebben: voor de verspreiding van een
kunstgenre is het gevaarlijk als de mening bij het publiek zou gaan postvatten dat er
in het domein, ook van deze kunst, wat sterk aan adoration mutuelle gedaan zou
worden. Maar de voordelen wegen hier, naar het schijnt, wel tegen op: de Nederlandse
muziekliefhebber die niet bevooroordeeld of achterlijk is, weet nu tenminste van het
bestaan van de nieuwe Nederlandse school af.
Voor mij ligt een handig boekje, honderd kleine bladzijden groot, dat als illustratie
zou kunnen dienen van hetgeen hierboven in het algemeen gezegd werd. De auteur,
Henk Badings, is een der meest talentrijke componisten van deze groep. En daardoor
de drager van een der zwaarste brokken verantwoordelijkheid.
Badings heeft zijn verantwoordelijkheid zeer sterk, eigenlijk te sterk, gevoeld. Hij
somt ongeveer alle levende Nederlandse musici op die ooit gecomponeerd hebben;
kritische opmerkingen worden ternauwernood gemaakt en zijn hele systeem van
overzicht berust, wanneer wij de rangschikking volgens geboortedata terzijde laten,
op een volkomen fictieve scheiding tussen Revolutionair en Evolutionair - aan welk
laatste woord hij dan een zeer speciale en eigenlijk uiterst verwarrende betekenis
geeft. Enkele voorbeelden: wanneer men Zagwijn (1878) bij ‘de oudere generatie’
indeelt, behoren Jan van Gilse (1881), Olman en Van Dieren daar ook bij. Geen ter
zake kundig lezer zou ooit weten te vertellen, waarom Van Goudoever ‘revolutionair’
moet heten, of Voormolen, of Paul F. Sanders, en daartegenover Sigtenhorst Meyer,
H. Andriessen en Jacob van Domselaer ‘evolutionair’. De verdeling in behoudend
en vooruitstrevend zou doodeenvoudig en ook volkomen ter zake dienende zijn
geweest, maar het blijkt, wanneer men Badings' overzicht tot het einde toe heeft
uitgelezen, dat het niet in zijn bedoeling gelegen heeft een standpunt in te nemen
van waaruit een overzicht over het gehele complex der tegenwoordige Nederlandse
compositiekunst mogelijk zou zijn geweest. Op bladzijde 11 was dit eigenlijk reeds
aangekondigd; hij schrijft daar dat ‘ditmaal de lichtbundel der belangstelling in het
bijzonder op de
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jongeren gericht zal worden’, en in het hoofdstukje ‘de jonge generatie’ treedt dan
ook voor de allereerste maal enige werkelijke belangstelling voor zijn onderwerp,
de hedendaagse Nederlandse muziek, aan de dag. Van bladzijde 81 tot en met 108
vindt men eindelijk behalve theoretische en musicologische divagaties, welke zich
tot beschouwing in een weekblad kwalijk lenen, en behalve namen, namen en
nogmaals namen, enige op zichzelf lezenswaardige besprekingen van de componisten
Guillaume Landré, Piet Ketting, Bertus van Lier (het beste fragment uit het boekje,
inderdaad ook ten behoeve van de boeiendste figuur uit deze groep) en Willem van
Otterloo.
Het is duidelijk dat de uitgevers Bigot en Van Rossum, ofwel hun commissie van
redactie, de heren L.M.G. Arntzenius en S. Bottenheim, een grote fout begingen door
de componist Badings uit te nodigen dit werkje te schrijven. De redactie heeft dit
gevoeld, toen zij in het voorwoord haar spijt betuigde over de lacune die in het boek
ontstaan moest door het achterwege blijven van een beschouwing over Badings zelf.
Nu de zaak eenmaal zo stond, is het volkomen correct dat de schrijver opname van
een stukje van andere hand over hemzelf in zijn eigen boekje verboden heeft. Maar
de lijnen waren toen al scheef getrokken. Badings is een componist. Componisten
zijn niet geroepen om neutrale overzichten te schrijven. Een componist heeft kleur
te bekennen. Hij mag zich daarbij schromelijk vergissen of het bij het rechte eind
hebben, maar hij behoort niet te transigeren. Een boekje over de jonge generatie want slechts als zodanig heeft het bestaansrecht, zie bladzijde 11, hierboven geciteerd
- waarin Badings niet ten minste even nauwkeurig geschetst wordt als Ketting, Landré
of Van Otterloo, is een overbodig boekje.
Het is moeilijk niet een weinig te spotten met het vertoon van volledigheid,
waarmee hier gepoogd is alle in onze Hollandse volière koerende duifjes, kakelende
kippen en kwebbelende papegaaien naast de werkelijke zangers zoal niet te waarderen,
dan toch ten minste te vermelden. Voor het ogenblik is de onvolledigheid: het
ontbreken van de componist Badings, een handicap. Voor de zeer nabije toekomst
lijkt mij de overvolledigheid een nog veel ernstiger bezwaar. Hoe merkwaardig
immers staan de namen van Dirk Fock, Paul Roes, Emile Enthoven, Max Vredenburg,
H. Beekhuis, M. Weil, Elisabeth Kuyper (wij citeren volgens prikkaartsysteem) in
een essay over de hedendaagse Nederlandse muziek...
Badings' boekje is, meer dan het eind 1930 verschenen werk van Paul F. Sanders,10
een als aanvulling bedoeld vervolg op Het muziekleven in Nederland sinds 1880 van
Sem Dresden, dat in 1923 werd uitgegeven. Badings heeft bij de conceptie van zijn
overzicht Dresdens voorbeeld van te nabij gevolgd. Sanders is er indertijd in geslaagd
de moeilijkheden te ontwijken, door een geheel verschillend werkschema, door
namelijk bewust van een hem juist lijkende selectie uit te gaan. Het boek van Dresden
is documenterend en daardoor is de (bij hem nog veel grotere) namenrijkdom het
tegenovergestelde van verwarrend. Het boek van Badings is louter oriënterend en

10

Paul F. Sanders, Moderne Nederlandsche componisten (Den Haag, z.j.).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

685
daartoe kon zeker 80% van de namen gemist worden. Van Badings' standpunt uit
gezien zijn er twee werkwijzen mogelijk. Ofwel: men kan trachten naar objectieve
volledigheid en het best mogelijke resultaat is dan een lexicon. Men kan ook kleur
bekennen, negeren hetgeen men onbelangrijk vindt, veroordelen hetgeen men meent
te moeten bestrijden en bewonderen wat men in ernst bewonderenswaardig acht. De
ene methode is niet beter of slechter dan de andere, maar voor het hier vertoonde
compromis tussen de koelte van een neutrale opsomming en de warmte van een eigen
overtuiging, dat ons hier als deel twee van de Caecilia-reeks geboden werd, kunnen
wij slechts matige waardering gevoelen.

Het euvel der gastdirigentschappen
7 november 1936 (DGA)
Gegeven: enerzijds een paar artistiek en economisch stevig gefundeerde
ondernemingen, laat ons zeggen: een Concertgebouworkest en een Residentie-Orkest.
Men heeft daar zijn vaste concertavonden, te geven voor een niet al te zeer fluctuerend
publiek. De zaken konden beter gaan, natuurlijk. Maar dat konden, op hun beurt, alle
andere zaken altijd ook wel. Voor zover mij bekend is, zijn er de laatste jaren meer
industriele ondernemingen op de fles gegaan dan orkesten. Tot zover, voor het
ogenblik, wat de economische zijde van de zaak betreft.
Artistiek of, wil men dat liever, muzikaal is de organisatie gewoonlijk nog wel
hechter. De orkestleden zitten bij alle repetities en op alle uitvoeringen op hun eigen
vaste plaatsen; aan dezelfde lessenaars worden altijd weer opnieuw dezelfde grapjes
verkocht, wordt altijd op dezelfde manier getobd met weerspannige rieten, met hars,
met water, met hangende kleppen, met reumatiek, met kapotte lippen, blaartjes,
spierpijn en met de kritiek op het concert van gisteravond. Zo een orkestorganisatie
is voor ons gevoelen een werkgemeenschap van een dusdanig volmaakte structuur,
dermate goed uitgegroeid, dermate gesublimeerd, als men mij de uitdrukking in dit
verband wil toestaan, als men in de andere beroepen nog slechts vindt aan boord van
literatuur geworden schepen. De morele organisatie van een goed orkest is een
unicum, heden ten dage. De plaats van de concertmeester bijvoorbeeld is taboe,
letterlijk te nemen. En zo is het met alle plaatsen, met alle verantwoordelijkheden.
Een orkest, gewoon, zoals het blaast en strijkt, is een der uiterst zeldzaam geworden
cultuurgoederen, intact gebleven te midden van alle tumulten van een luidruchtige
en nivellerende ‘vooruitgang’.
Thans: de dirigent. Oorspronkelijk, van huis uit, de leider, dat wil zeggen de meest
bevoegde deelhebber in de gemeenschap. Na een (soms lange, soms korte) periode
van proberen, van wederzijds verkennen en leren kennen, ontstaat de symbiose van
een dirigent, met zijn eigen specifieke voorkeuren, en het musicerend organisme,
dat erin geslaagd is hem als leider te erkennen. Onder (voor de muziek) gunstige
omstandigheden blijft het niet bij een symbiose. Omstreeks 1920, bijvoorbeeld, was
het
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organisme, genaamd Het Concertgebouworkest zodanig met het muzikale wezen
van Willem Mengelberg samengegroeid, dat de naam Mengelbergorkest geenszins
een ijdele term genoemd mocht worden. Wanneer wij de zaken louter van het
standpunt der muziek uit bezien, dan kunnen wij niet aarzelen dit als de meest
gewenste toestand te signaleren. Wij zijn niet blind voor de nadelen, aan deze uiterst
‘persoonlijke’ situatie verbonden. Maar de voordelen zijn veel groter. De
muziekcultuur van een land, van een periode, is altijd verbonden aan het inzicht, aan
het talent en aan de kracht van de leidinggevende persoonlijkheden. Voorbeelden
kan men in elk boekje over ieder onderdeel der muziekbeoefening in elke gewenste
hoeveelheid vinden. Om bij het gekozen punt van uitgang te blijven: dat de muziek
van Strauss en Mahler voor de vaderlandse muziekminnaar een klinkende
werkelijkheid is geworden, is louter toe te schrijven aan één persoon: aan Willem
Mengelberg. Wij begeven ons hier nu niet in een waardeschatting van het oeuvre
van Strauss of Mahler. Wij kozen deze namen, omdat het geval exemplair is.
De tijden zijn veranderd. Men zal mij niet beschuldigen van ‘Invaliden-Geraunze
um die gute, alte Zeit’,11 wanneer ik constateer dat de verandering die in de opkomst
van het instituut der gastdirigenten gelegen is, een verandering ten kwade genoemd
moet worden. In plaats van continuïteit immers, kwam de reeks der incidentele
prestaties; in plaats van een vergelijkingsmogelijkheid tussen het ene werk en het
andere, de discussie over A's Vijfde van Beethoven en de interpretatie welke B ervan
gaf. Gastdirigentschappen hebben, muziekcultureel, recht van bestaan ten behoeve
van in bepaalde milieus nog onbekende kunstgenres. Wij juichen het toe, wanneer
een Brit hier een avond Engelse muziek zou komen dirigeren, evenzeer als wij het
zouden appreciëren wanneer een Nederlands dirigent zich eens tot het niveau van
artistieke en culturele onafhankelijkheid kon opwerken, om in Italië, Rusland,
Frankrijk of Duitsland een nu eens niet te hooi en te gras samengeharkt Nederlands
programma te gaan introduceren. Men zou van zulk een daad willen verwachten dat
Italiaanse, Russische, Franse of Duitse dirigenten hun repertoire met een deel van
het gehoorde zouden gaan aanvullen. En hiermee zou het doel van het
gastdirigentschap volkomen zijn bereikt.
Het hierbovenstaande is echter een verhaaltje in de lucht. Gastdirigenten trekken
niet rond ten behoeve van culturele doeleinden. Zij hebben hun koffers vol muziek,
muziek van het vaste repertoire, volgekrast met rode en blauwe streektekens, met
coupures en eigen gemaakte, gegarandeerd nog-nooit-door-iemand-anders-vertoonde
dynamische trouvailles en formele goocheltrucs. Alle dirigenten van formaat zijn
langzamerhand gastdirigenten geworden. En de situatie is op het ogenblik zo, dat de
muziekliefhebber in gemoede overtuigd is geraakt dat ‘niemand’ hem een zo
voortreffelijk Mozartje of Schubertje voorspeelt als Bruno Walter; dat ‘niemand’
zo'n fraai pianissimo laat strijken als Dobroven, dat men van Monteux ‘alleen maar’
de

11

Verbeterd: in De Groene Amsterdammer staat ‘um der guten, alten Zeit’. Dit citaat van
Schönberg (Harmonielehre, 454) is te vinden in voetnoot 267 bij de programmatoelichting
van 19 maart 1919.
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Fantastique moet horen of dat rare stuk van Stravinsky, en dat de oprechte, de
gegarandeerd onaangelengde Bruckner-ontroering alleen maar in Van Beinum
vleesgeworden is. Het vreemde is dat nog niemand de zotheid van de tegenwoordige
toestand opgemerkt schijnt te hebben. Onze muziekcultuur heeft behoefte aan
ontwikkeling, aan verdieping. Maar de situatie van het ogenblik levert juist de
tegenovergestelde resultaten op. Het ‘vaste repertoire’ wordt kleiner in plaats van
groter. En in plaats van verdiept te worden, geïnitieerd te geraken in de werken der
meesters, vervlakt, vervluchtigt de aandacht van het publiek. Omdat belangstelling
gevraagd wordt voor allerlei ‘hoe's’ en niet meer voor een ‘wat’.
Bruno Walter - een voortreffelijk dirigent - komt en dirigeert Schubert. De zaal
juicht en de krant schrijft hosannah. Morgen hetzelfde spelletje met een andere
dirigent en met vrijwel dezelfde muziekjes. Men kon daar vrede mee hebben, wanneer
er geen andere en betere mogelijkheden bestonden. Maar Amsterdam heeft
Mengelberg, in Den Haag woont Van Anrooy en is daar tegenwoordig zoiets als
gastdirigent voor zijn eigen oude orkest. Mengelberg verschijnt bij het begin van het
seizoen, stapt uit een trein en wordt verwelkomd aan het station. Kiek in de krant en
een vlot verslag van een halve kolom: de Meester ziet er goed uit, heeft die en die
plannen voor het seizoen en spreekt een paar wijze woorden over de supra-nationaliteit
der muziek. Vervolgens dirigeert hij één concertje. Onderhand arriveert Walter, stapt
uit een trein, wordt verwelkomd aan het station, kiek in het ochtendblad, enzovoort,
ad infinitum. Vervolgens worden er enige intelligente en andere woorden gesproken
in de gemeenteraad, naar aanleiding van een subsidie; de voorstellen worden zonder
hoofdelijke stemming aangenomen en men gaat over tot de wanorde van de dag.
Dit is roofbouw op een der kostelijkste cultuurgoederen. De ontvankelijkheid voor
muziek wordt op deze wijze systematisch vernietigd en het laat zich aanzien dat
volgende generaties de torenhoog opgestapelde schulden van het tegenwoordig
wanbeheer zullen hebben te dragen. Tenzij zij er de voorkeur aan mochten geven
onze erfenis niet te aanvaarden en dan zullen wij ook deze smaad aan onszelf kunnen
wijten.

De opera in Nederland
28 november 1936 (DGA)
De Nederlandse muziekpolitiek heeft - onder meer - tot gevolg dat de opera hier voor
een kunstvorm gehouden wordt, verre inferieur aan ‘de muziek’ en evenzeer inferieur
aan ‘de komedie’.
Het is nuttig vast te stellen: ten eerste dat deze mening een der vele malle
opvattingen is die langzamerhand even onafscheidelijk aan onze volksaard verbonden
raakten als de begrippen klompen, Markerbroeken, windmolens en overvragen bij
zakendoen. En ten tweede: dat het voortbestaan van dit misverstand slechts te danken
of, juister, te wijten is aan de hier gevolgde muziekpolitiek.
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Overal in de beschaafde wereld waar men zich interesseert voor muziek, spel, zang
en dans, bestaat het instituut opera. Behalve in Nederland en tot op zekere hoogte
evenmin in Engeland. Wanneer men naar Antwerpen reist - en men is van het centrum
des lands uit sneller in Antwerpen dan in Groningen of Maastricht - dan is de eerste
ontdekking dat men daar in plaats van naar een bioscoop te gaan een ‘schone
voorstelling van den Prins Igoor’ of een minstens even schone voorstelling van de
Carmen kan gaan zien en horen. Om van de Limburgse operatreinen naar Aken nu
maar te zwijgen...
De Nederlander voelt wel degelijk voor de opera. De niet muzikaal geletterden
voelen zelfs zeer veel meer voor de opera dan voor het al dan niet vergeestelijkte
concert. Wanneer hier operagezelschappen bestonden, dan gingen zij nimmer te
gronde aan een te geringe belangstelling van het publiek, maar uitsluitend aan
rekenfouten van de organisaties. Indien men half zoveel reclame, tamtam en
doelbewust streven ten koste had gelegd aan de oprichting, c.q. de sanering van een
Nederlandse opera als in de tegenwoordige zorgelijke tijden wordt besteed aan het
op de voorlaatste benen houden van onze orkesten: Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Arnhem, Groningen, Leeuwarden - laat ons maar ophouden! - dan zag het er met de
muziekvoorziening van Nederland beter uit. Het spreekt vanzelf dat opera's hier
evenmin buiten overheidssubsidie zouden kunnen als orkesten. Maar dat is in Wenen,
Parijs of München ook niet anders. De ‘rekenfout’ waarop zo-even gezinspeeld werd,
is dan ook in feite niet anders dan een, idealistisch, zich blind houden voor de
onmogelijkheid x gulden vermakelijkheidsbelasting te betalen van een subsidie groot
x min een gulden en dan bovendien nog te exploiteren alsof men x plus een gulden
subsidie ontving.
Dit hier is echter nog de muziekpolitiek niet, dans toute sa candeur. Het is er een
staartje van. De echte, beginselvaste anti-opera-politiek treedt pas in werking, wanneer
er iets gebeurt, wanneer er plannen openbaar gemaakt worden voor een
Museumtheater, onzaliger nagedachtenis, bijvoorbeeld12 - wanneer er, kort gezegd,
mogelijkheden worden geopperd die hand en voet hebben. Dan wordt met tal van
argumenten in het licht gesteld hoe minderwaardig het operavermaak is, vergeleken
met de onderwerploze verrukkingen welke de concertzalen bieden. Dan wordt,
terloops, onze aandacht gevraagd voor de veelal dubieuze muzikaliteit der
operasterren. Dan wordt gezinspeeld op het verachtelijke routinewerk dat aan onze
in quasi-rituele concertdienst vergrijsde orkesten opgelegd zou moeten worden. En
in al deze overwegingen schuilt wel een kern van waarheid. Het is namelijk zeker
dat absoluut-muzikaal gesproken La dame blanche13 van minder betekenis is dan de
Pastorale. Maar Pique Dame is noch beter, noch slechter dan de Pathétique. En zó
gesteld zijn het pas vergelijkbare grootheden. De melomanen die nu nog zweren bij
de Pathétique (zij zijn er, nietwaar?) zouden met Pique Dame ten minste zo goed op
hun rekening komen.14 En vele duizenden antipathetiekelingen met hen... Wat de
muzikale intelligentie der heldentenoren betreft maken wij onszelf niets wijs. Maar
alle violisten van reputatie
12
13
14

Zie voetnoot 129 bij Pijpers uitspraak in De Telegraaf van 19 januari 1927.
Opéra comique uit 1825 van Adrien Boieldieu (1775-1834).
Het voorbeeld is natuurlijk niet willekeurig gekozen: de Zesde van Tsjaikovski was een van
Mengelbergs lijfstukken.
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zijn ook geen Hubermannen, en niet alle lokaal en interlokaal befaamde pianisten
hebben het muzikale buskruit uitgevonden. Het schijnbaar meest technische argument,
dat van het in routinewerk verslappen van de orkesten, zullen wij hier niet weerleggen.
Dat bewijst namelijk, in dit geval, het tegenovergestelde van hetgeen bedoeld werd...
Het bovenstaande werd geschreven na de voortreffelijke Carmen-opvoeringen door
de Wagnervereeniging onder leiding van Pierre Monteux15 en naar aanleiding van
het enthousiasme der stampvolle zalen. Nuttiger dan de overbekende opera zelve tot
onderwerp van deze korte beschouwing te nemen, leek het, voor de zoveelste maal
aan te tonen dat de Nederlandse muziekpraktijk slechts te saneren is door een beleid
dat rekening houden kan en wil met iets wat ons tot nu toe ontbreekt: een eigen
operagezelschap, gehuisvest in een eigen gebouw, geleid door artistieke en ter zake
kundige landgenoten. Men zal dit op het eerste gezicht voor een ietwat overvragerig
verlanglijstje houden. Maar men zou beter doen te bedenken dat het omstreeks 1880
van meer initiatief, van meer moed, van gezonder artistiek avonturiersbloed getuigde
een Concertgebouw met alle ap- en dependenties uit de rimboe aan de stadsgrenzen
tevoorschijn te roepen, dan benodigd zou wezen om op dit ogenblik het Nederlandse
anti-opera-vooroordeel te overwinnen.
Wij zijn dankbaar voor de kruimels die een paar maal per jaar van de tafel vallen.
Die kruimels zijn eigenlijk pasteikorsten, welbeschouwd. En zelfs met dit woord zijn
de uiterst verzorgde modelopvoeringen van de Wagnervereeniging nog niet op volle
waarde geschat. Het is alleen maar: wij konden eigenlijk wel zelf aan tafel gaan
zitten. En niet alleen dat: wij zouden zelfs volkomen in staat zijn ons eigen brood te
bakken.
Hier liggen de wegen, waarlangs wij uit de impasse kunnen geraken waarin de
volkomen doodgelopen concertpraktijk ons gebracht heeft. Muzikaal Nederland
moge zich daarvan rekenschap geven, vóór het ook hiertoe te laat is...

Beckmesser exit
5 december 1936 (DGA)
Dr. Joseph Goebbels in de vergadering der Reichskulturkammer: ‘Wij hebben niets
onbeproefd gelaten om de kunstkritiek op de enig juiste weg, die der
kunstbeschouwing, terug te brengen. Alle pogingen daartoe zijn mislukt. Ik heb
derhalve aanleiding gevonden in een decreet van heden de hele kunstkritiek te
verbieden.’16
De Federatie van Nederlandse Toonkunstenaarsvereenigingen aan de directie der
NRC, dato 1 november 1936: ‘Nu, naar wij vernemen, aan uw blad een vacature
ontstaat door het aftreden van de heer Landré, moge het ons vergund zijn uw aan-

15
16

Annalen 3135.
Deze tekst stond in Het Vaderland van 28 november 1936. De complete laatste zin luidt: ‘Ik
heb derhalve aanleiding gevonden in een decreet van heden de hele kunstkritiek te verbieden,
en haar door de kunstbeschouwing of kunstbeschrijving te doen vervangen.’
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dacht te bepalen bij de wenselijkheid en de mogelijkheid, als diens opvolger iemand
te benoemen die noch als componist, noch op enige andere wijze betrokken is bij
het openbare muziekleven’ (wij cursiveren).
De NRC van 28 november laatstleden, avondblad B: ‘De superieure, diepgaande,
eerlijke, persoonlijke kritiek, de kritiek in grote stijl, is voor de kunst altijd een
onontbeerlijke steun geweest [...]. Zij, wie de zorg voor de verdediging van de
Europese cultuur boven alles ter harte gaat [...], zullen met een bezwaard hart het
verbod van de Duitse kunstkritiek zien. [...] Voor hen betekent het een nieuwe aanslag
op wat hun het dierbaarst is: handhaving en ontwikkeling van kunst en cultuur.’
Ministerialrat Alfred Ingemar Berndt in een zitting van de Rijkscultuursenaat, naar
aanleiding van het decreet van minister Goebbels: ‘Men moet dus niet schreeuwen
indien vandaag de nationaal-socialistische staat een opdracht om te oordelen en
censuur uit te oefenen, die door niemand gegeven is, ongedaan maakt. [...] Onze
eeuw is zo arm aan geestelijke helden en zo rijk aan grote taken, dat het genie
veelvuldige mogelijkheden tot invloed geboden zijn, welke iedere mogelijkheid tot
kritische arbeid uitsluiten.’
Kritiek is nooit de sterkste zijde van de Duitse schrijvers over muziek geweest. Hun
specialiteit was altijd meer: lyriek over volledig of voor het grootste deel aanvaarde
kunstgenres. Wij hebben het hier niet over de hoedanigheid van die lyriek, noch over
het praktische nut (voor de uitgevers, de concertagenten en de enkele kunstenaars
die ‘de weg wisten’...) van deze ontboezemingen. Artistiek waardevolle kritiek werd
in Duitsland over de muziek slechts bij uitzondering geschreven.
Het decreet van dr. Goebbels leek ons dus een slag in de lucht. Om iets te kunnen
verbieden, moet het er eerst zijn. De periode der Duitse hegemonie in muzikale zaken
was na Wagners dood, en dus ruim voor 1900, reeds afgesloten. Er werd
onbeschrijfelijk druk gecomponeerd en geconcerteerd, maar van evolutie was geen
sprake meer. De lyriek op de werken van Strauss, Reger, Pfitzner, Hindemith, Haas
of Johann Nepomuk David wijzigde daaraan natuurlijk niets. Het muziekscheppend
bewustzijn van Europa bevond zich sinds jaren elders. Wij behoeven slechts één
naam te noemen: Claude Debussy.
Maar de muziekpraktijk in Duitsland ging onbekommerd in de eenmaal ingeslagen
richting voort. Perfect gedisciplineerde orkesten werden nog volmaakter afgestemd;
intelligente contrapuntisten contrapunteerden hoe langer hoe intelligenter; de Duitse
muzikant, reeds lang een meester in zijn vak, ontwikkelde zich tot een virtuoos. De
Duitse kritiek had niet anders te doen dan dit proces te volgen en te beschrijven. Het
werden (in het beste geval lyrische) beschouwingen over zaken van hoogstens
secundair belang. Uit hoofde van hun geaardheid en in overeenstemming met hun
vermogens bepaalden de Duitse critici zich ertoe van de onnozelste werken en
gebeurtenisjes musicologische rariteiten te maken - een betrekkelijk onschuldig
vermaak, zou men zeggen.
Tot op dit ogenblik. Dat gaat dus nu veranderen. De nieuwste Mitteilungen des
Hauses Breitkopf und Härtel - een der grootste en oudste muziekuitgevers ter wereld
- annonceert, na de rubrieken Weihnachtsmusik en Die Weihnachtsbücher des
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Musikfreundes, ook de Jahrbücher der Wehrmacht 1937, bearbeitet von Offizieren
des Reichskriegs- und Reichsluftfahrtministeriums, des Generalstabs und der Truppe
in 3 delen à Mk. 3.- per deel. Wat aanmerkelijk goedkoper is dan bijvoorbeeld Das
Deutsche Theater im 19. Jahrhundert, eine kulturgeschichtliche Darstellung von M.
Martersteig, een boek dat nog altijd Mk. 12.- kost.
Wij zullen ons, conform de opdracht van Ministerialrat Berndt, niet verder
bezighouden met de ballingschap van Sixtus Beckmesser. Hij had, bij ontstentenis
van Merkbare Fehler, allang niets meer te zeggen.
Maar waarover bij een andere gelegenheid hier in Nederland nog wel eens wat
gezegd zou moeten worden, vindt men in de tweede alinea van dit korte stukje. Voor
het ogenblik valt ons slechts de gelijkenis in van Splinter en Balk.

Willem Pijper over Alban Bergs Lulu
Het klavieruittreksel verschenen
13 december 1936 (De Telegraaf)
De belangrijkste muzikale schepping na 1915
Bij de Universal Edition is thans het piano-uittreksel verschenen van de eerste twee
akten van Alban Bergs opera Lulu. Tot dusverre was van dit werk nog pas een vijftal
symfonische fragmenten bekend, onder de naam Lulu-symfonie. Ook hier in
Amsterdam werd deze ‘symfonie’ reeds uitgevoerd.17 De verschijning van het
piano-uittreksel stelt ons in de gelegenheid deze opera, Bergs belangrijkste schepping,
aan een korte beschouwing te onderwerpen. Te meer, waar van een integrale opvoering
voorlopig wel geen sprake zal zijn.
Want het stuk is onvoltooid. Bijna een jaar geleden, na Bergs dood, deden reeds
allerlei geruchten de ronde. Die geruchten varieerden tussen het praatje dat alles nog
pas in schets zou bestaan, behoudens de symfonische fragmenten, en de bewering
dat het geheel, op een paar maten na, reeds in partituur zou zijn neergeschreven.
Thans kan overzien worden, waaraan men toe is.
Dat valt niet mee. Twee van de drie bedrijven zijn klaar, in partituur zowel als in
een - uitermate goed speelbaar - piano-uittreksel van Erwin Stein. Van de derde akte
- toch zeker ook nog een duizend à vijftienhonderd maten! - bestaat slechts een ‘mehr
oder weniger ausgeführte Skizze’, benevens vier volledig georkestreerde fragmenten,
welke grotendeels in de Lulu-symfonie werden opgenomen.
De situatie is dus veel ernstiger dan wij gevreesd hadden. Ik ken Bergs werkwijze
niet van zó nabij, dat ik zou durven beoordelen in hoeverre het mogelijk zou wezen,
voor een geestverwant en leeftijdsgenoot van de gestorven meester, uit die ‘min of
meer volledige’ schetsen het geheel op te bouwen dat hem voor de oren heeft gestaan.

17

Zie Pijpers artikel in De Groene Amsterdammer van 15 februari 1936.
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Maar ik ken vrij veel schetsen, van diverse auteurs, en durf zeggen dat het uitwerken
van een grote partituur uit andermans schetsen gelijkgesteld kan worden met het
karteren van de waterwegen op de planeet Mars.
Compositieschetsen zijn plastisch materiaal. Nergens staat ooit precies wat
uiteindelijk bedoeld werd. En zelfs wanneer er weinig twijfel aan de intenties van
de auteur behoeft te rijzen - dit zal bij Berg, die uiterst zorgvuldig naar binnen placht
te luisteren, het geval zijn - dan nóg moet men rekening houden met het feit dat het
voor orkest realiseren van zijn invallen voor een componist tevens betekent een
schiften en soms uiterst radicaal corrigeren van die invallen.
Vraagtekens overal. Afgezien van de noten en het miljoen stenografische tekens
waaruit die voorlopige ‘mehr oder weniger ausgeführte’ schets bestaat: op welke
wijze heeft de meester zich de dramatische voltooiing, de verantwoording van zijn
Lulu-figuur gedacht? Van welke aard zijn de affecten, geprojecteerd in de figuren
van Casti-Piani18 en Gräfin Geschwitz, zoals Berg die opvatte? Het is niet gewaagd
te veronderstellen dat deze personages even sterk van de oorspronkelijke sujetten
van de dramaturg Frank Wedekind zullen afwijken als het geval bleek te zijn met
Lulu zelve, met Alwa, met Schigolch, met Rodrigo...19 Niet anders ging het indertijd
met de protagonist uit Wozzeck: Bergs soldaat immers werd een totaal andere figuur
dan zijn oudere naamgenoot bij Georg Büchner.

Van Wedekind afgeweken
Alban Bergs Lulu, de hoofdpersoon van zijn opera, is vele malen enigmatischer,
doch belangwekkender, menselijker, dan Wedekind haar had gezien. Daartegenover
verloren de talrijke tegenspelers en tritagonisten veel, soms bijna alles, van hun
dramatische (= handelings-) betekenis. Stemming en sfeer van Bergs Lulu hebben
vrijwel niets meer te maken met het op zichzelf uiterst aangrijpende
bankroetierscoloriet van Erdgeist en Büchse der Pandora.
Maar men zou moeten weten op welke wijze de componist zich de peripetie van zijn
drama gedacht had. Met de eerste twee bedrijven in de hand zien wij nauwelijks op
welke wijze de rattenkoning van bijfiguren: Herr Hunidei, de kafferprins Kungu Poti,
de onnozele Zwitser20 en de lustmoordenaar Jack, op welke wijze de gruwelijke
ontbinding, de door en door verziekte sfeer van Wedekinds slotbedrijf zich in Bergs
apperceptie van dit Weibliches, allzu Weibliches21 zou kunnen voegen.
Berg heeft de vrouw Lulu geïdealiseerd, gesublimeerd op een wijze die men niet
voor mogelijk zou hebben gehouden. Een enkel voorbeeld moge dit toelichten: Das

18
19
20
21

De rol van Marquis Casti-Piani komt wel voor in Wedekinds Die Büchse der Pandora, maar
is door Berg weggelaten in zijn opera Lulu.
Rodrigo is bij Wedekind de naam van de atleet.
Ook dit zijn figuren uit Wedekinds Die Büchse der Pandora, die Berg heeft weggelaten in
zijn opera Lulu.
Pijper refereert aan de titel Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister
(1878) van Nietzsche.
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Lied der Lulu uit de tweede akte (het middendeel ook van de Lulu-symfonie) is bij
Berg een rustpunt, een statisch moment, dat ons alles ‘leert’ omtrent Lulu's aardsheid.
Bij Wedekind betekenen deze elf regels (Berg coupeerde er drie) niet meer dan een
fase, de op één na beslissende, in het conflict Lulu-Schön. Dit kleine voorbeeld zou
met honderd andere vermeerderd kunnen worden.
Ten slotte heeft Berg slechts gebruik willen maken van een deel der dramatische
gegevens welke in Wedekinds Erdgeist-tragedies liggen opgesloten. Hij heeft
gelegenheid gevonden om aldus de sterkst denkbare muziekdramatiek te concipiëren
die nog ooit voor vertoning bestemd werd.

Wonder van genuanceerd vermogen
Vergeleken met de muziek van Wozzeck is de Lulu-partituur aanmerkelijk lichter,
doorzichtiger. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat Berg, wiens oudste
composities duisterder, massiever waren dan zelfs de Gurrelieder van zijn meester
Schönberg, hoe langer hoe meer in de helderder gebieden van de polytonalisten is
terechtgekomen. In Lulu ettelijke orthodox-bitonale bladzijden (als men mij die
aanduiding hier wil veroorloven...) en de hymnische bewogenheid van zijn laatste
werk, het Vioolconcert, verschijnt ook bij herhaling in deze partituur.
Aan Bergs evolutie zou men desgewenst de relativiteit van het, voor vakmusici zo
epineuze, begrip ‘dissonantie’ kunnen demonstreren. Op papier, en muziektheoretisch
beschouwd, is Lulu vooral niet minder radicaal, niet minder ‘dissonant’ dan Wozzeck.
Maar alles klinkt open, bevrijd en overtuigend. Een meesterstuk van contrapuntisch
en formeel kunnen als de scène in de Wirtshausgarten uit Wozzeck kan niemand zó
realiseren, dat de polymetrische combinaties verstaanbaarheden worden: men luistert
daar niet door de klank heen. Stel daartegenover een soortgelijk muzikaal probleem
uit Lulu: het slot van de derde scène van de eerste akte, voor het Briefduet: alles is
daar transparant en begrijpelijk bij het eerste horen. Bergs klank, die in Wozzeck
soms ruw en hardhandig is, werd in deze partituur tot een wonder van genuanceerd
vermogen.
Natuurlijk zou Berg zichzelf niet zijn, wanneer de mystiek der cijfers en
contrapunten ontbrak, welke welhaast de essentie van zijn muziekbewustzijn uitmaakt.
De bezweringen en toverspreukige formules, waaraan de Middeleeuwen zo rijk
waren, zijn nimmer geheel uit de hersencellen der componisten verdwenen. De
kreeftsgang in de zogenaamde Filmmuziek (het intermezzo uit de tweede akte van
Lulu) is qua geesteshouding van dezelfde orde als de oude versus recurrentes, welke
men ‘gewoon’ en van achteren naar voren kon lezen, zoals de beroemde hexameter
‘signa te, signa, temere me tangis et angis’.22 Voorlopig, zolang het werk nog niet
uitgevoerd werd,

22

Voor dit palindroom zie voetnoot 111 bij het essay Mathis der Maler in Groot Nederland
van november 1938.
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blijve in het midden of die filmvertoning (‘welche die Schicksale Lulus in den Jahren,
die zwischen den beiden Szenen liegen, schildert’) een onmisbaar of wellicht een
overbodig element in het organisme van dit muziekdrama zou blijken.
Ook ten aanzien van dit detail is afwachten geboden. Het belangrijkste is thans
dat spoed gemaakt wordt met het ontcijferen en realiseren van de ontbrekende derde
akte. Gelijk hierboven gezegd werd: het is een bijna bovenmenselijk zware taak.
Maar over twintig jaar bijvoorbeeld zou het een onmogelijke opgave blijken.23 Nu is
Bergs coloriet, zowel als het accent van de Schönberg-groep, nog iets levends; maar
het lijkt mij meer dan waarschijnlijk dat de handen van de volgende generatie voor
dit even subtiele als zware werk verkeerd zullen staan: de (al dan niet bewuste)
doelstellingen van alle mij bekende jongere Europese componisten wijzen in geheel
andere richting.
Hopen wij dat ons spoedig een nieuwe aanleiding geboden wordt om ons met dit
werk, dat ik persoonlijk de belangrijkste muzikale schepping na 1915 acht, bezig te
houden.

Nederlands muziekleven
19 december 1936 (DGA)
In Europees verband gezien zou men deze zestig jaren24 die van de voleinding der
monotonaliteit en de overgang naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen moeten noemen.
Aan de voleinding heeft Nederland slechts in beperkte mate deel gehad. De evolutie,
daarentegen, manifesteert zich hier bijzonder duidelijk; herkenbaarder eigenlijk dan
overal elders in Europa.
Het grootste deel dezer jaren wordt muziekhistorisch bepaald door het oeuvre van
Richard Wagner. Al wat men in Europa verder toevoegde aan het totaal der muzikale
composities, ontstond hetzij als consequentie van, hetzij als reactie op Wagners
scheppingen. Alle muziek welke in Duitsland en Oostenrijk geschreven is, sindsdien,
behoort nog vandaag tot Wagners klankenwereld. De verbreking van die ban vond,
omstreeks 1900, in Frankrijk plaats. Hier in Nederland duurde het proces wat langer.
Wij waren later begonnen; maar het is de moeite waard op dit ogenblik vast te stellen
dat het inzicht hoe de evolutie der muziek zich zou hebben te voltrekken in een
richting, tegenovergesteld aan die van Wagner, hier ruim voor het jaar 1914 reeds
onder woorden gebracht was, door Daniël de Lange in het Nieuws van den Dag
bijvoorbeeld.25 Na 1914 veranderden de inzichten met schokken en in een aanvankelijk
zeer on-Hollands lijkend tempo. De frontverandering van Diepenbrock, de vehemente
kritieken van Matthijs Vermeulen en niet in de laatste plaats de manifesta-

23
24
25

Friedrich Cerha, die de derde akte heeft afgemaakt (première: Parijs, 1979) was op het
moment dat Pijper dit schreef tien jaar oud.
Pijper schreef dit artikel als bijdrage aan het jubileumnummer van De Groene Amsterdammer
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
Zie de recensie van 15 februari 1923 en voetnoot 357 aldaar.
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ties van de nieuwe geest, die in het werk van de omstreeks 1920 debuterende
componisten werden gevonden, brachten een geheel nieuwe oriëntatie van de
Nederlandse muziekminnaar teweeg. Hiermee heeft men, in vogelvlucht, reeds een
eerste overzicht van de laatstverlopen zestig jaren.
Deze periode is ook nog om andere redenen van zeer groot belang geweest. De
evolutie van het concertleven immers heeft ten minste evenveel aandacht gevraagd
(en gekregen) als het groeiproces der muzikale prestaties. Gedurende vijftig jaar kon
de concertpraktijk zich langs goed begaanbare wegen ontwikkelen tot een zelfstandig,
ja tot op zekere hoogte selfsupporting organisme. Willem Kes heeft hier onschatbaar
pionierswerk verricht, Mengelberg heeft, toegerust met zeldzame gaven van
muzikaliteit en doorzettingsvermogen, voortgebouwd op de door Kes onverbeterlijk
gelegde fundamenten. Buiten Amsterdam werkten mannen als Viotta in Den Haag,
Hutschenruyter in Utrecht, aan de ontwikkeling van de muzikale smaak en men zou
niet mogen volhouden dat hun werk voor het totaal der Nederlandse muziekliefde
van minder betekenis geweest zou zijn dan de daden van de Amsterdamse dirigenten.
De kunst van het muziek horen bereikte in Nederland een zeer grote hoogte. De
luisteraar raakte hier te lande bijzonder goed ingelicht en het gelukkige gevolg daarvan
is dat typische modeverschijnselen slechts in beperkte mate vat op het publiek blijken
te hebben. In de loop van deze zestig jaren is de ontvankelijkheid voor goede muziek
bijvoorbeeld nimmer ten offer gevallen aan avontuurlijke speculaties, aan modezucht
of snobisme. In het Nederlandse publiek werkt een correctief, dat andere, gewoonlijk
‘muzikaler’ geachte publieken, als het Duitse of Italiaanse, schijnen te ontberen. De
Nederlander, zakenmens bij uitstek, bleek ook hier een sterk gevoel voor kwaliteit
te bezitten.
Dit brengt ons op het verschijnsel der Nederlandse muziekkritiek. Tegen het einde
der vorige eeuw was de kritiek nog minder uitgegroeid tot een zelfstandig iets dan
tegenwoordig het geval is. Op het ogenblik wordt meer dan de helft der openbare
concerten gegeven, uitsluitend voor de kritiek. De debuterende solist verwacht,
eenmaal in het bezit van vleiende krantenuitknipsels, gemakkelijker in staat te zijn
tot het afsluiten van engagementen bij concertorganisaties en kunstkringen. In de
regel is dat ook zo. En daardoor wordt heden ten dage aan ‘de kritiek’ meer betekenis
toegekend dan met het wezen der zaak overeenstemt. Objectief gezien is een concert
tegenwoordig een aangelegenheid van secundair belang voor de kunst geworden.
Deze evolutie van zestig jaar zou men geen vooruitgang mogen noemen. Te meer
waar het muzikaal-technisch gehalte der concertbesprekingen in doorsnee genomen
oppervlakkiger is dan vroeger, in het eerste deel van onze zestig jaren, het geval was.
De courantenkritiek was eertijds didactisch: schrijvers als De Lange of Berckenhoff26
wisten zich gids voor het publiek. Tegenwoordig ontaardt de kritiek maar al te vaak
in goede of soms alleen maar amusante journalistiek. Juist de laatste paar jaar is er

26

H.L. Berckenhoff (1850-1918) was van 1880 tot 1915 muziekcriticus bij de NRC. In het jaar
van zijn afscheid verscheen bij de Nederlandsche Bibliotheek de bloemlezing Kunstwerken
en kunstenaars.
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echter een wending ten goede te bespeuren. Men zou, samenvattend, kunnen zeggen
dat de Nederlandse kritiek haar taak met betere resultaten zou kunnen volbrengen,
als men de omvang en de frequentie der kritische artikelen enigermate ging beperken
en hoger eisen gesteld gingen worden aan de specifiek muzikale bevoegdheden der
schrijvers.
De muziekpedagogie in ons land is weer een hoofdstuk op zichzelf. Het is zeker dat
op dit gebied nog de grootste misstanden op verbetering wachten, zowel wat de
opleiding der vakmusici als het onderricht aan leken betreft. De muziekpedagogie
heeft van alle vakken der toonkunst de grootste moeilijkheden ondervonden door de
evolutie op cultureel en maatschappelijk gebied. Voor zestig jaren kregen de niet
voor beroepsmusicus in de wieg gelegde kinderen slechts boven een zekere
welstandsgrens muziekonderwijs. Liefhebberen in muziek was nog het privilege van
de zo te noemen betere standen. Op die wijze werd een publiek van in muziek
belangstellende leken gevormd, dat economisch gewoonlijk in gunstige
omstandigheden verkeerde. Dit nu is in de loop dezer zestig jaar volkomen gewijzigd.
Door kunstkringen en in kunst diletterende volksuniversiteiten werden ook de brede
lagen van het grote publiek in contact gebracht met de toonkunst en haar
interpreterende vertegenwoordigers. De toeneming van - ten dele volstrekt bevoegde
- muziekpedagogen maakte de ‘luxe’ van muzieklessen algemeen verkrijgbaar en
daardoor liet het zich, tot voor een tiental jaren, aanzien dat het aantal welonderlegde
muziekgevoeligen een aanmerkelijke uitbreiding zou ondergaan. De opkomst van
de mechanische muziekverspreiding, het in gebruik geraken van de grammofoon
eerst, en later in nog veel sterker mate het overhand nemen van radiogenoegens,
heeft de belangstelling in het zelf musiceren, naar het welhaast schijnt, voorlopig
onherstelbare schade toegebracht.
De selectie welke thans gemaakt moet worden tussen de ‘wel van muziek
houdenden’ en degenen voor wie het actief musiceren een werkelijke behoefte is,
werkt natuurlijk gunstig voor de meer ideële zijden der kunst. De eisen welke onder
de huidige omstandigheden aan de muziekpedagogen gesteld worden, werden hierdoor
automatisch aanmerkelijk verzwaard. Sedert de muziek als universitair leervak erkend
is,27 dringt de eis van wettelijke erkenning der bevoegdheden van pedagogen en
vakscholen meer dan vroeger nog ooit het geval was. Op het terrein der
muziekpedagogie valt nog zeer veel te doen.
Dit klemt te meer, waar de ontwikkeling, of wil men dit liever: de desorganisatie
van het openbare concertleven na de haussejaren van 1900 tot 1920 het huiselijk
musiceren sterk in de hand gewerkt heeft. Ook daartoe behoeft de leek leiding, ook
op dit gebied staan wij aan het begin van een geheel nieuwe era.
Men zal misschien willen opmerken dat het bovenstaande minder een historisch
overzicht is dan een (voorlopig nog vrij onheldere) blik op de toekomst. Dit is ook
wel zo bedoeld. De ouderen onder onze lezers herinneren zich de toestanden van
voorheen

27

Sinds 1930 bestond in Utrecht een leerstoel musicologie met prof. A. Smijers als hoogleraar.
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met uitermate gemengde gevoelens en voor de jongeren is de periode welke in 1920
voorlopig afgesloten werd, niet veel vertrouwder dan de Middeleeuwen. Begrip van
de continuïteit der muzikale cultuur kan men, van het rommelige aspect dat de
actualiteit biedt uit, ternauwernood verwerven. Pas wanneer ook onze dagen historie
geworden zullen zijn, wanneer de vernieuwingen die de Europese toonkunst na 1920
heeft doorgemaakt, het aanzijn gegeven zullen hebben aan weer nieuwe, niemand
meer bevreemdende prestaties, zal het mogelijk zijn voor de niet-beroepsmusicus
een overzicht te schrijven dat hem de samenhang tussen Bayreuth en Debussy, tussen
Brahms en Benatzky, tussen orkestratie van Bruckner (en derzelver retouches) en
een showband van Jack Hylton, tussen het Bühnenweihfestspiel en de Kurzoper
(Carmen op drie plaatjes) openbaart.28 Voor het ogenblik stellen wij ons tevreden
met het signaleren van een paar perspectieven, wel wetend dat onder de tegenwoordige
omstandigheden alle vooruitzichten zich binnen ongedacht korte tijd volkomen
kunnen wijzigen.
Wat, tenslotte, nog het meest hoopvolle vooruitzicht is dat deze tijd ons bieden
kan...

Klavieruittreksel van Diepenbrocks Muziek bij Gijsbrecht van
Aemstel
Voorwoord
1937 (Alphons Diepenbrock-Fonds / G. Alsbach & Co. Amsterdam)
Het Alphons Diepenbrock-Fonds29 besloot in zijn vergadering van 7 mei 1936 ten
aanzien van de uitgave van het piano-uittreksel van de Gijsbrecht-muziek af te wijken
van de tot dusverre gevolgde gedragslijn bij de publicatie van Diepenbrocks
composities. Een korte motivering van dit besluit moge hieronder plaatsvinden.
De piano-uittreksels van Te Deum, Hymne an die Nacht, Vondel's Vaart naar
Agrippine, Elektra, de fragmenten uit De Vogels en Marsyas zijn geheel volgens het
handschrift van de componist gedrukt. In de praktijk is bij herhaling gebleken dat
deze piano-uittreksels welhaast onoverwinnelijke moeilijkheden opleveren voor
spelers die niet uit hoofde van hun beroep gewend zijn aan het op de piano realiseren
van op zichzelf onspeelbare passages. De piano-uittreksels van Diepenbrock zijn
namelijk geen eigenlijke reducties voor piano van de partituren, doch een ten naasten
bij nauwkeurig excerpt, op twee of drie balken ondergebracht. Diepenbrock schreef
deze excerpten voor eigen gebruik of ten behoeve van ervaren kapelmeesters en
repetitoren, die met één oogopslag zien wat gespeeld, wat weggelaten moet worden.
Hijzelf

28

29

Verschillende componisten hielden zich tussen de twee wereldoorlogen bezig met het genre
van de korte opera: Milhaud, Hindemith, Weill, Křenek, Toch, Gronostay en anderen. Het
begrip Kurzoper duikt voor het eerst op in de jaren twintig van de vorige eeuw. Pijper refereert
hier waarschijnlijk aan de negen minuten durende animatie-/silhouettenfilm Carmen uit 1933
van Lotte Reiniger (1899-1989). Zie Mies (1971).
Pijpers eerste betrokkenheid bij het in 1921 opgerichte Alphons Diepenbrock-Fonds dateert
van 1924, toen hij werd ingehuurd als corrector. In 1933 trad hij toe tot het bestuur. Wester
(1996), 33.
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hield zich, zijn eigen werk uit het klavieruittreksel spelend, nooit precies aan de noten
en tekens; zij waren een houvast voor hem, meer niet.
Het Alphons Diepenbrock-Fonds heeft gemeend, door het doen vervaardigen van
een werkelijk piano-uittreksel, dat overal speelbaar is en dat de klanken van de
partituur zoveel mogelijk benadert, Diepenbrocks muziek beter te dienen dan door
een, musicologisch ontegenzeggelijk interessanter, in druk geven van het handschrift
van zijn eigen realisatie. Het is wel overbodig op te merken dat wij ons bij het
schrijven van het hierna volgend piano-uittreksel, met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid aan het notenbeeld van de partituur hebben gehouden. Belangrijker
nog dan dit notenbeeld was echter voor ons, die Diepenbrocks oeuvre door een meer
dan twintigjarige studie in de grond hebben leren kennen en liefhebben, de benadering
van de orkestklank. Dit klankgemiddelde bleek bij herhaling door een noot voor noot
juiste notering van alle quasi-zelfstandige stemmen (Diepenbrocks polymelodische
stijl) volstrekt niet te benaderen. Het klankidioom van de piano - een instrument
waarmee Diepenbrock maar matig op had! - stelt zijn eigen eisen. Waar wij ons dus
voor de keuze zagen gesteld, ofwel Diepenbrocks klankvoorstellingen zichtbaar te
maken, dan wel met behulp van de mogelijkheden welke de piano biedt, de muziek
inderdaad hoorbaar te maken, hebben wij zonder aarzelen het tweede gekozen. Men
vergelijke hiertoe, om een enkel voorbeeld te geven, het voorspel, van cijfer [4] tot
[5] in partituur en piano-uittreksel.
Bij de beoordeling van de door Diepenbrock zelf vervaardigde piano-uittreksels
moet bovendien in het oog gehouden worden dat het bij zijn werk uitermate moeilijk
te beoordelen is of men te doen heeft met een schets, een oudere versie van de
definitief in de manuscriptpartituur opgenomen muziek, met een speciaal vervaardigd
piano-uittreksel, dan wel met een interpretatie welke hij later, soms jaren na de
uitvoering waarvoor het werk gecomponeerd werd, gecorrigeerd of opnieuw
geschreven had. Inzake de Gijsbrecht-muziek vooral zijn de problemen talrijker dan
ooit. De vier Reien dateren van 1892-1894. Voor de uitvoering op 26 juni 1912
(Royaards-Mengelberg) voegde hij het Voorspel, Simeons lofzang en het Melodrama
toe. Doch in de definitieve, door Mengelberg gebruikte partituur werkte Diepenbrock
nog zonder ophouden. Hier werden verdubbelingen weggewerkt, daar werd een
octavering aangebracht. En het oorspronkelijke piano-uittreksel van de
Gijsbrecht-muziek wijkt weer op honderden plaatsen zeer sterk af van de door het
Alphons Diepenbrock-Fonds uitgegeven, als definitief te beschouwen partituur.
Op te merken valt hierbij dat eigenlijk alle later aangebrachte verbeteringen ook
inderdaad verbeteringen waren. Diepenbrocks correcties ontstonden zelden of nooit
uit ongewisheid, doch uit pijnlijke zorgvuldigheid. Wanneer hij later zijn partituren
weer ter hand nam, vielen hem steeds weer juister accenten, doeltreffender realisaties
in. Hieruit volgt dat de laatste versie bijna altijd de beste is. De moeilijkheid om te
beoordelen of eventuele correcties in de manuscriptpartituur van zijn eigen hand zijn,
dan wel of zij toegeschreven moeten worden aan dirigenten die met de uitvoering
van het werk belast waren, bleek in de praktijk niet zo bijzonder groot: Diepenbrocks
handschrift is immers zo typisch en persoonlijk, dat er zelfs bij minuscule correcties
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van aarzeling nauwelijks sprake behoefde te zijn. Wat de gedrukte partituur aangaat,
aan de hand waarvan dit piano-uittreksel werd gemaakt, kan men derhalve overtuigd
zijn van de authenticiteit der muziek.

Russische muziek in het Concertgebouw
23 januari 1937 (DGA)
Alexander Schmuller had gelijk, inzake Rusland, al bracht hij zijn gelijk ook niet
steeds onweerlegbaar onder woorden. Het Concertgebouw-programma van 14 januari
bevatte Schmullers opstel over Glazoenov, geschreven voor het abonnementsconcert
van 8 november 1931 en dit stuk bleek bij herlezing aanmerkelijk gewonnen te
hebben. Inderdaad, hetgeen men met Schmuller de ‘nieuwe’ Russische school zou
kunnen noemen, omspant een muziekhistorische periode van nauwelijks vijftig jaren.
Begonnen tussen 1860 en 1870, was het met deze Russische muziek bij een L'oiseau
de feu (1910) reeds afgelopen.
Wij hier in West-Europa dachten dat Stravinsky, en misschien zelfs Prokofjev,
doende waren die nieuwe Russische muziek, de erfenis van Rimski, Moesorgski en
Tsjaikovski, verder te beheren en tot bloei te brengen. Het heeft een twintigtal jaren
geduurd, vóór men er zich hier rekenschap van geven kon, dat noch Prokofjev, noch
Stravinsky werkzaam waren in deze richting. Eerstgenoemde niet: door gebrek aan
talent, Stravinsky niet: uit gans andere, hier niet nader te onderzoeken overwegingen.
Van hetgeen zich in Rusland, inzake de Russische muziek, afspeelt, hebben wij
geen flauwe voorstelling. De Stravinsky-epigoon Markevitsj heeft met het begrip
Rusland, naar het mij voorkomt, even veel of even weinig te maken als Stravinsky
zelf, bijvoorbeeld, met Frankrijk. Van Sjostakovitsj kennen wij een paar bladzijden
muziek, rijk aan beloften. En verder horen wij van conflicten tussen cultuurministeries
en componisten, meer dan van de muziek, het onderwerp van die conflicten.
Wanneer wij het nog eens ooit beleven zullen dat er weer van artistieke en culturele
uitwisseling tussen de landen sprake kan zijn, dan voorzie ik een periode van
verbijsterende ontdekkingen. Wordt er bijvoorbeeld in Duitsland nog gecomponeerd,
buiten de belangensferen van Reichskulturkammer e.a.? En wat voor muziek is dat?
Hetzelfde inzake Italië, hetzelfde inzake Rusland. Wat weet men daar van onze
West-Europese muziek? Wat van het meest nabije verleden? Niets immers.
Hier in Nederland konden wij, indien wij waarlijk culturele ambities koesterden en
niet slechts economische, in dit tijdsgewricht zeer bijzondere diensten aan de
beschaving bewijzen. Onze staatsvorm laat ruimte voor elk initiatief op
cultureel-artistiek gebied. Het particulier initiatief vond de mogelijkheid tot uitgave
van werken der in Duitsland verboden literatoren, maar op muziekgebied vond niets
van dien aard nog plaats. Het Concertgebouw zou bijvoorbeeld een nieuw Russisch
muziekfeest kunnen organiseren, de Wagnervereeniging zou in dat kader een paar
opvoeringen mogen
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brengen van Sjostakovitsj' (in Rusland al dan niet verboden...) opera,30 men zou daar
een koorconcert en een paar kamermuziekuitvoeringen aan kunnen toevoegen - en
ik maak mij sterk dat geen enkele communistenhater hier van cellenbouw of
ondergrondse organisatie zou gaan fazelen, gezien de stevig nationaal verankerde
positie van instituten als Concertgebouw of Wagnervereeniging. Men zou dat evenwel
op eigen initiatief moeten doen en niet op instigatie of met behulp van
cultuurministeries. Op dezelfde wijze zou men ook notitie behoren te nemen van de
huidige Duitse muziekproductie - het lijkt immers onaannemelijk dat een dermate
grondig muzikaal in cultuur gebracht gebied in vijf jaren niet anders zou opgeleverd
hebben dan het Horst-Wessel-lied.31 Onnodig te zeggen dat ook zulk een manifestatie
uitsluitend op eigen, weloverwogen en welverantwoord initiatief zou moeten
geschieden. Wanneer iets van deze aard gebeurd was, wanneer er dus eindelijk eens
sprake geweest was van daden, dan zouden conclusies getrokken kunnen worden,
conclusies die voor de Europese beschaving van verder strekkende betekenis zouden
zijn dan de ‘inzichten’ die via de diverse persagentschappen over onze hoofden
worden uitgestrooid en die geen ander resultaat hebben dan een steeds verder
verstarren in vooroordelen - tot schade van onze ontvankelijkheid, tot schade van de
beschaving. Men zou over deze abstracte transactie te bevoegder plaatse eens kunnen
gaan denken...
Het concert van 14 januari gaf ons deze beschouwingen in de pen. Omdat dit
programma alle cultureel-artistieke wensen volmaakt onbevredigd liet. De ‘Russische
muziek’, ontstaan tussen 1878 (Tsjaikovski's Vioolconcert) en 1910 (L'oiseau de feu
van Stravinsky) heeft niemand onzer meer iets te zeggen. Zij verschaft enig virtuoos
vermaak (Vioolconcert) en een heel klein beetje coloristisch amusement. Zaken
welke men buiten Rusland en in andere, zowel vroegere als latere, muziekhistorische
perioden in elke gewenste hoeveelheid kan vinden.

Prodaná nevěsta32
30 januari 1937 (DGA)
De opvoeringen welke de Wagnervereeniging voor het Nederlandse publiek
georganiseerd heeft van Smetana's Verkochte bruid leveren stof tot velerlei
beschouwingen. Ik wil het thans niet in de eerste plaats hebben over het werk en
evenmin over de reproductie door de Praagse opera. Muzikaal is dit zangspel
gegarandeerd vrij van elke problematiek: de grote muzikant die Bedřich Smetana
was, deed als componist niet aan filosofie, noch zelfs aan specifiek vaktechnische
experimenten. Voor zestig jaren was dit stuk even weinig actueel als op het ogenblik.
En dus blijft, nadat wij de sterke indrukken die de opvoering gewekt heeft, gescheiden
hebben van onze apperceptie van het werk zelf, het enige, het grootste probleem van
alle muzieken,

30
31
32

Bedoeld is Lady Macbeth van Mtsensk. Voor het verbod zie voetnoot 205 bij het artikel van
7 maart 1936.
Horst Wessel (* 1907) kreeg na zijn gewelddadige dood in 1930 de status van nazi-martelaar
en het lied dat hij naliet werd de officiële nazi-hymne.
Annalen 3136.
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namelijk: waarin berust de merkwaardige kracht van zulk onpretentieus, men zou
willen zeggen: simpel muzikantenwerk?
De buitenmuzikale zijden van Prodaná nevěsta zijn ternauwernood de moeite van
het beschouwen waard. Over de literaire waarde van het libretto kunnen wij, die niet
één woord Tsjechisch verstaan, laat staan kunnen uitspreken, volstrekt niet oordelen.
De handeling op zichzelve is nauwelijks boeiender dan die van Jan Brandts Buys'
Schneider von Schönau (door de Nederlandsche Opera van Koopman indertijd
vertoond onder de omineuze naam De kleermakers van Marken...).33 Gemeten met
deze maten lijkt het scenario van Cornelius' Barbier von Bagdad welhaast diepzinnig.
De fabel van Prodaná nevěsta suggereert een Tsjechenland, niet ongelijk aan het
export-Holland van Volendam en Marken, en volgens ons gevoel even
rariteitenkabinetachtig onwezenlijk.
Maar wanneer wij dit geconstateerd hebben, blijkt de verrassing steeds groter, de
muziekvreugde stralender te zijn geworden. Dit was de bijzonderheid welke wij aan
de gebeurtenis van deze voorstellingen te danken hebben: het inzicht dat de metafysica
van een kunstwerk niet steeds bepaald wordt door redelijke doelstellingen van de
maker, doch soms in de loop der jaren, schijnbaar van buitenaf, ontstaat door het
geloof, de overtuiging, de anonieme medewerking van duizenden die in dit werk iets
van zichzelf verwezenlijkt voelden.
Wij weten niet, luisterend naar Smetana's partituur, wat Tsjechische volksmuziek
is, wat inventie van de componist. Wat ons betreft kon het geheel ook vijftig jaar
vroeger, even goed als verleden jaar, ontstaan zijn. De tijd heeft met deze opera
slechts zijdelings te maken. Daartegenover is de geografische gebondenheid een zeer
sterke. Dit is Praagse muziek, Praagse musiceerdrift, Praags
muzikantentemperament...34
Zoiets als een boodschap uit betere werelden. Werelden, waarvan wij Hollanders
het bestaan weliswaar niet durven loochenen, maar waaromtrent ons nationaal
bewustzijn buitensporig slecht is ingelicht. Het verhaal van het Tsjechische Nationale
Theater klinkt ons als een sprookje: het bouwkapitaal werd bijeengebracht door een
particuliere nationale inzameling. En toen het gebouw voltooid was, brandde het af,
nog vóór de officiële opening. In twee jaren tijds had men opnieuw een kapitaal
gevormd uit giften van het hele volk. Wij hier kunnen naar het schijnt gemakkelijker
begrijpen dat er Papoea-stammen zijn die zich achteruitgezet voelen doordat het
gouvernement geen belasting van hen eist, dan dat een beschaafd volk de ambitie
heeft een eigen opera, een eigen muziekcultuur, een zelfstandige muzikale betekenis
te bezitten...
Het enthousiasme waarmee wij de Tsjechische kunst en de uitnemende Tsjechische
kunstenaars begroet hebben, had voor mijn gevoel iets beschamends. Wat zouden
wij desgevraagd onze gasten hebben kunnen voorspelen? De bruiloft van Kloris en
Roosje soms?...
33
34

Op 2 oktober 1917 in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Annalen 2288.
Met deze karakterisering keert Pijper terug naar een thema dat hij aansneed naar aanleiding
van een optreden van het Boheemsch Strijkkwartet. Zie de recensie in het UD van 24
november 1920 en voetnoot 81 aldaar.
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Later, wanneer Nederland zijn eigen nationale opera heeft en begonnen is aan het
scheppen van zijn eigen nationale repertoire, zal de tijd gekomen zijn om ook de
oudste nationale opera's der Tsjechen aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen.
Dan zouden wij willen nagaan wat hier de invloed is geweest van Italië en in hoeverre
Duitse meesters aan de totstandkoming van de autonome Tsjechische operacultuur
hebben meegewerkt. Wij zouden het over de erfenis van Mozart willen hebben en
over het merkwaardig parallellisme tussen Smetana en Johann Strauss.
Later, wellicht. Men moet liever in het openbaar niet praten over zaken waarmee
men niet te maken heeft. En op het ogenblik heeft Nederland met het typisch Europese
verschijnsel opera nog niets te maken. Het wordt langzamerhand toch wel tijd om
hierin verandering te brengen.

25 jaar na Mahlers dood
27 februari 1937 (DGA)
Derde symfonie (Amsterdam)
Tiende symfonie (Rotterdam)
Vijftien jaar geleden stond de Amsterdamse Mahler-cultus op zijn hoogtepunt.35 Van
Stravinsky kende men hier vrijwel geen noot, het oeuvre van Schönberg was terra
incognita, de jonge componisten over wie thans gesproken wordt en naar wier werken
te luisteren men zich tot, soms zelfs aangename, plicht rekent, verdiepten zich nog
in de moeilijkheden der onregelmatige werkwoorden. De muzikale toekomst tekende
zich af in het licht van twee zonnen: het duistere, rode licht van Mahlers uitdovend
pessimisme en het koele, witte schijnsel van Debussy's ars nova.
Vijftien jaar muziekgeschiedenis. Van Mahlers vuur rest ons nauwelijks de
herinnering; de klaarheid van Debussy bleef onaangetast. Het blijkt nu dat degenen
die Mahler hebben willen waarderen op het niveau dat slechts voor de waarlijk grote
meesters bestemd is, misgetast hebben. Met Richard Strauss, Reger, Pfitzner verdween
ook Mahler uit onze gehoorskring.
Wij deden hiermee, verleden week, onder het luisteren naar Mahlers Derde en
Tiende symfonie, geen nieuwe ontdekking. Maar de perspectieven tekenen zich niet
al te dikwijls zo beklemmend scherp af. Wanneer wij moeten vaststellen dat voor
ons geen noot meer blijkt te leven, die wij als drager van zeer positieve, zeer duidelijk
gedetermineerde affecten gekend hebben, dan kan men niet volstaan met de nuchtere
opmerking dat wij ons dus blijkbaar collectief vergist hebben. De vraag is: hoe kon
men zich zo vergissen?
De muziekhistorische wetenschap zal later bewijzen dat de periode 1900-1925 ten
minste even rijk aan vreemde en schokkende gebeurtenissen is geweest als de jaren
omstreeks 1600. Een stijl ging ten onder: de laatste grote vertegenwoordigers

35

Pijper doelt hier uiteraard op het Mahler-feest van mei 1920.
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der monotonale schrijfwijze voltooiden het gebouw waarvan Bach de fundamenten
had gelegd, Beethoven de afmetingen had bepaald, Wagner de koepel had geplaatst.
Vóór Mahler als componist deel begon te hebben aan de Europese muziekproductie
was men buiten Duitsland reeds begonnen aan de nieuwe klankbouwsels. De nieuwe
kunst zou niet meer kolossaal zijn, niet overladen, niet troebel van gedachten, niet
omslachtig.
Vijftien, twintig jaar geleden konden wij dit alles juist zo vaststellen als op het
ogenblik. Na de door Debussy mogelijk gemaakte nieuwe apperceptie van het begrip
klank, na de opkomst van de harmonische fenomena waaraan men de namen
polytonaliteit en atonaliteit heeft gegeven, is er in positieve zin niets meer veranderd.
De verruiming van de muzikale mogelijkheden was enorm; men kan op het ogenblik
zelfs nog niet weten waar de grenzen van het nieuw verworven gebied liggen. Nieuwe
ontdekkingstochten kunnen pas weer georganiseerd worden als het omstreeks 1915
veroverde gebied geëxploreerd en in kaart gebracht is. Zeggen wij dat men daar over
twee- à driehonderd jaar misschien eens over zal moeten gaan denken.
In positieve zin hebben wij dus geen ‘nieuwe’ ontdekkingen te verwachten,
voorlopig. In negatieve zin is er meer op te merken: het in steeds sneller tempo
wegvallen van al wat onmiddellijk aan onze periode voorafging.
Dit is de verklaring, dunkt mij, van onze afkeer van Mahler c.s. In tijdperken als
het onze bestrijden de ‘nieuwe’ en de ‘oude’ tendensen (om het populair aan te
duiden) elkander met de grootste verbittering. Het oude verdedigt zich met een beroep
op de aloude traditie, het nieuwe begint met die traditie - welke men zelf scheppen
wil! - hartgrondig te verachten. Tot men zelf een beginsel van traditie heeft, wel te
verstaan... De uitslag van de worsteling is niet twijfelachtig: ‘De krijgsman wint
genoeg, al wint hij niet dan tijd.’ En juist die ‘tijd’, die toekomst was de inzet van
de strijd. Die reeds beslist was vóór men de wapens getrokken had.
Het is dus nu zo dat de scheppingen van Mahler en die met hem verwant waren,
reeds vergaan zijn in hun tijd, vóór zij, gelijk het geval was met Beethoven, met
Berlioz, met Wagner, buiten de tijd konden treden. Wanneer men zich de moeite
geeft over deze gang van zaken even door te denken, dan wordt veel duidelijk en
doodeenvoudig, wat, gezien van het standpunt der romantiek uit, lang een duister
geheim geleken heeft. Inderdaad is er niets geheimzinnigs aan.
Men kan de zaak nog aanmerkelijk vereenvoudigen door van het zuiver technisch
muziekbegrip uit te gaan. De muziek van Mahler werd door de auteur verwezenlijkt
met gebruikmaking van materiaal (vormen, thematiek) dat in wezen bestemd was
voor iets anders dan waarvoor hij het gebruikte. ‘Symfonie’ betekende voor Mahler
‘eine Welt aufbauen’, volgens zijn eigen woorden.36 Dit is natuurlijk nonsens. Muziek

36

‘Dass ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich an
die herkömmliche Form. Aber Symphonie heisst mir eben: mit allen Mitteln der vorhandenen
Technik eine Welt aufbauen.’ Mahler in een brief aan Natalie Bauer-Lechner in de zomer
van 1895. Killian (1984), 35.
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is er niet ter wille van een wereldbeschouwing. Andersom zou, in theorie, misschien
nog mogelijk wezen...
Hetzelfde zou gezegd moeten worden van Mahlers motivische materiaal. Tachtig
procent van zijn melodieën is opera- of operettemuziek, en geen superieure.
Melodische elaboraties als de trombonesolo uit het eerste deel van de Derde symfonie
(‘welche gleich einem getreuen Eckart die sonnige wilde Jagd beschwört’, fantaseert
Mahlers biograaf Specht)37 behoren tot de muzikale stuiversromantiek. Wij spreken
hier niet over plagiaat of nevenbewuste citaten. Mahler heeft, zijn symfonische leven
lang, nooit iets anders gedaan dan ploegen met andermans ossen. Het heeft mij altijd
verwonderd dat er nog geen ijverig en speurziek Duits musicoloog is geweest die
een Mahler-fibel38 heeft samengesteld, uitgaande van de volledige muziekliteratuur
van zijn, Mahlers, tijd. Het zou namelijk niet veel moeite kosten de herkomst van al
Mahlers motieven en thema's ‘ein für allemal endgültig festzustellen’...
Zeker, ook aan Strauss en Reger zou men iets dergelijks kunnen verwijten. Maar
te midden van Strauss' vele oneigenheden (Jochanaän-thema naar Mendelssohn,
Rosenkavalier naar Schubert, Zarathustra naar Wagner) staan vondsten die zijn
onvervreemdbaar eigendom waren. Een Eulenspiegel-thema heeft zijn eigen, Strauss'
fysionomie. En Reger is, afgezien van zijn menigvuldige Brahms-citaten, een tamelijk
oorspronkelijk vinder van zijn eigen (voornamelijk harmonische) waarheden.
Mahlers oeuvre lijkt gedoemd om te verdwijnen. Wellicht vergaat tegelijkertijd
de hele symfonische concertpraktijk, misschien storten alleen de vleugels in die
omstreeks 1900 opgetrokken werden, en uit zo inferieur materiaal. Wij zullen dit
spoedig weten.

Toscanini39
13 maart 1937 (DGA)
Muzikaal en kunstminnend Nederland (dat zijn twee publieken: één fashionabel groot
en één hyperkritisch kleintje) zijn het inzake de door Toscanini geleide concerten
van het Residentie-Orkest wonderlijk eens geweest. Wanneer het onze taak was die
concerten normaal te kritiseren, dan zou daar weinig stof ter overdenking gevonden
kunnen worden. Over iets dat in zijn gemiddelde zo volmaakt is, als menselijk begrip

37
38
39

Citaat gecorrigeerd aan de hand van Specht (1913), 231.
Een Fibel (Duits; waarschijnlijk afgeleid van Bibel) is een leerboek voor kinderen om te
leren lezen (vergelijkbaar met ons Nederlandse aap-noot-mies).
Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van twee concerten die Toscanini in maart 1937
gaf met het Residentie-Orkest. Op het programma stonden de Ouverture La scala di seta van
Rossini, Schuberts Unvollendete, La mer van Debussy, Nocturne en Scherzo uit Mendelssohns
Mittsommernachtstraum-muziek en van Wagner Ouverture en Bacchanaal uit Tannhäuser.
Het eerste concert zou plaatsvinden op 4 maart in Den Haag, maar aangezien dit concert
werd verplaatst naar de 8ste, had Rotterdam op 6 maart de première. Wouter Paap beschrijft
hoe het contact tussen Toscanini en het Residentie-Orkest via hoboïst Jaap Stotijn tot stand
kwam. Pikant detail is dat Toscanini akkoord ging met een serie concerten met het
Residentie-Orkest, mits hij Willem Mengelberg niet hoefde te ontmoeten. Deze had zich
‘toen hij na Toscanini's afscheidsconcert de leiding van het New York Symphony Orchestra
overnam, op misprijzende wijze uitgelaten over de toestand waarin hij dit orkest aantrof’.
Paap (1937), 72-78.
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zich dat kan voorstellen, valt niet meer te praten. Zo is het musiceren van Toscanini:
het is even grandioos, en even alledaags, als een zonsopgang.
Toscanini's muzikaliteit is merkwaardig ongerept gebleven. Slechts bij jonge
kinderen en volstrekt niet muzikaal ‘opgevoede’ leken vindt men die
vanzelfsprekendheid, die bij Toscanini gedragen, opgestuwd wordt door een
magistraal ontwikkelde leidersdispositie. Het bijzondere aan Toscanini's musiceren
is, dat het niets bijzonders is. Hij dirigeert de partituren welke honderd keer door alle
notabele ‘herscheppers’ gespeeld zijn en het is alsof men de muziek voor de eerste
maal in de realiteit van een concertzaal zó puur, zó naakt, zó waarachtig hoorde, als
anders slechts voor ons is weggelegd, wanneer wij diezelfde partituren in de
studeerkamer voor onszelf lazen.
De vraag die het meer kritische deel van de bezoekers bezighield, was wel: hoe,
langs welke wonderlijke wegen, slaagt deze dirigent erin het musiceren van een
orkest te sublimeren tot een sacrale handeling? Er zijn meer dirigenten die het
vermogen hebben hun intenties direct, zonder verklarende uiteenzettingen, op hun
orkest, hun publiek over te brengen. En er moeten toch meer musici zijn die, als
Toscanini, hun primaire, onbedorven, muziekbegrip gehouden hebben.
Wellicht is het fenomenale bij deze figuur voornamelijk gelegen in de combinatie
van een intact gebleven primaire muzikaliteit en een tot in het gigantische ontwikkeld
heersersvermogen. Er schuilt iets Don Quichot-achtigs in deze bezweringen: eenzelfde
weerloze receptiviteit, eenzelfde fervente, doch in wezen objectloze, agressiviteit.
Het zou interessant zijn deze gedachte verder te ontwikkelen, doch het is wellicht
verstandiger daarmee nog een tiental jaren te wachten. Tot, namelijk, Richard Strauss'
compromittante en domme interpretatie van Cervantes' heldenfiguur voorgoed in de
vergetelheid is geraakt. Op dit ogenblik Don Quichot-associaties op te roepen in
verband met een muzikantenfiguur, lijkt gevaarlijk op spelen met vuur...
Bij nuchtere, solied-Hollandse beschouwing van het geval verdwijnt wel een
tamelijk groot percentage van het wonder. Elk orkest ter wereld is gefascineerd door
de naam Toscanini en grif bereid het kwadraat van zijn uiterste vermogen te geven.
Dit was bijvoorbeeld wel zeer merkbaar in de verhouding van de executies voor en
na de pauze. Dit laatste (Mendelssohn en Wagner) was niet meer een wonder, gelijk
voor de pauze Schubert en Debussy, maar een magnifieke topprestatie van een goed
en geïnspireerd ensemble. Men zou vrijwel analoge reproducties ook onder een ander
uitstekend dirigent hebben kunnen verwachten. Op het stuk van orkestspel, van
accuratesse, van muzikantesk vermogen boden de uitvoeringen van Mendelssohn en
Wagner dus niets geheimzinnigs. Het kwartier muziek, ingenomen door Debussy's
La mer, zal echter voor degenen die het gehoord hebben, onvergetelijk blijven.
Technisch geredeneerd was daar ook niet anders dan een bijna volstrekte exactheid
en een dosering van tempi en dynamiek waarover verder geen discussie mogelijk
was. Maar bovendien was daar het wonder dat de muziek tot de gaya scienza40 maakt,
het
40

In Muziekkroniek VI in het Utrechtsch Dagblad van 13 november 1921 is reeds te lezen wat
Pijper onder ‘gaya scienza’ verstaat, namelijk het ‘vermogen om te toveren met klanken’ en
‘een gave, een onaanleerbaar bezit’. De term ‘la gaya scienza’ stamt uit het Provençaals en
had betrekking op de nieuwe Europese dichtkunst van de 12e eeuw, die dikwijls gedeclameerd
of gezongen werd. Pijper hanteert het begrip voor het eerst in de recensie van 11 januari
1921.
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wonder waarover de fabels gaan van Halewijn en Hamelns rattenvanger, het wonder
van Orpheus' macht en Apollo's goddelijkheid. Eerwaardige, in ‘het vak’ vergrijsde
toonkunstenaren wisten eensklaps weer waarom zij in hun jeugd muzikant hadden
willen worden; en wijzelf, onophoudelijk op zoek naar het verband der artistieke
hiërarchieën, voelden het gezag van deze, in Debussy en Toscanini vleesgeworden
dynastie met een bevrijdende, rustgevende zekerheid bevestigd.
Tot zover wat de muzikale appreciatie van dit optreden betreft. Wij hoorden het
concert in Rotterdam, waar de akoestiek van de Doelenzaal niet bepaald op een kopie
van de akoestiek in Bayreuth lijkt, met het gevolg dat speciaal het fragment uit
Tannhäuser moorddadig luid uitviel. Maar deze en soortgelijke opmerkingen - er
zouden er zonder moeite meer te maken zijn - raken de gebeurtenissen van deze
avond slechts op onbelangrijke punten. Over het society-evenement, dat deze
concerten waren, heeft men zich in de dagbladen, naar ik durf aannemen, in
bevredigende mate georiënteerd. Het ware te wensen dat het eerste optreden van
Toscanini in ons land spoedig door een tweede, een derde gevolgd werd. Ontwikkeling
van onze muzikale receptiviteit immers is in de eerste plaats afhankelijk van de
mogelijkheid tot vergelijking. Het niveau Toscanini levert wel de Europese maatstaf
van het ogenblik, voor zover ik zien kan.

Vioolconcert van Sem Dresden41
20 maart 1937 (DGA)
Solist: Hendrik Rijnbergen
De ontwikkelingsgang van deze componist is een voorbeeld van rust en beheerste
kracht. De componist Dresden groeit als een cactus of een aloë; niet als de bijbelse
wonderboom, niet als het gras, dat weelderig opschiet in enkele zoele dagen.
Componisten, scheppende kunstenaars, doen mij dikwijls denken aan planten. De
functie van het creëren is even natuurlijk, even wetmatig als het groeien van een
gewas. En dikwijls zijn de betoverendste, zorgvuldig gekweekte bloemen onvruchtbaar
en de onaanzienlijkste kruiden rijk aan zaad. Zoals het in de wereld der scheppende
geesten niet anders is. Er zijn componisten van wie de prestaties ons verbijsteren,
evenals de grote orchideeënbloemen in tegenspraak schijnen met de onooglijk kleine
plant die ze voortbracht: Schubert. Er zijn planten die de hele lange zomer doorbloeien
en er is de stugge agave, die na tientallen jaren van nauw merkbare groei eenmaal
bloesem draagt en sterft.
De plant Sem Dresden heeft wel zeer veel van de cactus: hij is geen weelderige
bloeier, het beeld van zijn gestadige groei op zichzelf is reeds iets zeer aparts. Maar

41

Op 11 maart 1937 dirigeert Bruno Walter een ouverture van Berlioz en de Achtste symfonie
van Bruckner. Tussen deze werken in, vóór de pauze, dirigeerde Dresden zijn Vioolconcert
met Hendrik Rijnbergen als solist.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

707
bloeit hij, dan is het wonder van kleur en geur groter dan alle weelden van rosaria
en chrysantenkassen...
Het Concert voor viool, met begeleiding van blaas- en slaginstrumenten en
contrabassen, staat in de geest dicht bij de Vier vocalises met kamerorkest.42 De kleur
van het geluid wijkt echter vrij sterk af van het in de vocalises gebruikte timbre. De
lineaire schrijfwijze van deze partituur is namelijk zo ‘enkelvoudig’, dat het enige
verbindingsmateriaal in deze orkestklank in de... solopartij te vinden is. Men versta
dit wel: nergens heeft de componist de vioollijnen naar het tweede plan gedrongen.
Integendeel, er staat geen maat in het concert waar het solo-instrument niet zou
kunnen doorkomen. Maar de ontwikkeling, de muzikale voortgang, is vaker in de
blazerslijnen te vinden, dan in de, door Rijnbergen weergaloos gespeelde, solo. Met
name in het eerste en derde deel.
Het schrijven van een concert voor een solo-instrument met orkest levert inderdaad
de boeiendste en belangwekkendste problemen op welke men zich kan voorstellen.43
Dresden heeft het probleem, van het door hem gekozen punt van uitgang gezien, op
magistrale wijze opgelost. Wij zouden dit misschien de kamermuziekconcerttechniek
kunnen noemen. Welbewust immers is hier afstand gedaan van de maar al te dikwijls
goedkope effecten welke bijvoorbeeld in de combinatie solovioolstrijkorkest te vinden
zijn. De techniek die een Stravinsky in zijn Histoire du soldat en Pianoconcert slechts
gedeeltelijk beheerste, werd hier door Dresden tot een werkelijke stijlmogelijkheid
ontwikkeld.
Het essay over de composities en de werkwijzen van Sem Dresden, dat binnenkort
geschreven zal moeten worden, zal veel licht kunnen werpen op vrijwel onbekende
hoeken van het Nederlandse muziekbesef. (Merk op dat muziekgevoelige leken in
verband met Dresdens werk bij herhaling aan Oosterse, speciaal aan Indische,
muziekgemiddelden moeten denken.) Naar onze overtuiging is Dresdens muzikaliteit
een typisch Nederlands muziekbewustzijn. Wensen wij alleen dat deze Echinocactus
speciosus in de eerstvolgende jaren wat vaker gaat bloeien dan tot dusverre - het is
zoveel gemakkelijker determineren...

Bevroren opera
20 maart 1937 (DGA)
Webers Euryanthe in concertvorm44
Een opera in concertvorm, met weglating dus van het decor, de plastiek en de duizend
en één onbenoembaarheden welke een gang naar het theater rechtvaardigen, is in

42
43
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Vier vocalises voor mezzo-sopraan, fluit, klarinet, fagot, viool, altviool, piano en slagwerk
(1935).
Pijper had in oktober 1936 zijn Violoncelconcert voltooid en zou in 1938 werken aan het
Vioolconcert.
Euryanthe werd op 4 maart 1937 concertant uitgevoerd door het Concertgebouworkest
onder leiding van Bruno Walter.
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wezen niet ongelijk aan het bezoeken van een schilderijententoonstelling, voorzien
van een bril met één rood en één groen glas. Ofwel aan het lezen van alleen de linker(c.q. rechter) pagina's van een boek. Men heeft na afloop wel een soort indruk, genoeg
om een waarderend of een afkeurend oordeel in schijn te funderen. Maar eigenlijk
is die fragmentarische kennis, dat verminkte begrip funester dan de absolute
onnozelheid. Halve waarheden zijn gevaarlijker dan hele leugens.
Euryanthe is een opera, zal men tegenwerpen, die als stuk om te vertonen door
alle bevoegde instanties voor mislukt gehouden wordt. Inderdaad is het werk
buitensporig vervelend. (Weber zelf schijnt na de eerste opvoering op 25 oktober
1825 gezegd te hebben dat het stuk eigenlijk ‘Ennuyanthe’ moest heten45 - waarop
Berlioz, die van Webers muziek niets kwaads kon horen, zelfs niet van de auteur,
opgemerkt heeft dat dit een taalfout was en dat een saaie opera hoogstens
‘L'ennuyeuse’ zou kunnen heten.) Maar een vervelende opera wint er niets bij,
wanneer men de van huis uit reeds geringe mogelijkheden tot afleiding, tot spel dus,
wegneemt. Integendeel.
Wij zouden moeten vaststellen dat een bevroren Euryanthe, in concertvorm
verstard, nog onamusanter is dan in het theater. Het libretto is dermate dwaas dat de
gevoelens welke in de figuren geprojecteerd worden, geen moment geloofwaardig
zijn. Bij andere gelegenheden zou het wellicht de moeite lonen na te speuren welke
redenen Weber en zijn librettiste Chézy gehad kunnen hebben de oude Franse fabel
van Euryanthes kuisheid met zoveel hypocriete heldhaftigheden te verknoeien.46 Men
zou dan tevens kunnen opmerken dat in de Franse versie door Durdilly van dit libretto,
ofschoon het geheel daardoor niet gered kon worden, de nonsens van zuster Emma's
vergiftigde ring weer door het oorspronkelijke motief van de viooltjesvormige
moedervlek (óók een nonsens, maar minder antitheatraal) vervangen is. Op deze
manier - een infantiele manier, toegegeven - staan de diverse edelaardige en heroïeke
affecten tenminste op een recht rijtje.
Maar wij zullen het libretto thans niet verder beschouwen. Wij zullen zelfs de
muziek, die ten dele tot het beste, voor een ander, aanzienlijk deel, tot het meest
alledaagse behoort dat Weber geschreven heeft, niet bespreken. De kritiek van de
oude Grillparzer: ‘Diese Oper kann nur Narren gefallen oder Blödsinnigen oder
Gelehrten oder Strassenräubern und Meuchelmördern’47 houdt ons daarvan terug.
Het zou namelijk kunnen schijnen of wij ons, met de bewondering die wij voor
sommige voortreffelijke details koesteren (het duet uit II, enkele koorfragmenten,
de muzikale typering van Eglantine), onder Grillparzers geleerden zouden willen
scharen. Wat men anno 1937 nauwelijks van ons zou mogen eisen...

45
46

47

Van het Franse ennuyer: vervelen.
Helmina von Chézy (1783-1856) baseerde het libretto van Euryanthe op een oude Franse
romance: L'histoire du très-noble et chevalereux prince Gérard, comte de Nevers, et de la
très-virtueuse et très-chaste princesse Euriant de Savoye, sa mye.
Pijper kent dit citaat wellicht door toedoen van Stravinsky. Die heeft zijn Capriccio voor
piano en orkest uit 1929 aan Weber opgedragen en schrijft over Weber in zijn Chroniques
de ma vie (1935). Hij citeert in dat boek het oordeel dat Grillparzer na de première in 1823
velde over Euryanthe.
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Götterdämmerung48
1 mei 1937 (DGA)
Wagnervereeniging, 29 april
Het is inderdaad mogelijk het verband tussen de vier avonden van Wagners Ring des
Nibelungen buiten beschouwing latende, een Walküre of een Siegfried als een
afgesloten geheel te beschouwen. Met de beide hoekstukken van de tetralogie is dat
moeilijker. Rheingold eindigt met een meters hoge komma-punt en het begin van
Götterdämmerung vooronderstelt op zijn minst de voorstudie van volle drie avonden
Germaanse mythologie. De scène met de Nornen is bijvoorbeeld slechts begrijpelijk
voor hen die met de inhoud van het voorafgaande vertrouwd zijn.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat dit, anno 1937, voor het merendeel van de
bezoekers van de Wagner-voorstellingen tot op zeer grote hoogte het geval is. Wij
hebben het grootste respect voor de pioniers van Wagners ideeën, die hier, vóór 1900,
getracht hebben de filosofie, de mythologie, de metafysica en de hocus-pocus, aan
dit oeuvre inherent, voor de kunstgevoelige Nederlander toegankelijk te maken. Het
moet een monnikenwerk geweest zijn. De Wagner-exegese overtreft alles wat ooit
over, naar aanleiding van of in vervolg op het oeuvre van een kunstenaar aan de orde
gesteld is. Nuchtere beschouwing der feiten leert ons echter dat de invloed van deze
kunst op de Nederlandse muziekproductie relatief gering gebleven is. Frankrijk
bijvoorbeeld heeft zeer veel meer schade door het Wagnerisme geleden dan wij.
Götterdämmerung staat van al Wagners werken het meest in de superlatief, zowel
in het positieve als in het negatieve. Nergens toonde de meester zich groter beheerser
van spanningen, nergens was hij gigantischer, zwaarder, ernstiger, eindelozer,
diepzinniger of hartstochtelijker. Persoonlijk moge men zich sterker aangetrokken
gevoelen tot de ietwat grotere wijsheid van Meistersinger of de wellicht juistere
apperceptie van het vrouwelijk instinct uit Tristan. De lapidaire psychische gegevens
die Wagner in deze godenschemering ter vernietiging (lees: sublimering) van zijn
panseksueel (dat wil zeggen infantiel) Walhalla behoefde, de gegevens, geprojecteerd
in Siegfried en Brünnhilde, zijn evenwel volkomen ter zake dienende.
Men zou zich er soms over willen verbazen dat nog geen musicologisch geschoold
psycholoog de lokalisering in het infantilisme van de in en door Wagner werkende
driften beproefd heeft. Zij die van psychologische standpunten uit over dit oeuvre
hebben geschreven, lieten zich, naar mij wil voorkomen, door de metafysica en de
uiterst verwarrende kosmogonie op een dwaalspoor brengen. Wanneer men Wagners
Walhalla inderdaad her-kend heeft (‘kennen’ kan hier, ter verduidelijking, vertaald
worden, bijvoorbeeld in ‘con-naître’), dan zijn vele raadsels en raadseltjes opgelost.

48

Annalen 3138.
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Het raadseltje, onder andere, van de macht die een zo ‘ontoegankelijke’, zware en
slecht geproportioneerde kunst uitoefent op het grote, niet filosofisch georiënteerde
en de muziek louter instinctmatig ondergaande lekenpubliek...
Het bovenstaande werd geschreven naar aanleiding van de voortreffelijke opvoering
onder een suggestieve leiding van Kleiber. Voor ons is zo een opvoering, hoezeer
ook een ding van betekenis, geen cultus, geen quasi-sacrale handeling. Onze
nuchterheid, ons gevoel voor humor maakt ons tot op zekere hoogte immuun voor
het gif waaraan Siegfried, bloedbroederschap drinkend, pochend en snoevend, voor
onze ogen te gronde gaat.
Ik geloof dat die nuchterheid, bovenbedoeld, een onzer grootste nationale deugden
is.
Alle volkeren bewerkstelligen de eenmaal noodzakelijk geworden ontgoddelijking
van hun hemelingen op hun eigen wijze: Zeus werd in stiervormige gedaante of in
de staat van regen naar de aarde gehaald; Wagners goden hurken somber om het
houtvuur van de omgehakte wereldboom. Maar de Hollander maakt liever een
leerdicht: ‘Een god, die 't al beheerst, bestraff' zichzelve eerst’ (Vondel, Faëton,
vierde rei).49 Hieraan laat Vondel voorafgaan:
De zon heeft nooit ontdekt
Aan Juno Jovis' snoeperijen,
Boeleringe, en ontuchtig vrijen,
Noch hare wraak gewekt.

In de Ring des Nibelungen is het nu juist precies om die wraak te doen... En te denken
dat een Wagneriaan Vondeliaanse definities ten aanzien van Wotans geslachtelijke
moeilijkheden zou durven gebruiken - neen, zoiets is helaas volkomen ondenkbaar!
Hoe jammer dat ook is, voor Duitsland, en misschien nog meer voor de Europese
beschaving...

Maneto50
29 mei 1937 (DGA)
Het muziekfeest, georganiseerd door het comité van die naam, gevormd uit de
verenigde besturen van het Genootschap van Nederlandse Componisten - dat is de

49
50

Pijper componeerde juist in 1937 zijn toneelmuziek bij Vondels Faëton in opdracht van de
Wagnervereeniging.
Uit onvrede met de programmering van het Nederlandsch muziekfeest van 1935 (zie De
Groene Amsterdammer van 20 oktober 1934) namen Nederlandse componisten het initiatief
tot de oprichting van het comité Maneto, dat tot taak kreeg MAnifestaties NEderlandse
TOonkunst te organiseren. De reeks concerten waarover Pijper hier schrijft was daarvan de
eerste. Het comité bestond uit vertegenwoordigers van het Geneco (Genootschap van
Nederlandse Componisten) en van de Nederlandse afdeling van de ISCM: Jan van Gilse,
uitgever Johann Alsbach, Guillaume Landré, Paul F. Sanders en Bertus van Lier.
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mantelorganisatie van het auteursrechtbureau Buma vóór-de-wettelijke-regeling51 en van de sectie Holland der International Society for Contemporary Music, heeft hoe kan het hier in Nederland anders? - met moeilijkheden te kampen. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant heeft deze moeilijkheden wereldkundig gemaakt (ochtendblad
B van zondag 16 mei onder andere).
De Maneto zal concerteren op 5, 6, 8 en 12 juni. Het koninklijk bezoek aan de
hoofdstad zal tussen 8 en 14 juni plaatsvinden.52 De huldigingscommissie-Amsterdam
heeft onder andere twee gala-avonden georganiseerd, op 9 juni in het Concertgebouw,
op 12 juni in de Stadsschouwburg.
Op het ogenblik dat wij dit schrijven, duidt niets erop dat in deze, volkomen
normaal-Nederlandse, situatie enigerlei wijziging zou worden gebracht. De gala-avond
in het Gebouw zal onder leiding van Mengelberg staan, die een gemengd
Hollands-Russisch-Oostenrijks-Hongaars programma zal dirigeren: Preludium over
het Wilhelmus van Mengelberg,53 de Vierde van Tsjaikovski, een paar lichte stukjes
van Schubert en Johann Strauss en Les préludes van Liszt. De gala-avond in de
Schouwburg zal onder leiding staan van Ansermet, die drie balletten zal dirigeren:
een Engels (Purcell), een Hollands (Voormolen) en een Frans (Delibes).
De Maneto-concerten zullen worden gedirigeerd door dr. Wagenaar, Eduard van
Beinum, Koos van de Griend, Bertus van Lier, Sem Dresden, Eduard Flipse en Jan
van Gilse. Er zullen ten naaste bij veertig werken, van een dertigtal Nederlandse
componisten, uitgevoerd worden, voor het allergrootste deel zelfs van levende
Nederlandse componisten.
Toegerust met deze gegevens kan elke Nederlandse muziekliefhebber zijn conclusies
trekken. Nederlandse muziek, en zeker moderne Nederlandse muziek, gedirigeerd
door iemand anders dan Willem Mengelberg, is volkomen ontoelaatbaar voor officiële
gala-avonden. Ik weet zeer wel dat er landen zijn, en zelfs respectabele landen, waar
een soortgelijke gedachtegang absurd zou lijken. Maar wij hebben hier nu eenmaal
een ander soort nationaal besef dan in Londen, Parijs, Berlijn of Brussel. Hier in
Amsterdam wordt van tijd tot tijd interessante, en dan ook wel eens Nederlandse,
muziek uitgevoerd. En zo nu en dan is er eens een gala-avond. De premissen evenwel
die aan de ene zaak of de andere ten grondslag liggen, hebben juist zoveel met
elkander te maken als de statuten van een gymnastiekvereniging met het spoorboekje.
Men moet de zaken liever niet door elkander halen. De ‘modernen’, wier werken
op de Maneto uitgevoerd staan te worden, kunnen weten dat Mengelberg met de
onder deze noten gebrachte mentaliteit uiterst weinig affiniteit bezit. Hun werk zou
dus de promotie tot nummertje op een gala-avond nauwelijks schadevrij kunnen
doorstaan. Anderzijds ware het... naïef, te veronderstellen dat een gala in het Gebouw

51
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53

Na vele jaren van conflicten tussen Nederlandse componisten en concertorganisaties maakte
minister van Justitie Jan Donner in 1932 met een nieuwe wet op het auteursrecht een einde
aan de problemen. Samama (1986), 20-21 en 77-78.
Het eerste officiële bezoek aan Amsterdam van de op 7 januari 1937 gehuwde Prinses Juliana
en Prins Bernhard.
Dit orkestwerk was van de hand van de dirigent, niet van Rudolf Mengelberg.
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iets anders zou kunnen wezen dan een door Mengelberg voorgereden
Tsjaikovski-Liszt-parade.
Wat ons eigenlijk verwonderd heeft, is het verschijnsel dat de diligente NRC, die
van oudsher volkomen op de hoogte placht te zijn van alle heirbanen en sluikwegen
der Nederlandse muziekpolitiek, zich ditmaal zo bitter verontwaardigd heeft getoond.54
De MAnifestaties der NEderlandsche TOonkunst zullen, naar mij wil voorkomen,
van de gala-avonden van het huldigingscomité-Amsterdam nauwelijks schade
ondervinden. Het Vondelpark, op een mooie avond, is een ernstiger concurrent. De
storingen in het manetisch veld zijn blijkbaar ontstaan doordat men zich onvoldoende
rekenschap had gegeven van de divergentie tussen muzikale en maatschappelijke
belangen.
Ook dit was wellicht enigszins naïef. Een kunstgenre wordt hier te lande voor
representatieve doeleinden pas bruikbaar na een langdurig en grondig
sterilisatieproces. Waaraan, hoopte ik, de nieuwe Nederlandse muziek nog niet toe
was.

Muziek en publiciteit55
5 juni 1937 (DGA)
Wanneer de reclamechef van een chocoladefabriek in de advertentiekolommen van
de Nederlandse pers doet afdrukken: ‘De sportsman die nalaat dagelijks twee van
onze prima Plaktong-repen à 5 cents te nuttigen, sterft aan ondervoeding vóór zijn
tijd’, dan slikt het chocoladekopende publiek deze nonsens zonder er zelfs maar om
te glimlachen. Het is ‘maar reclame’ en dus de moeite van het overdenken niet waard.
Is de chocolade beter, aantrekkelijker verpakt en aromatischer dan die van andere
fabrikanten, dan slikt datzelfde publiek zelfs de Plaktong-repen - en de man die het
succesvolle slagzinnetje uitdacht, voelt zich veeleer een verdienstelijke employé dan
de grove leugenaar en de belachelijke zwetser die hij inderdaad is - zij het ook om
den brode.
Wanneer de publiciteitschef van een politieke partij op de reclamezuilen van onze
Nederlandse steden doet aanplakken: ‘De man die nalaat de kandidatuur van Klaptong
te steunen, is persoonlijk aansprakelijk voor het te verwachten bankroet van de
Nederlandse Staat’, dan wordt daar al evenmin om gelachen. Lijkt deze kandidaat
betrouwbaarder, beter gekleed en welsprekender dan zijn mededingers, dan maakt
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NRC-criticus Sam Bottenheim was nauw gelieerd aan Mengelberg en het Concertgebouw.
Voor de relatie tussen Mengelberg en Bottenheim zie Zwart (1999), 312 e.v.
De houding van Willem Mengelberg ten aanzien van nazi-Duitsland was sinds september
1935 een voortdurende bron van conflicten en polemiek. Voor hem hadden kunst en politiek
niets met elkaar te maken; bovendien zou het volgens hem bij de uitingen van antisemitisme
in Duitsland slechts om incidenten gaan. In reactie op Mengelbergs uitspraak dat men in
Duitsland geen principiële bezwaren zou hebben tegen de muziek van Mahler, stelde het
liberale Tweede Kamerlid G.A. Boon (1882-1962) in Het Vaderland van 22 mei 1937 voor
om 20.000 gulden bijeen te brengen, waarmee het Concertgebouworkest in staat zou worden
gesteld in Berlijn onder Mengelbergs leiding een concert te geven met muziek van Mahler
en Mendelssohn. Uiteraard gingen Mengelberg en het Concertgebouworkest hier niet op in.
Micheels (1993), 88-114.
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Klaptong vrij veel kans gekozen te worden. En zelfs wanneer de nieuwgekozen
kandidaat blijken zou geven volstrekt niet voor zijn taak berekend te zijn,
niettegenstaande uiterlijke betrouwbaarheid, representatie en retoriek - dan nog zou
geen mens erover denken de reclamechef ter verantwoording te roepen. En deze
functionaris zal zich misschien met spoed aansluiten bij een andere politieke partij,
doch zonder merkbare gewetenswroeging, zonder een ogenblik gekromd te gaan
onder het schuldgevoel een bedrieger te zijn.
In zaken, en in de politiek, kan van allerlei wat op cultureel en intellectueel gebied
eigenlijk niet zo goed mogelijk is. De directeur van een muziekinstelling die in de
gratis reclamekolommen van het persgesprek verklaart dat ‘men’ in Duitsland geen
principieel bezwaar heeft om een compositie van Mahler in het programma op te
nemen en dat diezelfde ‘men’ hem, Mengelberg, er zelfs om verzocht heeft, maakt
zich schuldig aan het verstrekken van onjuiste, want onvolledige, informaties.56
Natuurlijk heeft niet iedere Duitser bezwaar tegen symfonieën van Mahler - een
dergelijke collectieve luciditeit zou zelfs in het best georganiseerde land van de
wereld ondenkbaar mogen heten - maar dat was de kwestie niet. De vraag was: welke
‘men’ geen bezwaar had. Als minister Goebbels bedoeld was of de redactie van Der
Stürmer, dan zou dit nihil obstat tenminste enige betekenis hebben gehad. Maar
blijkens het interview in De Telegraaf van 25 mei 1937 was minister Goebbels niet
bedoeld... Liever dan ons te verdiepen in de vraag welk notabel Duits Mahleriaan
op het ogenblik enige maanden concentratiekamp over zou hebben voor zijn
overtuiging en die van Willem Mengelberg, willen wij constateren dat het, zacht
gezegd, ongezond is reclamecampagnes te organiseren voor een artikel dat zó sterk
aan bederf onderhevig is als kunst.
De verdienste van mr. G.A. Boon is dat hij Mengelberg gedwongen heeft in te
zien dat kunst ook nog wel eens op een andere manier niet met politiek te maken kan
hebben dan overeenkomt met zijn, Mengelbergs, particuliere inzichten. Politiek
bestaat namelijk niet uitsluitend uit het ontkennen van feiten...
Het ziet ernaar uit dat de vrienden van mr. Boon de toegezegde f 20.000 in
portefeuille zullen houden. Wat voor niemand jammer is. Ik vermoed namelijk dat
mr. Boon te optimistisch is, wanneer hij meent dat op het ogenblik te Berlijn een
gemengd publiek te vinden zou zijn voor een uitvoering van een symfonie des Juden
Gustav Mahler - zelfs al werd die uitvoering gedirigeerd door de intieme vriend van
de componist en gefinancierd door Nederlanders, vulgo Grenzdeutschen.
Mengelbergs geloof in allerlei van oudsher voortreffelijke eigenschappen van het
Duitse volk, zijn voorgeslacht, heeft hem parten gespeeld. Hij overziet echter de
dimensies niet meer. Op dit ogenblik vol te houden dat men in Duitsland kunst en
politiek zou kunnen scheiden, is of een ontoelaatbare lichtzinnigheid, of een smakeloze
reclamestunt.
Inzake culturele aangelegenheden - en tot voor kort had de muziek, zoal niet met
politiek, dan toch nog wel iets met beschaving te maken - kan men niet met slagzinnen
werken. Het systeem dat past voor verkiezingscampagnes en chocoladerepen, deugt
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Mengelberg deed deze uitspraak in De Telegraaf van 18 november 1936. Micheels (1993),
92.
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niet voor de kunst. Een weinig meer matiging, een iets nauwkeuriger onderscheid
maken tussen artistiek belangrijke daden en particuliere, bijvoorbeeld Berlijnse,
successen zouden aan het Concertgebouw-beleid ontegenzeggelijk ten goede komen.

Na George Gershwins dood
24 juli 1937 (DGA)
Verf kan men gebruiken om te schilderen, hetzij schuttersmaaltijden, voorstellingen
uit het leven der heiligen, stillevens, portretten of landschappen. Dezelfde materie
kan ook gebruikt worden om scheepshuiden en gootlijsten een beschermend laagje
te verschaffen en kippenhokken een ietwat vrolijker aanblik te geven. De verf is
dezelfde en alle twee de bezigheden noemt men schilderen.
Door middel van systematisch gerangschikte tonenreeksen kan men (a)
kunstwerken schrijven, een Matthaeus-Passion, een Ode an die Freude, een
Meistersinger, een Pelléas et Mélisande. Men noemt dat componeren. Met
gebruikmaking van dezelfde tonenreeksen, gerangschikt volgens hetzelfde systeem,
kan men (b) ook een welluidend geraas organiseren, bruikbaar om de toeschouwers
in music-hall en cinema het denken te beletten, geschikt om een beperkt aantal
primitieve lichaamsbewegingen, step-dances genaamd, te stimuleren. Ook dit noemt
men meestal componeren.
George Gershwin heeft de sub b genoemde professie ijverig, met veel talent en
niet zonder financiële resultaten uitgeoefend. Voor de sub a genoemde daden ontbrak
hem de dispositie.
Deems Taylor noemde hem ‘a link between the jazz camp and the intellectuals’.57
Waarmee eventueel gezegd zou zijn dat jazz en intellectualiteit onverenigbare
grootheden zouden wezen. Misschien is dat wat te simplistisch gedacht: niet alles
wat anti-jazz is, zou men reeds intellectueel of zelfs maar intellectualistisch mogen
noemen. Dat Gershwin als componist echter noch een zuiver jazzindustrieel, noch
een ‘intellectual’ was (laten wij dat hier maar vertalen met ‘denkend wezen’), is wel
juist geobserveerd.
Over Gershwin als vervaardiger en exploitant van songs kan ik niet oordelen,
aangezien de koersen niet tot mijn beschikking staan. De waarde van dit artikel
immers wordt uitsluitend door het debiet bepaald.
En over Gershwin als serieus componist zou bij een andere gelegenheid misschien
meer gezegd kunnen worden dan thans, in een als necrologie bedoeld stukje. Zijn
grootste werken, de opera's 135th Street58 en Porgy and Bess, zijn hier niet bekend
geworden. De stukken die wij wel hoorden: Rhapsody in Blue en An American in
Paris kunnen slechts als tijdverschijnsel gewaardeerd worden. Gershwin was een
uitermate romantische figuur, film-romantisch, om nauwkeurig te zijn. Het
romantische ideaal uit Schumanns dagen en dat van tegenwoordig is in wezen
hetzelfde,
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Ewen (19362), 85-86.
Een eenakter uit 1923.
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doch uiterlijk is er een even groot verschil als tussen postkoets en vliegmachine,
tussen Incroyable59 en poolvlieger.
Op welke wijze de componerende song-writer Gershwin beantwoordde aan het
movie-tone-ideaal van zijn landgenoten, moge aangeduid worden door een heel klein
stukje biografie (uit een artikel van David Ewen):
George Gershwin lives alone in a beautiful 14-room duplex apartment on East/72nd
Street. During the day he is always rushed - meeting people, talking over contracts,
being interviewed. He does not compose until very late at night, when he undresses
himself to a state of almost complete nudity, sits at the piano and, chewing upon his
cigar, begins to work at his music. While composing he smokes profusely; he insists
that his apartment be deathly still...60
George Gershwin overleed in juli 1937, negenendertig jaar oud. Wat van hem
overblijven zal, als het journalistieke tumult verstild is, over een paar jaar, of enkele
maanden, durf ik niet te voorspellen. Publiek succes en artistiek resultaat laten zich
toch iets minder gemakkelijk combineren dan wij soms wel zouden wensen...

Albert Roussel (1869-1937)
28 augustus 1937 (DGA)
De componist Roussel, wiens overlijden op 23 augustus laatstleden werd gemeld,
vertoont, muziekhistorisch gezien, twee aangezichten. Hij was, na elkander, classicist
en impressionist, strever naar monumentaliteit en miniaturist. Doch noch in het ene
genre, noch in het andere was het hem gegeven het niveau der volstrekte
onaantastbaarheid te bereiken. Als impressionist was hij te zeer de mindere van
Debussy; als hoeder der strenge academische traditie was hij te artistiek, te weinig
geborneerd.
Men zou kunnen constateren dat de tweespalt in zijn wezen terug te voeren is op
zijn vertraagd begin. Geboren in 1869, begon hij pas in 1894 muziek te studeren, en
dat wel bij d'Indy, aan de Schola Cantorum. Hij had toen ruim een derde deel van
zijn levenstijd reeds achter zich; zijn geest en zijn wil, zijn receptiviteit en zijn
opvattingen waren reeds geheel gevormd. (De carrière van zeeofficier, welke hij
eerst gekozen had, is immers van zeer veel groter invloed op iemands karaktervorming
dan het merendeel der vastelandsbetrekkingen!)
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Incroyable was de benaming voor de opzichtig geklede koningsgezinden na de val van
Robespierre in Frankrijk. Ze dankten hun bijnaam aan het overvloedig gebruik van de uitroep
‘c'est incroyable’, waarbij ze de r inslikten.
Pijper liet tussen de eerste en de tweede zin van dit citaat het volgende fragment achterwege:
‘It is furnished modernistically, equipped with everything from a private study and a
gymnasium to an art gallery. There his wants are attended to by a valet and a secretary.
Gershwin spends his mornings painting. It is his latest fad, and he paints with a tasteful and
talented brush.’ Ewen (19362), 85.
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Achteraf kan ook geconstateerd worden dat de opleiding welke hij, in de geest van
César Franck, van d'Indy ontvangen heeft, met sommige kanten van zijn wezen in
het geheel niet strookte.
Het formalisme van de Schola kwam zeer wel overeen met zijn, ietwat stug,
temperament van noorderling - men weet dat Roussel te Rijssel, vlakbij de Belgische
grens, geboren is.61 Dit zijn geen onbelangrijke details. Aan hun werk is immers
evenzeer te horen dat Florent Schmitt een Elzasser is, Ravel een Bask, Debussy een
zoon van l'Île de France, Milhaud een Provençaal, Canteloube een Auvergnaat.
Roussels artisticiteit daarentegen - en tenslotte kan zelfs een noorderling niet
componeren zonder kunstzinnigheid - kwam al vrij spoedig in conflict met d'Indy's
dogmatiek. Uit deze periode dateren de werken van Roussel, waaraan hij, als wij ons
niet vergissen, het hem toekomende partikel onsterfelijkheid te danken zal hebben.
Stukken als de Évocations, Le festin de l'araignée kan men niet wegdenken uit het
totaal der Europese muziek - niet slechts der Franse - tussen 1910 en 1920.
De laatste vijftien jaar van zijn leven wijzen weer naar het begin terug. De abstracties
van de strenge vormen, de kunststukken der contrapuntische schrijfwijze, beginnen
zijn belangstelling weer te trekken. Hieraan is de hele ontwikkeling der muzikale
compositie in Frankrijk na Debussy's dood natuurlijk niet vreemd. Zelfs een meester
als Roussel bleek niet immuun voor de smetstoffen der Russische ziekte, welke
Stravinsky naar het westen had gebracht. Roussel is niet overleden aan dementia
neoclassica, gelijk Satie, Auric, Poulenc en zoveel anderen. Maar zijn laatste werken
dragen wel duidelijk herkenbare sporen van het kwaad, littekens, waardoor de
expressie van de late concerten en symfonieën bepaald geschonden werd.
Maar zelfs in die, op zichzelf minder geslaagde, minder persoonlijke scheppingen
blijft het wezen van de maker overal herkenbaar. Roussel was, met Dukas, Schmitt
en Ravel, een der sterke vertegenwoordigers van de nieuwe Franse muziek, die tot
voor een tiental jaren exemplair was voor het levende Europese muziekbesef.

Scènemuziek bij Vondel62
20 november 1937 (DGA)
De feitelijke contacten tussen de dramaturgen en de adepten van de heilige Caecilia
zijn in de regel een bron geweest van misverstanden en wederzijdse ergernis. Voor
een dramaturg is de componist meestentijds niet anders of meer dan de vervaardi-
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Roussel werd geboren in Tourcoing, ten noorden van Rijssel.
Aanleiding tot dit artikel is de première van Vondels Faëton op 19 november 1937 in de
Amsterdamse Stadsschouwburg, onder auspiciën van de Wagnervereeniging. De
toneelvoorstelling werd georganiseerd ter gelegenheid van Vondels 350ste verjaardag. Pijper
schreef de toneelmuziek en dirigeerde het orkest en Eduard Verkade tekende voor de regie,
de decors en de kostuums. In De Groene Amsterdammer van 20 november 1937 verschenen
over twee pagina's nog twee andere teksten over Vondel (Eduard Verkade, ‘Het vertonen
van Faëton’ en Anton van Duinkerken, ‘“Geschiedenis” en “Kleur”’). Speciaal voor dit
nummer van De Groene Amsterdammer werden door Mies Blomsma twee portretten van
Pijper en Verkade getekend.
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ger van een redeloos, enigermate georganiseerd lawaai en in het beste geval zal zijn
arbeid het primaire werk van de dichter niet schaden. Op deze wijze plachten ook
de podiumhelden der vorige generatie hun begeleiders wel te waarderen: ‘Ge hebt
mij vanavond voortreffelijk geaccompagneerd; ik heb u geen ogenblik gehoord’, is
in muzikantenkringen een gevleugeld woord geworden. Muziek is voor de
treurspeldichter een aangename of hinderlijke buitensporigheid: ce qui est trop bête
pour être dit, on le chante.63 En de behoefte, de moed tot het welbewust neerschrijven
van zangrijke transcendentale bêtises ontmoet men bij treurspeldichters zelden.
Hebben dus de toneelschrijvers bezwaren tegen het geslacht der muzikanten, van
de andere zijde is de verhouding zo mogelijk nog minder aangenaam. Een dramatisch
componist waardeert zijn dichter slechts als librettist. Het interesseert hem nauwelijks
of deze librettist Shakespeare heet, Vondel, Jansen, Maeterlinck of Carré. Het libretto
is voor een muziekdramaturg een ding van minder belang dan een spieraam voor een
schilder, een rekwisiet voor een acteur - desnoods doet men het er zonder. De
componist heeft uit hoofde van zijn beroep een soevereine minachting voor de
problemen van rijm en versificatie waarmee de dichter worstelt. De keuze der
weerkerende vocalen zal hij verwerpen, omdat zijn zangstemmen op de bewuste
plaatsen geheel andere klinkers eisen; aan raffinementen bij het gebruik van bepaalde
consonanten wordt in verband met zijn melodiebouw geen ogenblik aandacht verspild.
De componist en de dramaturg schijnen voorbestemd om elkander nimmer te
begrijpen.64
Tot hiertoe beschouwden wij de algemene situatie. Bewijzen vindt men in de complete
operaliteratuur, van Mozart tot Alban Berg, met enige bijzonder duidelijk herkenbare
punten in Zauberflöte, Mignon, Ariane et Barbe-bleue, en als actueel voorbeeld,
Rosenkavalier.65
De gegevens worden enigermate gewijzigd wanneer men a. aan een literator
opdraagt een speciaal libretto te leveren voor een bepaalde compositie, of b. aan een
componist de opdracht verstrekt begeleidende muziek te schrijven bij een bestaand
drama. Het geval b. doet zich in dit Vondel-jaar nogal eens voor.
Men kan zich nauwelijks voorstellen dat er één hedendaags componist gevonden
zou worden, in staat en bereid om op een libretto ‘van’ of ‘naar’ Vondel een
muziekdrama te schrijven. Gezongen Leeuwendalers66 zouden even onwennig aandoen
als een gesproken Aida. De taak der componisten blijft meestal beperkt tot het
toonzetten der reien.
Men kan natuurlijk een excerpt maken van een vijftigtal versregels, waarin de
essentie van het drama ligt opgesloten; Sem Dresden deed aldus in zijn Chorus
tragicus, naar Hierusalem verwoest, een werk dat, in 1927 gecomponeerd, enige
dagen geleden van de pers kwam. Maar deze compositie heeft met de dramatische
(=
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Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Citaat uit Le barbier de Séville
(Beaumarchais).
Pijper had zelf al een moeizame samenwerking met Martinus Nijhoff achter de rug bij het
componeren van zijn symfonisch drama Halewijn. Met Simon Vestdijk was hij nog niet
begonnen aan Merlijn.
Librettisten van deze opera's zijn respectievelijk Schikaneder, Barbier & Carré (gebaseerd
op Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre), Maeterlinck en Von Hofmannsthal.
Toneelstuk van Vondel uit 1648.
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handelings) waarde van het stuk welbewust slechts zeer weinig meer te maken: deze
tekst kon ook uit een niet voor vertoning bestemd gedicht getrokken zijn.
De composities echter welke ten behoeve van bepaalde voorstellingen bij Vondels
treurspelen werden geschreven, schijnen mij toe voor het merendeel nog iets verder
van enigerlei traditionele toneelhandeling afgewend te zijn dan de drama's zelf. Ik
denk hierbij met name aan Diepenbrocks Gijsbrecht-muziek.67 De oudste fragmenten
hieruit, de gezongen reien, plaatsen een regisseur voor wel zeer grote (hoewel niet
onoverwinbare) moeilijkheden. Twee van de later bijgeschreven gedeelten, het
Voorspel en het Melodrama uit V, verbreken het kader der puur begeleidende muziek
ten enenmale. Met deze zeer persoonlijke, zelfstandige composities verwisselen wij
het treurtoneel voor de operascène en het zou verwondering kunnen wekken dat nog
niet één regisseur op de gedachte is gekomen Diepenbrocks symfonische interpretatie
van het drama als punt van uitgang voor een geheel nieuwe, schijnbaar
ondramatischer, doch naar mijn mening in wezen zeer veel muzischer mise-en-scène
te nemen. Inderdaad ontbreken ons werkelijke operaregisseurs ten enenmale en ook
dit is weer een der vele oorzaken van de fiasco's der diverse Nederlandse
operaondernemingen.
Uit de aard der zaak kan ik tamelijk wel oordelen over de muziek bij en Verkades
regie van de Faëton. De muziek heeft hier een zeer bescheiden, volstrekt begeleidende
functie. Het is nergens de bedoeling geweest dit treurspel muzikaal te dramatiseren.
Door een zeer gelukkige mise-en-scène - geen onderbrekingen tussen 1 en 2, 2 en
3, en 4 en 5 - bleek het mogelijk het zeggen der reien als rustpunten in de handeling
te houden. Overwegende dat men naar de schouwburg gaat, als Faëton geannonceerd
staat, voor verzen van Vondel en niet voor eventuele melodische elaboraties van
componist X of Y, hebben wij de woorden overal laten spreken. En rekening houdend
met het feit dat de combinatie van ‘vrij’ of wil men dat liever: ‘gewoon’ spreken en
musiceren een onevenwichtig resultaat oplevert, waarbij noch de dichter, noch de
muziek gebaat wordt, hebben wij de verzen op toonhoogte en met notenwaarden
vastgelegd, een werkwijze welke wij voor de eerste maal in 1919 hebben toegepast
bij de compositie van de muziek bij Sophokles' Antigone.68

Maurice Ravel
(7 maart 1875 - 28 december 1937)69
1 januari 1938 (DGA)
De Franse muziek werd in het thans afgelopen jaar wel zwaar geteisterd. Na de dood
van Roussel bleven Florent Schmitt en Ravel alleen over. Thans is ook Ravel uit de
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Zie ook Pijpers Voorwoord bij het klavieruittreksel van Diepenbrocks Muziek bij Gijsbrecht
van Aemstel (HPG 2, 697).
Zie ook Pijpers eigen programmatoelichting op de toneelmuziek bij Vondels Faëton (HPG
2, 900).
Deze tekst verscheen (licht gewijzigd) ook in het programmaboekje van de
Wagnervereeniging, uitgegeven ter gelegenheid van de Ravel-herdenking op 24 en 26 maart
1938.
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tijd getreden, waarmee hij zijn leven lang het edelste spel gespeeld heeft dat de
sterfelijke mens vergund is. Voor de historische figuur Ravel is dit tijdstip van
verscheiden nauwelijks van betekenis: de laatste jaren van zijn leven leek het soms
alsof hij de spelregels niet zo perfect meer beheerste als eertijds. Maar voor de Franse,
voor de Europese muziek van onze dagen is het verlies van deze meester
onherstelbaar.
Het is nuttig om te midden van het tumult der nieuwe en nieuwste modes,
strominkjes en pseudostijlen de aandacht van de muziekgevoeligen een ogenblik
vast te houden op één punt, het punt dat in de wereld der klanken met Ravels naam
aangeduid kan worden. Wellicht is dat voorlopig het laatste ‘vaste’ punt...
Want Ravel was de laatste grote meester wiens ontwikkelingsgang niet halfweg
zijn leven van richting veranderd is. Hij was ook de laatste wiens werken geen vrijbrief
voor het stumperig dilettantisme van de onkunstzinnige idealen der jongere generatie
vormden. Hij was de gelijke van een Debussy, van een Berlioz. Niet als vinder, als
trouvère, doch als meester, als ambachtsman.
Men acht dit van weinig betekenis, tegenwoordig. Het is juist het fatum van onze
periode, dat men de allesbeheersende betekenis van het meesterlijke vakmanschap
niet meer kan erkennen. Niet één componist is tot een boventijdelijke betekenis
uitgegroeid, die niet juist als artisan, als werkman, over een groter vaardigheid, een
beter metier beschikte dan zijn tijdgenoten. Zeker, de macht van de persoonlijkheid
spreekt het laatste woord. Doch in vroegere perioden kon Kronos zijn selectie maken
uit een falanx van meesters, terwijl men thans naar ‘persoonlijkheid’ zoeken moet
onder halfwas vaklieden en handige knutselaars. Debussy was de grootste componist
van het begin dezer eeuw, maar zijn naam schitterde in een gesternte van meesters:
Fauré, Pierné, Ravel, Schmitt, Roussel, Dukas...
Wat Ravel betreft - de tijd zal uitmaken welk deel van zijn oeuvre hem zal overleven
en hoe lang. Niet alles wat hij schreef, is even vurig als zijn Chansons madécasses,70
even klaar als zijn trio, even dramatisch als Daphnis et Chloë, even subtiel als L'enfant
et les sortilèges. Stukken als La valse, de Boléro schijnen mij vooral voor de vakman
van betekenis, de muzikale waarde daarvan is wellicht niet even hoog als van de
Rapsodie espagnole of Gaspard de la nuit. Maar Ravels oeuvre is in zijn geheel de
moeite van het kennen waard - iets wat van het levenswerk van een Strauss, een
Reger, een Stravinsky niet gezegd kan worden.
Voor de ontwikkeling van de muziek in Frankrijk zijn de aspecten door het sterven
van Ravel bepaald noodlottig geworden. Men kan op dit ogenblik niet zien in welke
figuren zich de regenererende krachten, nodig voor de verdere ontwikkeling, zouden
kunnen personifiëren. Voorlopig tasten wij hier in het duister en er is wel een rotsvast
geloof in le génie latin voor nodig om op dit ogenblik aan de toekomst der Latijnse
muziek niet te wanhopen.
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In het programmaboekje van de Wagnervereeniging luidde deze zin: ‘Niet alles wat hij
schreef, is even spiritueel als L'heure espagnole, even vurig als zijn Chansons madécasses,
[...]’. L'heure espagnole stond die avond op het programma.
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Alfredo Casella: Concerto per orchestra71
1 januari 1938 (DGA)
In het jubilerende Concertgebouw woonden wij het Italiaanse concert bij:
Vivaldi-Verdi-Respighi-Casella-Rossini. De noviteit was van Casella en een kritische
behandeling van dit werkstuk zou niet meer dan drie regels in beslag nemen; muzikale
beschouwingen kan men aan een luchtledig bezwaarlijk wijden. Iets langer zou men
misschien willen verwijlen bij de snorkende tafelrede van Casella's hand, welke
dienst heette te doen als programma-inleiding. Maar belangrijker dan deze actuele
observaties was de bezinning dat het pas twintig jaar geleden is, ten naaste bij, dat
de besten, ook der Nederlandse kritische geesten, de cultuurstromingen waarvan
Casella een der exponenten is, in het geheel niet vermochten te onderkennen. Matthijs
Vermeulen citeert in zijn Twee muzieken (1918) met instemming G. Jean-Aubry, die
de antithese stelt tussen ‘de muziek der rassen, de muziek van het land, van het volk’
en ‘de muziek van het systeem, van de theorie, van het dogma’.72 De eerste soort
werd dan in de geallieerde landen geschreven, de tweede in Duitsland. Tegenwoordig
denkt iedereen bij de woorden ras, land en volk aan geheel andere zaken en plaatsen
dan wij twintig jaar geleden konden voorvoelen. Het verschijnsel is niet nieuw, maar
de aspecten die zich steeds duidelijker gaan aftekenen, zijn wel zeer veel
verontrustender dan de ergste pessimisten in de jaren 1914-1918 durfden voorspellen.
Het is misschien een troost, zij het een schrale, dat de ontwikkeling der gebeurtenissen
in deze materie wel zeer rijk is aan ongewild komische situaties. In 1918 kon
Vermeulen nog laten drukken:
Een der vurigste, actiefste en geniaalste jonge Italiaanse componisten,
Alfredo Casella, werd de vorige winter nog uitgefloten in het Augusteo
[...]. Hij dirigeerde in 1911 met het Concertgebouworkest zijn Suite en ut,
een symfonie en een rapsodie op Zuid-Italiaanse melodieën, [...]. Het
somberste Italië van Ravenna leek in de donkere, lange, spichtige,
mechanisch gebarende Italiaan herrezen. Wij hebben deze muziek toen
laten stranden op onze atoonste onverschilligheid en het Concertgebouw,
dat Mahler erdoor haalde, dat Schönberg en verschillende andere betwiste
auteurs met een soms geheimzinnige hardnekkigheid trouw bleef, is op
Casella nooit teruggekomen. Waarom niet?...73
71
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De begeleidende redactionele tekst bij dit artikel luidde: ‘Door het speciale poolnummer en
het nummer dat met Kerstmis verscheen, kon onderstaande beschouwing van onze medewerker
voor muziek, Willem Pijper, geschreven naar aanleiding van een der
Concertgebouw-concerten, eerst heden geplaatst worden.’ Het concert naar aanleiding waarvan
dit artikel geschreven werd, vond plaats op 9 december 1937.
Vermeulen (1918), deel II, 84.
Pijper heeft uit het citaat twee fragmenten weggelaten. Alleen de tweede weglating
heeft hij met [...] gemarkeerd. Het eerste luidt: ‘toen hij de Romeinen zijn Élégie
héroïque (à la mémoire des soldats italiens tombés pendant cette guerre) dirigeerde.
Ik zie Casella nog voor me uit de tijd dat hij Europeër wilde zijn, te hooi en te gras
karakteristieken compileerde uit alle stijlen van ons werelddeel en zijn carrière begon
met twee bundels voor piano, À la manière de..., geestige en verbluffend handige
parodieën op de manier van alle actuele componisten.’ Het tweede: ‘alle jeugdwerken
van een wonderbaarlijk begaafd auteur, die toen 27 jaar was en op wie de tijd zijn
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En in 1937 schrijft Arntzenius in dezelfde Telegraaf over dezelfde Casella, ‘sinds
jaar en dag enfant chéri aan de Van Baerlestraat’, dat er thans:
?...voor het Concertgebouw wellicht aanleiding (zou) kunnen bestaan de
zaak Casella als afgedaan te beschouwen en wat het moderne Italië betreft,
eens met meer belangstelling naar kwaliteit te zoeken. Iets dat men in een
figuur als Malipiero - om er maar één te noemen - zonder twijfel zou
vinden.74
Inderdaad. Dat Casella's muzikale capaciteiten niet die van een componist waren,
hadden sommigen in 1918 ook reeds voor zichzelf uitgemaakt. Maar een carrière in
het verpolitiekte muziekleven van het tegenwoordige Europa heeft niets, volstrekt
niets, met muzikaal talent te maken. Ook deze boutade is verre van nieuw, doch men
zou willen dat men zich te bestemder plaatse van dit inderdaad ruïneuze feit wat
nauwkeuriger rekenschap durfde te geven. De muziek immers dreigt een wingewest
te worden van allerlei in wezen anti-artistieke stromingen; een vermolmingsproces
gaat door tot algehele vernietiging bereikt is en de tijd is niet ver meer dat wij hier
in Nederland in muzikaal opzicht zullen terugvallen op het internationale niveau van
Groenland of Madagascar. Zolang Willem Mengelberg in naam de leiding van het
voornaamste Nederlandse concertinstituut blijft voeren, kan een schijn van bloei
worden gehandhaafd. Maar daarna? Er is geen continuïteit, geen artistiek en cultureel
verantwoordelijkheidsbesef. De ‘successen’ van een Casella, van een
poker-Stravinsky, zijn evenzovele aanslagen op de kunstzinnigheid, de muziekliefde
van het Nederlandse volk.
De ontvangst van dit nieuwe stuk, dat door sommige critici, naar ik me heb laten
vertellen, voor fascistische muziek werd uitgemaakt, een kwalificatie waarvan de
inhoud mij ontgaat, was met dat al niet zeer glorieus. Zelfs de rokkostuums en grote
avondtoiletten, die geacht worden het hunne bij te dragen tot de sanering van ons
nationale muziekleven, schenen niet zeer enthousiast gestemd voor een muzikale as
Rome-Amsterdam.
Waarschijnlijk herinnerde men zich vaag dat as in de muziek niets met draaien te
maken heeft.

Gysbreght 1938
5 februari 1938 (DGA)
De traditie wil dat wij in Amsterdam het nieuwe jaar beginnen met de bij uitstek
malle combinatie van de Bruiloft van Kloris en Roosje en de Gysbreght. Dermate
solide en heilig is deze traditie geworden, dat er van enigerlei kritiek op het geval
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vervaarlijke vloek had geladen: monomanieën voor gewelddonders,
klankencataclysmen, piramidale fantasmas.’ Vermeulen (1918), deel II, 88-89.
L.M.G. Arntzenius, ‘Italiaansche avond in het Concertgebouw’. De Telegraaf, 10
december 1937.
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nimmer sprake meer is. Op dezelfde wijze pleegt de Nederlander tolgeld te betalen,
liever dan bijvoorbeeld een ander stuk weg te rijden; op dezelfde wijze aanvaardt
hij, mopperend maar gedwee, dat allerlei dingen die hij in ‘het buitenland’ bijzonder
apprecieert, in zijn vaderland ‘niet gedaan worden’. Waarmee, langs de weg van de
geringste weerstand, voor hem de zaak dan weer afgelopen is. Er ‘schijnt nu eenmaal
niets aan te doen te zijn’ dat de belasting hier hoger is, dat een glas wijn hier het
dubbele kost, dat de kunst een kommervol bestaan leidt, dat duizend en één
bespottelijke maatregelen het leven hier kleurloos en vervelend maken. En als
hoopgevend begin van elk nieuw jaar spelen we op het Leidseplein het loodzware
treurspel van de ondergang van Amsterdam, gevolgd door het onnozelste aller
nastukjes, aangelengd met een goede honderd regels nieuwjaarswens. Ook hieraan
schijnt niets te doen te zijn, en dus ‘kennen’ wij uit Vondels levenswerk welgeteld
één stuk (niet het beste!), en dus blijft in de herinnering van de gewone
schouwburgbezoeker het begrip Vondeldrama gekoppeld aan de ulevellenrijmelarij
van Thomasvaer en Pieternel en aan het kunst- en vreugdeloze gehos van Kloris'
bruiloftsgasten. Doet de gelegenheid zich van tijd tot tijd eens voor een ander
specimen van Vondels kunst ten tonele te brengen dan door de traditie bovengenoemd
voorgeschreven is, dan geeft men zich gewoonlijk aan de zonderlingste experimenten
over en het einde is slechts dat men zich nu eens op een andere manier heeft verveeld.
Ook op de Gysbreght wordt telkenjare een klein beetje geëxperimenteerd. Soms
met de regie, soms met de muziek, soms, zoals dit jaar, met beide tegelijk. Sommigen
hadden verwacht dat ditmaal de voortreffelijke muziek van Diepenbrock weer gebruikt
zou worden, waarmee men zou hebben teruggegrepen op de magistrale voorstellingen
van wijlen Willem Royaards uit 1912.75 Het schijnt dat dit plan korte tijd aan de orde
geweest is; ten slotte evenwel heeft het initiatief van Van Dalsum een nieuwe muziek
opgeleverd: de toneelmuziek van Henk Badings.
Deze scènemuziek is veel uitvoeriger dan gebruikelijk is en mede daardoor werd
de aandacht van de bezoekers, ook in tijd uitgedrukt, zeer positief op het muzikale
deel van de op zichzelf niet zeer boeiende voorstelling gericht.
Men behoort deze gebeurtenis van twee hoeken uit te beschouwen: als poging tot
oplossing van het ‘probleem’ der scène- en reienmuziek enerzijds; als zelfstandige
muzikale compositie anderzijds.
Om met het laatste te beginnen: ik persoonlijk heb in de nieuwe partituur van
Badings veel kunnen waarderen. Enkele technische bezwaren, welke ik tegen sommige
instrumentatiedetails gevoel, zijn terug te brengen op het feit dat Badings'
klankvoorstelling van huis uit volstrekt ‘symfonisch’ gericht is, te veel rekent met
de mogelijkheden van de grote concertzalen en de sonoriteit van een sterk bezet
strijkorkest. Badings' voorliefde voor schrille trompetaccenten en grauwende
trombones lijkt in een schouwburg heel iets anders dan in het Concertgebouw. De
proporties zijn niet
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Deze vonden plaats in het kader van het Nederlandsche Muziekfeest in juni 1912. De
enscenering geldt als een hoogtepunt in de vaderlandse toneelgeschiedenis.
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overal juist geschat; het componeren voor een orkestbak is in Nederland nu eenmaal
in de eerste plaats een rekening houden met, een partij trekken van de ongunstigst
denkbare mogelijkheden. Ook Wagners muziekdrama's klinken op het Leidseplein
niet zeer voordelig - waarmee aangeduid is dat mijn instrumentatorische bezwaren
slechts gericht zijn tegen de realisatie van de muzikale vondsten, niet tegen de noten
als zodanig.
Wat die noten betreft: het gemiddelde van Badings' muziek wijzigde zich in de
laatste vijf jaren nauwelijks meer; de Duitse invloeden (voornamelijk van Mahler en
Hindemith) werden niet op andere wijze verwerkt. Het voordeel van deze betrekkelijke
starheid des geestes is dat zijn muziek altijd gemakkelijk als ‘Badings’ te herkennen
valt; het nadeel, dat de muziek zelve nauwelijks van gedaante verandert als Badings
een klein lied schrijft, een symfonie, een mannenkoor of een Gysbreght. Tot op
zekere hoogte is het bovenstaande natuurlijk altijd en overal het geval, maar er is
gradatie. Fidelio, Achtste symfonie, Missa Solemnis en Wut über den verlorenen
Groschen76 tonen vier Beethovens, viermaal verwant, viermaal verschillend, viermaal
dezelfde. Hetgeen men Badings zou willen toewensen is juist die doorgaande groei,
die noodzakelijke verdere differentiëring. Hij heeft het talent ervoor. De tijd en de
spanning, in tweede instantie even nodig als de, primaire, dispositie, zou hij op de
een of andere wijze moeten vinden.
Beschouwen wij thans de muziek als een poging tot oplossing van het
scènemuziekprobleem, dan is daar wellicht minder reden tot tevredenheid.
In 1892-1895, toen hij de vier Reizangen uit Gijsbrecht van Aemstel schreef, dacht
Diepenbrock nog nauwelijks aan eisen van vertoning en dergelijke. Dat werden vier
uitstekende koorcomposities, waarvan de uitvoering in het kader van een
toneelvoorstelling evenzoveel obstakels beloofde op te leveren. In 1912 begon
Diepenbrock zich de problemen duidelijker voor te stellen. Tot op zekere hoogte
werd (in het melodrama voor het vijfde bedrijf) toen ook reeds een oplossing
gevonden. Principieel was dit dezelfde oplossing welke thans, juist een kwarteeuw
later, in 1937, wederom toegepast werd. Hetgeen bij de ‘melodramatische’ werkwijze
in 1912 onbevredigend bleek, was dat uit de aard der zaak ditmaal evenzeer.
Musiceren en spreken zijn twee dingen die men niet zonder groot risico kan
combineren. Of de muziek wordt een teveel, ofwel het spreken verstoort het
spanningsevenwicht. Bij Diepenbrock verdween de tekst herhaaldelijk onder de
muziek; bij Badings gebeurde dat ook wel, maar bovendien deed zich somtijds het
tegenovergestelde voor. Sommigen achten dit laatste een ‘dienende’ functie van de
muziek; juister lijkt het mij van een plaatselijke overbodigheid te spreken. Het conflict
tussen woord en geluid berust namelijk niet op dynamische gegevens; een zeer zachte
en stille compositie kan het volgen van de in de woorden neergelegde gedachten
reeds onmogelijk maken, terwijl vehemente accenten onder andere omstandigheden
niet in het minst behoeven te storen. De beste
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Die Wut über den verlorenen Groschen is de ondertitel van het Rondo a capriccio, een
pianowerkje uit 1795 dat postuum is uitgegeven in 1828 als op. 129.
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melodramatische fragmenten uit Badings' partituur zijn lang niet altijd ook de beste
muziekstukken. En omgekeerd.
Toneelspelers zijn gewoonlijk niet de meest bevoegde muziekregisseurs. Zelden
geeft een acteur zich met kennis van zaken rekenschap van de uitwerking van een
muzikale ‘ondersteuning’. Voor hem is de stemming welke uit het woord en de
situatie geboren wordt, de enige hanteerbare realiteit. Muziek zal in het beste geval
zijn stemming niet verstoren, maar hij begrijpt zelden dat het stemmingverwekkende
vermogen van elke muziek, hoe dun en hoe simpel ook, al zijn inspanningen volkomen
tenietdoet. Men zou kunnen zeggen dat de functie van de orkestbak voor de
toneelregisseur niet ongelijk is aan die van het paard van Troje.
In de beste momenten was deze Gysbreght dan ook volkomen opera. Niet dat wij
daar bezwaar tegen zouden hebben... Maar voor een oprechte opera ontbrak er dan
weer iets te veel aan de realisatie en aan de muzikale dispositie van de ‘solisten’.
Badings heeft zich, bij conceptie en uitwerking van zijn Gysbreght-muziek, welbewust
ver gehouden van het compromis der in symfonisch verband gebrachte
spreekmelodieën. Men moet zich echter in deze materie, om met Vondel te spreken,
altijd ‘Charibd en Scyl getroosten’.77 Wanneer men het ene compromis vermijdt,
heeft men het andere al gesloten. Het ene behoeft niet noodzakelijkerwijs beter te
zijn dan het andere; alles hangt tenslotte van de realisatiemogelijkheden af. Ik hel
over tot de mening dat Badings, ware hij geheel vrij geweest, onder andere in de
keuze zijner executanten, een iets andere, muzikaal bevredigender, oplossing zou
hebben gevonden.
Wij zullen ons echter niet tot hypothesen laten verlokken. Zoals Badings'
Gysbreght-muziek thans uitgevoerd is: in orkestraal opzicht voldoende, ofschoon
wat ruw en onevenwichtig (door de akoestiek van de Stadsschouwburg vooral), in
vocaal en kinetisch opzicht zeer veel minder bevredigend, kan vastgesteld worden
dat wij in deze partituur een werk bezitten dat de vergelijking met de klassieke
Vondelcompositie van Diepenbrock niet behoeft te schuwen.

Het ‘Nederlands Programma’
12 februari 1938 (DGA)
of: Petrus Mu(si)cus in het Concertgebouw78
Het Concertgebouw laboreert aan een, tot dusverre niet ernstig, doch wel lastig euvel,
genaamd Het Nederlands Programma. Wij zouden de zaak ook anders kunnen stellen
en constateren dat een der vele kwalen waaraan de Nederlandse muziek lijdt, het
Concertgebouw is. Dit ware echter minder hoffelijk dan juist en dus kiezen wij liever
de eerste definitie.

77
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Citaat uit Vondels Faëton, tweede bedrijf, Rei van Uuren, tweede zang. Pijper componeerde
in 1937 zijn toneelmuziek bij Vondels Faëton in opdracht van de Wagnervereeniging.
Mucus is Latijn voor slijm/snot. Dus letterlijk: Piet Snot.
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Het Nederlands Programma werd in de loop der jaren een schrikbeeld voor allen die
er, in de Van Baerlestraat, mee te maken kregen. De zakelijke leiding registreert
slecht bezette zalen en storm in het ochtendblad. Het publiek weet al van tevoren dat
het niet gaan zal zonder een stuk van Dopper of iets dergelijks; het weet ook dat de
‘grote’ solisten, die met een sterretje, hun extra-allerfenomenaalste interpretaties niet
aan de scheppingen van Diepenbrock, Landré of Badings zullen verspillen. Het orkest
heeft na de eerste halve repetitie de kritiek al in kannen en kruiken, een onbarmhartiger
kritiek dan men ooit in een krant gedrukt zag. En de ongelukkige auteurs delen in
de algemene ellende: een plaats op het Nederlands Programma is zoiets als de put
op het ganzenbord: men betaalt met de pepernoten van zijn idealisme, moet zijn beurt
laten voorbijgaan en wachten tot men verlost wordt.
Wellicht zal mettertijd blijken dat de hier omstreeks 1920 begonnen periode van
muzikale compositie van enig belang voor de continuïteit der Europese toonkunst is
geweest. Het Concertgebouw had zich voor deze periode zeer positieve verdiensten
kunnen verwerven. Hetgeen de artistieke leiding aan de Van Baerlestraat tot stand
brengt, is echter het tegenovergestelde van verdienstelijk. Wij signaleren dit niet
voor de eerste, niet voor de tiende maal. Van vele en velerlei zijden is getracht de
oriëntering van de Concertgebouw-leiding ten aanzien van de Nederlandse muziek
te verbeteren. Het is geprobeerd met pamfletten, met relletjes, met spotternij en met
nuchter betoog. Misstanden hebben in dit land echter een taai leven. Een Nederlands
Programma, gedateerd 3 februari 1938, heette voor tien jaar: Eerste Feestconcert ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Concertgebouw. Toen figureerden daar
Röntgen, Brucken Fock, Pijper, Wagenaar en Zweers; thans ging een stukje van
Karel Mengelberg79 en een actueel rondo van Zimmermann, op de cantus firmus van
‘Al is ons prinsje nog zo klein - hoezee!’... Maar voor de rest: toen zowel als nu
Landrés Beatrijs-fragmenten, Van Gilses Tagore-liederen (toen twee, nu drie). In
plaats van Doppers gotisch genaamde Ciaconna, zijn Concert voor trompet en pauken;
in plaats van Diepenbrocks Auferstehungshymne80 de Ouverture en Het lied van de
Hop uit De Vogels.
Toen zowel als nu: een stamppot van ten dele goede, ten dele niet meer geheel
frisse, ten dele alleen maar zware en smakeloze grondstoffen. Toebereid zonder zorg,
onzindelijk geserveerd.
En dan verwondert men zich nog dat de gasten dit maal niet lusten. Een restaurant
waar zó gekookt, zó bediend werd, zou binnen enkele maanden zijn deuren moeten
sluiten. Niet aldus de cafetaria aan de Van Baerlestraat. De habitués bestellen daar
echter geen Hollandse choucroute, maar Kreisler-sweet-drinks, Stravinsky-cocktails,
toebereid met zuivere methylalcohol, taaie tournedos-Casella en, van tijd tot tijd,
grote, machtige Bruckner-Kuchen.
Het is alles maar een weet. Wij zouden er volkomen vrede mee hebben, als het
Concertgebouw zich tot in lengte van dagen bepaalde tot het uitvoeren van het vaste
repertoire en tot het presenteren van duizendkunstenaars op alle instrumenten. De
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Signalen, symfonische schets (1935).
Dit is de Hymne an die Nacht ‘Gehoben ist der Stein’ voor sopraan en orkest, op tekst van
Novalis.
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muziek van onze tijd, van de autonome Nederlandse componisten, heeft haar onderdak
reeds lang elders gevonden, in Rotterdam bijvoorbeeld.81 Het is overbodig te treuren
over het feit dat een zo artistiek, een zo voortreffelijk ingespeeld ensemble als het
singuliere orkest van het Concertgebouw voor de evolutie der nieuwe muziek van
minder betekenis is geworden dan een studentenorkest of een radio-ensemble. Men
moet de feiten constateren en overgaan tot de orde van de dag.
Wij wensen echter dat men consequent in zijn handelingen zij en het gezwel der
Nederlandse Programma's amputere, liever vandaag dan morgen. Het Concertgebouw
zonder één noot Nederlandse muziek (wij maken hierbij een uitzondering voor het
oeuvre van Rudolf Mengelberg)82 zou juist het instituut zijn naar het hart van de
abonnees. Zonder Nederlandse Programma's is iedereen tevreden: zakelijke leiding,
kritiek, publiek, orkest en Nederlandse componisten zullen om strijd dit initiatief
prijzen.
Het Concertgebouw, zoals dat geworden is, kan buiten de Nederlandse
componisten. De Nederlandse componisten kunnen buiten het Concertgebouw.
Waarom zouden wij langer doen alsof wij elkaar nodig hadden of zelfs, summum
van hypocrisie, alsof er enige wederzijdse appreciatie bestond? Als het tij eenmaal
gekeerd is, zullen wij dat wel merken. Het is alleen tamelijk waarschijnlijk dat men
het aan de Van Baerlestraat een paar jaartjes te laat zal merken...

Darius Milhaud in 193883
5 maart 1938 (DGA)
Na de dood van Ravel, van Dukas en Roussel, schijnt het wel en wee van de nieuwe
Franse muziek te berusten bij Honegger en Milhaud. Vooral Milhaud leek, krachtens
zijn verleden van artistiek ontdekkingsreiziger en vaardig organisator, voorbestemd
om aan het Franse en daarmee voor een aanzienlijk deel aan het Europese muziekleven
richting te geven.
Ware dit niet het geval, wij zouden de recente uitvoering in het Concertgebouw
van twee noviteiten van Darius Milhaud met een enkel woord vermeld hebben, zonder
er de onvriendelijke divagaties aan te verbinden die thans helaas niet ongezegd mogen
blijven. Darius Milhaud, als Fransman, als Provençaal, als kenner van het goede der
aarde, als bon camarade, is een figuur die slechts waardering verdient. Vroeger, tien,
twintig jaar geleden, was hij naast dit alles ook nog componist. Vandaag is hij
misschien een beter Fransman, Provençaal, erelid van de club des sans-club, copain
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In Rotterdam was Eduard Flipse in 1930 aangesteld als chefdirigent van het Rotterdamsch
Philharmonisch Genootschap, de voorloper van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest.
Flipse (1896-1973) koos welbewust voor het uitvoeren van nieuwe en Nederlandse muziek.
Hij was zeer vindingrijk in het samenstellen van bijzondere programma's, waarin nieuw en
oud, bekend en onbekend in verrassende combinatie werden gepresenteerd. Veel Nederlandse
solisten kregen in Rotterdam de kans op te treden.
Rudolf Mengelberg (1892-1959) was behalve componist ook algemeen directeur en artistiek
leider van het Concertgebouw.
Op het concert van 24 februari 1938 onder leiding van Milhaud werden twee van diens
werken uitgevoerd: de Suite provençale (1936) en de Cantate nuptiale (1937; soliste Elena
Fels).
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- maar over zijn componistschap kan niet meer gesproken worden. Darius Milhaud
werd, in nauwelijks twintig korte jaren, zijn eigen epigoon.
Tussen 1910 en 1920 heeft hij ettelijke composities geschreven die soms slecht van
verhouding waren, meestal onvoldoend doorwerkt, dikwijls ietwat alledaags van
vinding. Maar het was zonder uitzondering muziek, de projectie van een
persoonlijkheid in het subtiele medium der geluidsgolven. Soms, voor classicistisch
denkende kunstgevoeligen, wat bont, wat barok, wat experimenteel. De principiële
modernisten (men weet dat deze species bijna uitgestorven is; enkele ongevaarlijke
solitairen komen nog voor in de culturele oerwouden van Wenen en Praag, maar het
uitsterven is een kwestie van een paar jaar hoogstens) - de principiële modernisten,
vulgo Atonaliker, voelden en formuleerden grote bezwaren tegen 's mans artistieke
lichtzinnigheid. Zij begrepen niet, of wilden niet begrijpen, dat een geniale figuur
als Milhaud het zich kon veroorloven tot zijn dertigste jaar vrijwel kritiekloos te
werk te gaan. Naast honderd bladzijden inferieure draaimolenmuziek stonden immers
tientallen maten van een zo persoonlijke, zo subtiele inventie, dat men zonder meer
gedwongen was de hele man te aanvaarden, met zijn slordigheden, zijn boerenbedrog,
zijn trucjes en zijn trivialiteit.
De schoolmeesters onzer nuove musiche hebben echter gelijk gekregen. Helaas
krijgen de schoolmeesters meestal gelijk. In het geval Milhaud is weer eens gebleken
dat een discipline die zich vóór het vijfentwintigste jaar niet manifesteert, later nooit
meer tot ontwikkeling kan worden gebracht. De fouten van de artistieke puberteitsjaren
worden de ondeugden van de volwassen kunstenaar. En ‘de gave’ wordt slechts
eenmaal verstrekt, in een heel leven - en dan nog in een verhouding van één op
duizend.
Hetgeen Milhauds ‘gave’ was, heeft geen rente afgeworpen. Zijn prachtige
harmonische subtiliteiten - na Debussy hebben slechts Milhaud en Malipiero
soortgelijke klankwonderen ontdekt - verschijnen van tijd tot tijd nog in de latere
composities. Als ornament, als make-up, niet meer als iets organisch, als een natuurlijk
verschijnsel. Het componeren van Milhaud is ook in het geheel niet natuurlijk meer.
De onkruiden hebben het gewas verstikt: Milhaud produceert nog slechts muzikale
platitudes, in overstelpende hoeveelheden. Ongewoon muzikaal inderdaad en
onbeschrijfelijk vulgair.
Onnozelheden welke men van een Auric, een Poulenc met een schouderophalen
aanhoort en op hetzelfde ogenblik weer vergeet, vergeeft men aan een Milhaud echter
niet. Wij hebben er vrede mee, als het moet, wanneer een componist ter wille van
een succes, een mode, zijn publiek in het gevlij komt met een slecht stukje.
Wellingtons Sieg van Beethoven is het klassieke voorbeeld dezer al te menselijke
zwakheid. Maar men behoort geen systeem te maken van zijn artistieke overtredingen.
In een stuk als de Suite provençale staan nog juist tien of twintig maten die te goed
zijn om in een zo bedorven atmosfeer te worden opgenomen. Men speelt geen kwartet
van Mozart tijdens een voetbalmatch.
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In de Cantate nuptiale staat geen noot meer welke te goed is voor het alledaagse
geheeltje. Wij hebben uit dien hoofde tegen het stuk minder bezwaren. Dat ‘épines’
gekarakteriseerd worden door een gestopt koperakkoord, ‘la voix de la tourterelle’
door een paar flageoletten en ‘toutes sortes de fruits excellents’ door een
kwintenparallel is blijkbaar juist zoals het wezen moet. Dat zijn zo van die prettige
dingen waaraan men houvast heeft.
Darius Milhaud is thans vijfenveertig jaar. Ik moet er niet aan denken dat hij op
deze wijze nog vijfentwintig jaar, ten naaste bij, zou durven doorgaan.

De onsterfelijke van Alphen
12 maart 1938 (DGA)
In Het Vaderland van 8 maart laatstleden, avondblad C, stond te lezen dat er in de
vergadering van de gemeenteraad van Alphen enig verschil van mening was geweest
naar aanleiding van de benoeming van een organist aan de aula op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats.
Hetgeen in gemeenteraden en dergelijke ter sprake pleegt te worden gebracht als
het culturele aangelegenheden betreft, is in de regel slechts interessant, gezien van
‘politieke’ gezichtshoeken uit. Hier werd echter op deze vervelende regel een
uitzondering gemaakt. Tenminste in schijn...
Burgemeester Colijn deelde namelijk mee dat B. en W. tot de benoeming van de
nieuwe functionaris waren overgegaan, zich daarbij richtende naar een artikel in de
verordening, regelende de gevallen waarin indienstneming op arbeidsovereenkomsten
naar burgerlijk recht kan plaatshebben. Tot hiertoe interesseert de nieuwe organist
van de Alphense Oosterbegraafplaats ons niet meer dan elk ander ijverig of bekwaam
gemeentewerkman. De motivering des burgemeesters verdient daarentegen wel ietwat
meer publiciteit, met alle gevolgen van dien.
B. en W. hebben het namelijk bestaan een zevenenzestigjarige liefhebber, organist
van de Gereformeerde Kerk, aan te stellen, met voorbijgaan van diverse beroepsmusici
die voor de betrekking in aanmerking hadden willen komen, omdat ‘te verwachten
was dat dezen’ (de beroepsmusici) ‘zich op het orgel ten volle zouden willen uitleven.
De thans benoemde’ (de 67-jarige amateur) ‘zou daarentegen zuiver voelen wat in
de aula van een begraafplaats behoort te worden gespeeld’.
Ziehier het zuiverste staaltje van artistiek alphenbêtisme dat wij in jaren onder de
waakzame ogen hebben gekregen. Hoor, hoe de beroepsmusicus, de nakomeling van
kermisklanten en lichtekooien, zich uitleeft op het orgel van de Nieuwe
Oosterbegraafplaats. Nimmer zal deze verworpene zuiver voelen wat in deze plechtige
ruimte gespeeld zal moeten worden. Het staat voor burgemeester Colijn onomstotelijk
vast dat de beroepsmusicus zich bij begrafenissen en dergelijke op het mooie nieuwe
orgel van de Oosterbegraafplaats te buiten zal gaan aan iets als verjazzte psalmen en
polytonale treurmarsen-naar-Chopin. Dat heet dan ‘zich uitleven’. Daarentegen is
‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’ met een fout linkerhandje, mits lijzig en
mezzoforte gespeeld, voor deze bewindsman in hoge mate bevredigend.
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Zij die uit het bovenstaande nog geen helder beeld hebben gekregen van de Alphense
mentaliteit op het stuk van kunst, moeten niet verzuimen de motivering van
burgemeester Colijn voor zijn verbod van The Green Pastures84 te lezen. Men kan
die vinden in hetzelfde nummer van Het Vaderland. De burgemeester kon zich
namelijk niet verenigen met de scènes uit dat filmpje, waarin aan The Lawd, in de
gedaante van een deftige neger, een beste sigaar wordt aangeboden en evenmin met
die waarin Noah zanikt om een vaatje whisky mee in de ark te mogen nemen...
Wij zullen op een en ander geen commentaar leveren. Dat is toch meer iets voor
de Kl. Kr.85 Maar na het, volgens sommigen ontstellend kinderlijke en kinderachtige
niveau van deze magistraatsbesluiten te hebben gesignaleerd, is het wel prettig te
weten dat men tegenwoordig, van Den Haag naar het oosten des lands rijdende, niet
meer zijn weg over Alphen behoeft te nemen, sinds de nieuwe weg zover gevorderd
is. Het lijkt ons namelijk levensgevaarlijk een gemeente te moeten passeren, al is het
dan ook in een gesloten auto en met inachtneming van de voorgeschreven
maximumsnelheid, waar de zieltjes zó verdorven zijn, dat bovengenoemde
overheidsmaatregelen nodig geoordeeld worden. En burgemeester Colijn kan het
weten...
Wij behoorden eigenlijk dankbaar te zijn dat de Geest van Alphen levend blijft in
deze gewesten. De maatschappij heeft blijkbaar juist behoefte aan een nieuwe
Hieronymus van...

Toscanini in Nederland
26 maart 1938 (DGA)
De muzikale gebeurtenis van dit seizoen werd ditmaal, evenals verleden jaar, het
optreden van Arturo Toscanini met het, voor deze gelegenheid enigermate versterkte,
Residentie-Orkest.86
Na hetgeen in 1937 over dit optreden geschreven is, valt er van het
society-evenement weinig nieuws te verhalen. Hetzelfde aspect van een tot toppunten
van enthousiasme opgevoerde zaal; een soortgelijke verbijsterende transfiguratie van
het orkestapparaat; vrijwel identieke jubilaties in krant en periodiek. Alleen de
avondjaponnen waren een klein beetje anders: style-1938 tegenover de style-1937
van de vorige keer...
Over de artistieke gebeurtenis zou men tot in het oneindige willen herhalen wat
reeds ettelijke malen gezegd en geschreven is: het wonder van Toscanini's musiceren
is dat het in het geheel geen wonder is, maar alleen het uiterste aan perfectie dat voor
menselijke vermogens bereikbaar schijnt. Luisterend naar de herscheppingen onder
zijn leiding, denkt men in de laatste plaats aan de persoonlijkheid en het talent van
deze singuliere leider. Toscanini's eerste Haagse programma bevatte slechts
overbekende repertoirestokpaarden en de aandacht van de vaklieden richtte zich dus
automatisch op het ‘hoe’ van zijn reproducties. Dit was echter binnen drie minuten
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Amerikaanse film uit 1936 van Connelly en Keighley.
De Kleine Krant was de rubriek op de achterkant van De Groene Amsterdammer.
Zie ook de recensie van 13 maart 1937.
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afgelopen. De persoonlijkheid van de dirigent verdween, welbewust en volledig,
achter het beeld dat hij van deze overbekende composities opriep. Een en ander
stemde tot nadenken en tot bescheidenheid.
Kenden wij een Cherubini die niet academisch, bloedeloos en gedisproportioneerd
was? Kenden wij een Haydn, gelijkwaardig aan Mozart en Beethoven? Waren wij
allen er tot dusverre wel van doordrongen dat Debussy's Prélude à l'après-midi d'un
faune wat vehementie, wat hitte betreft, veeleer tot het gevoelsgebied van een
d'Annunzio behoort dan tot de sferen van Maeterlinck? Het is hier niet de plaats om
naar aanleiding van Debussy's artistieke filiatie parallellen te trekken tussen de
dichters die zijn leven gedetermineerd hebben: Mallarmés invloed bijvoorbeeld lijkt
achteraf wel de allersterkste geweest te zijn - maar het was de verdienste van Toscanini
dat deze en soortgelijke inzichten vorm konden krijgen.
Debussy was wel het klemmendste ogenblik van de avond. Maar ook Dukas'
scherzo L'apprenti sorcier klonk nimmer wezenlijker, boeiender, Latijnser, dan
ditmaal. Men zou Goethes universaliteit87 nauwelijks overtuigender kunnen
demonstreren dan door middel van de noten van de Fransman Paul Dukas, tot leven
geroepen door de Italiaan Toscanini. Zelfs een stuk als Strauss' Tod und Verklärung,
hoe banaal, hoe smakeloos dit gegeven zowel in muzikaal als in psychologisch opzicht
genoemd moet worden, kreeg allure...
Zodat wij geneigd raken te zeggen: er is bijna geen inferieure muziek, maar er zijn
(te!) weinig muzikanten die hun vak verstaan. Ik geloof dat wij Arturo Toscanini op
de meest passende wijze eren, door vast te stellen dat zijn vakmanschap, zijn
kunstenaarschap ons voorkomt een der laatste wonderen van deze zogenaamd
zakelijke en onttoverde tijd te zijn.
Zogenaamd zakelijk. Werkelijke zakelijkheid is heel iets anders. Toscanini's
apperceptie van muziek bijvoorbeeld is zakelijk in de waarachtige zin des woords.
Dit voor degenen die het musiceren van deze meester nu juist bij uitstek ‘artistiek’,
‘geniaal’ of ‘temperamentvol’ wilden noemen. Alleen de allergrootste kunstenaars
hebben het vermogen zakelijk te zijn. Maar juist deze wil tot exactheid is het punt
van overeenstemming tussen de allergrootsten van elke beschavingsperiode.

Pianoconcert nr. 2 van Ernst Křenek
26 maart 1938 (DGA)
Concertgebouw, 17 maart 1938
Wij zullen er een nieuwe naam voor moeten bedenken. Tot dusverre wist iedereen
wat bedoeld werd met Moderne Oostenrijkse Muziek. Hoe de muzikale mentaliteit
van de scheppers van deze kunst met de Anschluss te verenigen zal zijn, laat zich
voor-
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Goethes ballade Der Zauberlehrling was het uitgangspunt voor Dukas' L'apprenti sorcier.
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alsnog niet voorspellen.88 Modern is voortaan verboden, Oostenrijk bestaat niet meer
en over het begrip Muziek lopen de meningen van de machthebbers ver uiteen. Het
zou evenwel van een ongezond optimisme getuigen, wanneer wij durfden verwachten
dat het met de muziek van Schönberg, Berg, Webern, Křenek en hun geestverwanten
beter zou aflopen dan het geval is geweest met Hindemith.89 Dezerzijds wordt geen
parallel getrokken: Hindemith en Webern, om een enkel voorbeeld te noemen, hebben
juist zoveel van elkaar als Zweers en Saint-Saëns. Het gemeenschappelijke zal wel
alleen in de Ontoelaatbaarheid van het geval komen te liggen; een overheid die
Hindemith in de ban doet, zal weinig anders kunnen handelen met waarlijk radicale
uitingen. Zo beschouwd zal het concert van 17 maart laatstleden in de annalen der
historie misschien nog eens geboekstaafd worden als een der ultieme Daden van
Betekenis...
Niet dat het Amsterdamse publiek er zo over scheen te denken. De warmte, het
enthousiasme en de applausorkaantjes waren voor Bruno Walter, onverschillig of de
aanleiding daartoe gevonden moest worden in de noten van Weber, Strauss of Brahms;
onverschillig ook of de uitvoeringen in kwestie nu bepaald artistieke gebeurtenissen
van het Toscanini-formaat konden heten. Křenek werd met het welbekende
beleefdheidsapplaus naar boven gestuurd en men zou zelfs niet eens mogen zeggen
dat het billijk geweest ware anders of meer van de Concertgebouw-populatie te
verwachten.90
Waargenomen als pianoconcert viel er zelfs voor de neofiel niet zeer veel te
bewonderen in Křeneks opus 81. De muziek staat of valt daar echter niet mee. Onze
opvatting van een concertstuk is in de ogen der radicale Weners waarschijnlijk
volkomen verouderd. Wij verwachten spel in een concert, acrobatie desnoods, doch
liever iets schoners en sierlijkers. De gebieden der Diepzinnigheid en der Conflicten,
met hoofdletters, zijn uit de aard der zaak zeer hoog verheven, doch in die landen
verwachten wij geen concert-spelen, noch ook de pure schoonheid. Het klinkt welhaast
als een nauwelijks toelaatbare lichtzinnigheid, onder de huidige omstandigheden
naar schoonheid te verlangen, naar rust en wijsheid. Maar als een superieure
menselijkheid nu zelfs in de muziek al taboe is, waartoe dan nog verder
gecomponeerd?
Křeneks nieuwe compositie is een ernstig, weloverwogen, voortreffelijk
gerealiseerd werkstuk, in het - helaas nog steeds vrijwel ontoegankelijke klankgemiddelde van Schönberg c.s. Minder dramatisch, minder potent dan de muziek
van Alban Berg, doch anderzijds minder afgestreden dan het oeuvre van Webern.
Klonk de opmerking niet als het vragen om het mannetje uit de maan, wij zouden
wensen dat men er ten spoedigste een herhaling van gaf. Dat zou tevens een welkome
gelegenheid zijn om aan de uitvoering van het orkestrale gedeelte nog enige niet
overbodige aandacht te besteden. In dynamisch opzicht bijvoorbeeld bleven zeer
vele wensen onvervuld.

88
89
90

De Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland vond plaats op 12 maart 1938.
Zie voetnoot 142 bij het artikel van 15 december 1934.
Křenek speelde zelf de solopartij van zijn Tweede pianoconcert.
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Eén ding is zeker: in de woestenijen van zijn tegenwoordig oeuvre heeft Křenek een
aanmerkelijk deel van zijn jeugdzonden (Jonny spielt auf, onzaliger nagedachtenis)
nu wel geboet. Het is alleen de vraag of men in deze ‘Luft von anderen Planeten’91
ademen kan, op de iets langere duur...
Met deze beschouwingen zouden wij echter te ver uit de buurt van de
muziekkroniek geraken. Wellicht geeft de geschiedenis zelf nog eens antwoord op
deze, de allerbelangrijkste vraag.

De situatie van de nieuwe muziek
16 april 1938 (DGA)
Alban Berg, Vioolconcert92
De nieuwe muziek heeft het tij niet mee, op dit ogenblik. Duidelijkheidshalve zij
hier vastgesteld dat onder Nieuwe Muziek de kunst verstaan wordt die een
consequentie is van eertijds evenzeer nieuwe, thans algemeen aanvaarde en
grotendeels klassiek genoemde muziek. Om de zaak niet nodeloos gecompliceerd te
maken, constateren wij bovendien dat wij in verband met het begrip consequentie
ditmaal denken aan evolutie, doch niet aan reactie. De ontwikkelingsgang
Beethoven-Wagner bijvoorbeeld was een evolutie. Het verschijnsel Wagner-Casella
is een reactie. Daarentegen zou men de ontwikkeling Wagner-Strauss-Schönberg
wel degelijk een evolutie moeten noemen. Wagners muziek ontstond in een
tijdsgewricht dat in het geheel geen behoefte gevoelde aan de vernieuwingen welke
deze meester tot stand bracht. Desalniettemin heeft de wereld de evolutie aanvaard.
Hetzelfde kan gezegd worden van de muziek en de esthetiek van Debussy.
Maar het lijkt soms of er een magisch ‘tot hiertoe en niet verder’ gesproken werd
bij de grenzen van het nieuwe land dat Schönberg, nu bijna dertig jaar geleden,
ontdekt heeft. Ik zeg: het lijkt alsof. Voorlopig geloof ik nog niet in verboden zones
in het leven van de geest. Maar zij die slechts de buitenkanten der artistieke
gebeurtenissen kunnen zien - en ten aanzien van een zo duistere materie als de muziek
is het percentage der geïnitieerden altijd zeer laag geweest - moeten in verband met
de nieuwe muziek wel aan een Mene tekel gaan denken. In Frankrijk vermaken de
notabele componisten zich met het vervaardigen van filmmuziekjes en
schertsartikelen. Hindemith doet alsof hij zich tot de Brahms zijner vaderen bekeerd
heeft - zonder dat men deswege nog het gemeste kalf voor hem heeft geslacht, tot
dusverre. Schönbergs werk lijkt hoe langer hoe minder op muziek en Berg is dood.
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De tekst van Stefan George die Schönberg gebruikte voor zijn Tweede strijkkwartet begint
met de regel ‘Ich fühle Luft von anderem Planeten’ (uit Georges gedichtencyclus Der siebente
Ring).
Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de Nederlandse première van Bergs
Vioolconcert op zaterdag 2 april 1938 in Rotterdam. Het Rotterdamsch Philharmonisch
Orkest stond onder leiding van Eduard Flipse en solist was Louis Krasner, voor wie
Berg het Vioolconcert had geschreven en die het in april 1936 ten doop hield tijdens
het ISCM-muziekfeest in Barcelona.
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Maar wanneer een ongeschoold, niet vooringenomen publiek geconfronteerd wordt
met een der consequentste, hermetisch gesloten voortbrengselen dezer nieuwe muziek,
gelijk voor een paar weken in Rotterdam geschiedde met de uitvoering, de eerste in
Nederland, van Bergs Vioolconcert (1936),93 dan blijkt plotseling dat het contact
tussen verleden en heden in het geheel niet verloren gegaan is. De spontane reactie
van een duizendtal professioneel ten enenmale onbevoegden was het best denkbare
bewijs dat de nieuwe muziek leeft en reden van bestaan heeft.
De kritische beschouwingen welke men achteraf in vrijwel de hele Nederlandse
pers heeft kunnen vinden, leverden dat bewijs niet. De scribenten die met
welversneden pen en quasi-wijsgerig betoog over de ethische waarde (welke inderdaad
hoog genoeg is) van dit stuk hebben geschreven (‘Finis Austriae’...), waren er evenzeer
naast als de conformisten, die de Zwölftonreihen verwensten, evenzeer als de
actualisten, die zó ijverig achter de modesnufjes aangedraafd hadden, dat zij Bergs
modernisme nog juist met een neuslengte konden kloppen.
Zó gezien heeft de nieuwe muziek het tij niet mee. Het publiek, dat geen
verantwoordelijkheid draagt en ook nimmer dragen kan, reageert dikwijls instinctmatig
zuiver. Er zijn natuurlijk ook geprepareerde publieken, die gegarandeerd alleen
positief c.q. negatief op bepaalde genres reageren, maar daar hadden wij het nu niet
over. Degenen die geroepen zijn om het publiek te vormen, zijn de executanten en
de critici. Het grootste deel dezer machthebbers is slecht georiënteerd inzake de
nieuwe muziek. Zondert men Flipse en zijn orkest uit, dan blijven er niet zo heel
veel persoonlijkheden over die waarlijk uit vocatie voor de nieuwe muziek opkomen.
Bij de kritische instanties ligt de zaak niet veel beter. Het euvel dat men ethische
waarden doet prevaleren boven muzikale, is nog het minst gevaarlijke. Ernstiger is
het aankweken van misverstanden en wanbegrip, door het overschatten van actuele
verdiensten94 en het - veelal te goeder trouw - negeren van historische verbanden.
Ten tijde van Wagner was dat alles veel eenvoudiger. Men was: modern ofwel
reactionair. In het eerste geval ‘liess’ klüglich man das Alte modern - wir rechten
Leute sind ja modern',95 gelijk Wagner rijmde. In het andere geval verdedigde men
een traditie, welke op zijn minst de waarde van een idool had. Nu is de moderne
muziek een zaak waarover men liever niet meer spreekt - uit angst voor reactionair
gehouden te worden...
Laat men zich niets wijs maken. Elke tijd heeft zijn eigen muziek, maar de tijd en
het muziekbegrip vallen niet altijd samen. Later zal men kunnen vaststellen dat ook
Schönberg, ook zijn school, ook de experimenten, ook de veelal amuzische dispositie
van diverse persoonlijkheden uit deze periode, hun reden van bestaan hadden. Tot
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Het Vioolconcert is van 1935, het jaar waarin Berg stierf.
Actueel in de betekenis die Pijper aan dat woord gegeven heeft in zijn open brief aan Rudolf
Mengelberg in De Muziek van oktober 1929 (‘Muziekleven en concertgebouwpraktijk’).
[WP:] Het eerste ‘modern’ is een werkwoord. [AvD:] Deze regels, waarmee Wagner zijn
essay ‘Modern’ (Bayreuther Blätter, maart 1878) afsluit, zijn ook door Matthijs Vermeulen
geciteerd, in zijn artikel ‘Rondom Stravinsky’ (De Muziek, oktober 1927).
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hiertoe is het vrij negatief, maar men zal, binnen niet al te lange tijd, óók kunnen
opmerken dat de meesterwerken uit onze dagen niet geringer, niet van een andere
orde zijn dan vroeger het geval was. Deze toekomst zal op een nadrukkelijke wijze
rekening houden met het oeuvre van Alban Berg, met zijn muziek bedoel ik. Niet
met zijn Zwölftonreihen, niet met het miljard rationaliseringen dat de componist
voor het functioneren van zijn creatief vermogen nodig meende te hebben. Niet méér
althans dan aan de leer der tonale functies, wanneer men Mozart wil ‘begrijpen’.
Niet meer dan aan de mythologische elaboraties welke Wagner aan zijn scheppingen
(dat wil zeggen aan zijn muziekstukken) ten grondslag heeft gelegd. Men zal, binnen
niet al te lange tijd, inzien dat ook ditmaal de evolutie der nieuwe muziek langs
zijwegen tot stand is gekomen, via de opera namelijk.96 Als materiaal voor autonome
muzikale kunstwerken heeft de atonaliteit haar bruikbaarheid nog niet bewezen. In
de grensgebieden, het muziekdrama, de programmamuziek, enzovoort, zijn reeds
grote kunstwerken geschapen met gebruikmaking van de nieuwe grondstoffen.
Ging het eigenlijk niet altijd zo? Kan men zich de evolutie der toonkunst denken
zonder Monteverdi, Lulli, Weber en Wagner? Geeft het, bij nauwkeurig toezien, niet
te denken dat Debussy's persoonlijke stijl zich het sterkst verbreid heeft door het
medium van zijn Pelléas? Heeft Mozart niet het grootste deel van zijn vernieuwingen
ontdekt en toegepast in zijn opera's?
De situatie is moeilijk, voor de nieuwe muziek. Er is echter geen reden tot wanhoop:
de continuïteit ging nog niet verloren.

Vijftig jaar Concertgebouw
7 mei 1938 (DGA)
De vraag wat de betekenis van het Concertgebouw, het centrum van muzikaal
Nederland, voor het societyleven van ons gemenebest is geworden, interesseert het
kunstgevoelige deel van ons volk nauwelijks. Toch behoort men die betekenis niet
te onderschatten; onderwerpen als literatuur, politiek, godsdienst, sport en techniek
vereisen een zeker minimum aan inzicht, kennis en denkvermogen; men kan er niet
‘zo maar’ een mening over hebben. Over muziek evenwel kan men zelfs als vakman
slechts met de grootste moeite ‘denken’ - het hebben van waakdromen is niet identiek
aan het uitspinnen van gedachten - maar juist daardoor bleek het onderwerp bij uitstek
geschikt voor de behoeften van de Beschaafde Nederlander. Onder goede
propagandistische leiding is het mogelijk de ‘belangstelling’ voor het jubilerende
Concertgebouw voor een à twee dagen op het niveau van de Bonte Dinsdagavondtrein
te brengen.97 Het is misschien niet eens gewaagd te veronderstellen dat de populariteit
van Mengelberg bij die gelegenheid Han Hollanders faam in de schaduw zou stellen.
Waarmee aangeduid is dat het Concertgebouw als element van hedendaagse
Nederlandse cultuur terdege meetelt.
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Zie het artikel ‘Alban Bergs Wozzeck-muziek’. De Muziek, oktober 1930 (HPG 2, 565-569).
Vanaf 1935 tot ver na de oorlog een populair AVRO-radioprogramma, gepresenteerd door
Han Hollander.
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De andere vraag die de artistieke minderheid van onze natie geneigd zou zijn te
stellen, de vraag wat het Concertgebouw is gaan betekenen voor het cultuurleven
van ons land en daarmee voor een groot deel van dit werelddeel, is in de ogen van
ruim negentig procent onzer medeburgers nauwelijks toelaatbaar. De beantwoording
van die vraag zou het karakter van een requisitoir moeten krijgen, en er is nu eenmaal
meer liefhebberij voor jubeltonen dan voor de waarheid. De waarheid is namelijk
dat ook een uitvoeringsinstituut een culturele taak heeft te vervullen; de waarheid is
dat onze beschaving als geheel er meer op aankomt dan persoonlijke successen van
solisten en dirigenten.
De waarheid omtrent het Concertgebouw als culturele instelling is dat dit instituut
van eminente betekenis is geweest gedurende de eerste twintig jaar van zijn bestaan;
vervolgens van grote importantie voor onze kennis van de nieuwe Duitse muziek
(Strauss en Mahler) gedurende plusminus vijftien jaren; terwijl sinds 1920, ten naaste
bij, de culturele betekenis van dit muziekcentrum volkomen negatief genoemd moet
worden.
Deze weinig glorieuze curve loopt volkomen parallel met de Nederlandse carrière
van Willem Mengelberg. Toen de dirigent zich nog in de eerste plaats Nederlander
voelde, was de evolutie via Tsjaikovski, Strauss, Mahler en anderen een realiteit,
waarvan men, al dan niet met instemming, nota behoorde te nemen. Toen Mengelberg
zich, in verband met zijn Amerikaanse tournees, kosmopoliet ging noemen, kwam
het ogenblik dat Nederlandse kunstenaars gedwongen werden de dirigent onvoldoende
behartiging van alle niet-Duitse kunst te verwijten. Dit was reeds begonnen met de
relletjes van Matthijs Vermeulen c.s., het ontslag van wijlen Evert Cornelis,
enzovoort.98 Nu in de tegenwoordige tijden maar al te veel kwalijkriekende stof
opwaait naar aanleiding van concerten in Duitsland, rassenproblemen en vraagstukken
van ‘Grenzdeutschen’ aard, kan men kwalijk meer spreken over muziekcultuur als
men zijn aandacht op het jubilerende Concertgebouw met deszelfs ap- en dependenties
moet richten.
‘Vijftig jaar Concertgebouw’ is inderdaad hetzelfde als ‘Veertig jaar Mengelberg’.
Het is, hier en elders, reeds bij herhaling gezegd: enerzijds is dat een voortreffelijk,
anderzijds een kwaad ding. Voor de continuïteit van het muziek maken, voor de
orkestcultuur, voor een artistieke clanvorming kan men niet beter wensen dan deze
symbiose tussen een groot kunstenaar en een willig collectief. Een Concertgebouw,
dat wil zeggen een organisme, samengesteld uit een bestuur, een directie, een
administratie, een publiciteitsafdeling, een bibliotheek, een grote groep voortreffelijke
employés, bleek echter na vijftig jaren uitgegroeid te zijn tot een wel zeer gevarieerd
geheel. Te gevarieerd, te onhandelbaar ook, om nog zo goed te kunnen dienen tot
willoos instrument van de ene, omnipotente leider. Hierbij kwam dat Mengelbergs
ambities, na zijn Amerikaanse ondervindingen, na zijn fiscale moeilijkheden,99 na
de duizend en één onplezierige dingen die de keerzijde vormen van de roem, niet
meer zo volko-
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Zie voetnoot 107 bij Pijpers ‘In memoriam Evert Cornelis’ van december 1931.
Zie het artikel ‘Muzifiscaal zeer’ van 4 april 1936.
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men samenvielen met de, zoal niet louter Amsterdamse, dan toch zeker uitsluitend
Nederlandse belangen van dit instituut.
Wanneer wij hierboven stellen dat een Concertgebouw een culturele taak heeft te
vervullen, dan kan men deze opmerking niet beantwoorden met het opsommen van
de diverse culturele taken welke Mengelberg in de loop van zijn leven verricht heeft.
Zó redenerend zou immers het Concertgebouw pralen met al Mengelbergs veren...
De culturele taken die het Concertgebouw te vervullen heeft gehad, in de loop van
vijftig jaar, heeft men, met één uitzondering, niet of slechts gedeeltelijk vervuld. De
uitzondering betrof de relatie Concertgebouw-Mengelberg. Ten aanzien van hem
heeft men zijn plicht gedaan, en soms meer dan dat. Maar wij kunnen hetzelfde niet
zeggen van de relaties tussen ditzelfde abstracte begrip Het Concertgebouw en
persoonlijkheden als Evert Cornelis of Pierre Monteux, tussen het Gebouw en de
Franse, de Nederlandse, de nieuwe Oostenrijkse muziek.
Een jubileumseizoen als thans achter ons ligt, geeft antwoord op vele vragen. Het
Concertgebouw heeft zijn oude en nieuwe getrouwen verheugd met een keur van de
allerduurste en allerfenomenaalste solisten: Casals, Menuhin, Hess, Thibaud. Er
waren noviteiten, even substantieel als de eerste kievitseieren: van Stravinsky,
Milhaud, Casella, Hindemith... Men had zelfs Hollandse noviteiten geannonceerd,
van Van Lier en Van Otterloo, die wij stellig een volgend jaar wel eens te horen
zullen krijgen. Als concessie aan de ‘moderne’ muziek: een stuk van Bartók en een
concert van Křenek.100 zijn resultaten van een beleid dat wij niet durven bewonderen,
een beleid dat slechts te beschouwen valt als een wrang bijproduct van het
Mengelberg-regime.
Wij zouden hiermee vrede kunnen hebben en aan het Concertgebouw zonder
restrictie onze waardering voor veel positiefs - vooral uit het verleden - kunnen
betuigen, als er niet zoveel op het spel stond. Maar de levensmogelijkheden van
Nederland als zelfstandige muzikale natie zijn hier in het geding, en met deze hoge
waarden wordt in het Concertgebouw op de onverantwoordelijkste wijze gesold.
Het is een weinig bevredigende bezigheid, jaar in jaar uit een verergering van een
ongezonde toestand te moeten signaleren. Hier en daar heeft men het met een
concessie links, een tegemoetkoming rechts geprobeerd. Maar tot dusver bleef het
bij proberen. En dus bleven de pogingen steriel.
Wij zullen niet zeggen dat het de bedoeling van het Concertgebouw geweest is dit
sterilisatieproces toe te passen op alle muziek die zich niet in het geloof en de liefde
van Willem Mengelberg mocht verheugen. Dit zou trouwens een sterilisatieprocedure
avant la lettre geweest zijn, want men volgde de techniek hier reeds jaren geleden.
Maar de resultaten zijn nu al wel zeer duidelijk.
Een muziekcultuur groeit namelijk uit herhaling. Hoe vaak herhaalt men zijn
noviteiten? (Gelijk reeds gezegd, wij spreken hier niet over de werken waarvoor
Mengelberg zelf eertijds op de bres stond.) Men herhaalt bijna nooit, en als men
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Bartók: Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta (9 februari 1938, onder leiding
van Eduard van Beinum in Rotterdam) en Křenek: Tweede pianoconcert (zie het artikel van
26 maart 1938).
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het doet, dan wordt het interval dermate wijd gekozen, dat het ten tweeden male
gespeelde stuk zelfs voor de beroepscritici een noviteit lijkt. Hoe wil men op deze
wijze een traditie kweken?
Het antwoord is: men wil geen traditie kweken. Men streeft niet naar continuïteit,
naar stijl. Men wil geen cultuur helpen vormen. Men wil goed bekende stukken, voor
zo vol mogelijke zalen, zo voortreffelijk mogelijk laten uitvoeren. Ettelijke malen
slaagt men hierin. Wij kunnen met dit succes het centrum van muzikaal Nederland
van harte gelukwensen. Dat het ons onjuist lijkt een en ander ‘Nederlandse
muziekcultuur’ te noemen, werd hierboven gezegd.

Mathis der Maler
4 juni 1938 (DGA)
Première te Zürich, 28 mei
Men was het er in Zürich vrij algemeen over eens dat deze opera een mijlpaal in de
ontwikkelingsgang van Paul Hindemith betekenen moest. Naar onze mening zou dit
hoogstens het geval kunnen zijn met de laatste scène (‘das siebente Bild’) en het slot
van het zesde tafereel. Hier bezint de componist zich op de muzikale gedachtegangen
welke hem vroeger reeds bezig hadden gehouden (Nachtstück uit de Pianosuite 1922)
en hier slaagt hij erin een muziek te laten klinken die in haar overrijpe lyriek, zeer
van nabij geïnspireerd op Gustav der Mahler van Das Lied von der Erde (Der
Abschied), ontroerend, duidelijk en volkomen overtuigend is. Aan deze honderd
maten gingen echter drie en een half uur dubieus muzikaal conflict vooraf, zodat de
oogst aan schoonheid toch relatief mager moest heten.
Het libretto is een uitermate verwarde en langdurige geschiedenis. Hindemith
schreef zijn tekst zelf en afgezien van een aantal ietwat al te alledaagse zinswendingen
(‘Lasst mich mein Sterbeplätzlein suchen wie ein Tier im Wald’) en een grote
hoeveelheid gezwollen uitdrukkingen (‘Mit der roten Glut eines Alternden liebe ich
dich’) kan men veel waardering gevoelen voor dit tekstboek. Beschouwd als drama,
los van de muziek, zou men het gegeven echter nauwelijks kunnen aanvaarden. Alle
heterogene elementen waaruit het bestaat: het Hans Sachs-conflict in Mathis, de
omgekeerde Hamlet-Polonius-situatie tussen Mathis en zijn aartsbisschop Albrecht,
de twisten tussen katholieken en lutheranen, tussen boeren en edelen, de nogal
schetsmatig aangeduide erotische complicaties, de hele mise-en-scène, die soms
bedenkelijk dicht in de buurt van het panopticum komen moest - dit alles ligt wel
zeer ver uiteen. Voor ons, die het beklemmende stuk Midden-Europese
wereldgeschiedenis na 1930 maar al te zeer van nabij mogen meemaken, is het bijna
niet mogelijk actueel van boventijdelijk, anekdotisch van algemeen te scheiden.
Taferelen als de dialogen tussen Mathis en de leider der opstandelingen Schwalb,
tussen Mathis en de horden van boeren en landsknechten, als de controversen tussen
katholieken en ketters; situaties als die der boekenverbranding, als het uitermate
rauwe toneel tussen de halfdronken boeren en

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

738
Gräfin Helfenstein staan op het ogenblik in een geheel ander licht dan over enige
jaren het geval zal wezen. Hetgeen van een werk als deze opera van een zo groot
formaat zal overblijven, is het autobiografische element. De laatste vraag, in dit
verband, is dan ook niet die, welke Hindemith zichzelf en ons stelt. Wanneer de
schilder Mathias Grünewald de ‘laatste’ levensvragen aldus geformuleerd had, dan
zou - onder andere - het Isenheimer Altar nooit ontstaan zijn.
Waarmee niet gezegd is dat onze apperceptie van Hindemiths opera beïnvloed
zou zijn door het korte bezoek dat wij, op weg naar Zürich, voor de zoveelste maal,
aan Mathias' levenswerk in het kleine museum van Colmar brachten. Ware dat zo,
dan zouden wij moeten zeggen dat de opera te veel, hier en daar zelfs fotografisch,
op het schilderstuk leek...
Neen, Mathis der Maler interesseert ons pas wanneer wij Mathias Grünewald
kunnen vergeten. Hindemith maakt ons dat mogelijk, zodra zijn sujet Mathis
wekelijke, overgevoelige trekken gaat vertonen (zevende tafereel), die bij de bezeten,
duister-hartstochtelijke schilder voor ons nergens te vinden zijn.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat Hindemiths laatste opera in enkele opzichten
zijn beste werk is. De eindeloze elaboraties van de eerste drie scènes, de duisterheid
van de vijfde, de langdurigheid van de zesde scène zijn van een veel lager gemiddelde.
Het is hier niet de plaats om een zelfs maar schetsmatige muzikale analyse van het
werk te doen afdrukken; vergeleken met Bergs Wozzeck of Lulu is Mathis trouwens
in het geheel niet gecompliceerd of ontoegankelijk.101

De nieuwe tweede dirigent van het Concertgebouworkest102
3 september 1938 (DGA)
Men zou geneigd zijn te denken dat de benoeming van Johannes den Hertog tot
tweede dirigent van het Concertgebouworkest het eerste teken kon zijn van een
koerswijziging. Ware dit zo, dan zouden wij het slechts kunnen toejuichen.
Want Den Hertog moge als concertdirigent zijn reputatie nog te maken hebben,
als kenner en beheerser van de operaliteratuur beschikt hij over een autoriteit die
zeldzaam is in dit land. Zijn werk, in Bayreuth en voor de Wagnervereeniging,103
wettigt de verwachting dat men aan het Concertgebouw thans begint een - ietwat
verlate - belangstelling aan de dag te leggen voor de muziek welke niet uitsluitend
voor de concertzaal geschreven is.
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Pijper schreef een veel uitgebreider bespreking van Mathis der Maler voor Groot Nederland
van november 1938.
De positie van tweede dirigent van het Concertgebouworkest was in januari 1938 vrijgekomen
door de promotie van Eduard van Beinum tot eerste dirigent.
Johannes den Hertog (1904-1982) was eenmaal in 1929 en vanaf 1933 regelmatig als
koordirigent betrokken bij producties van de Wagnervereeniging. In 1937 was hij dirigent
én regisseur van Pelléas et Mélisande, van Landrés De snoek en van L'heure espagnole en
hij deed de regie van Wagners Siegfried.
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In ieder geval stemt het tot tevredenheid dat men op de plaats die sedert het vertrek
van Cornelis Dopper onbezet gebleven was, een landgenoot benoemd heeft. Johannes
den Hertog heeft het steile pad van een muzikantencarrière van de aanvang af
doorlopen en met de nu bereikte mijlpaal kan men hem van harte gelukwensen.
Hopen wij daarbij dat hij inderdaad beschikt over de artistieke en mentale capaciteiten,
nodig om als concertdirigent te slagen. Het zou de ontwikkeling van het Amsterdamse
muziekleven bijzonder ten goede kunnen komen.

Fré Cohen: Ic sie des meyen schijn.
Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne105
In-leydinghe
medio september 1938104 (Amsterdam, De Arbeiderspers)
De breuk tussen het Volks-Lied en de kunstmuziek begint langzamerhand te helen.
Men was er in de negentiende eeuw aan gewend geraakt, het Volkslied te beschouwen
als iets minderwaardigs, als een voorloper van straatdeunen en tingeltangelmuziek.
Op zijn best achtten de componisten van ernstige muziek het niet beneden hun
waardigheid een fragment van een volkswijs ten grondslag te leggen aan hun serieuze
scheppingen. Noch het een, noch het ander kon op den duur bevrediging schenken.
Het echte Volks-Lied is een uiting van beschaving, zo goed als een symfonie, een
kathedraal, een drama. Zolang de volksliederen gezongen worden, leven zij en zijn
zij meer dan museumstukken, slechts bekend aan de ingewijden. Onze
beschavingsperiode begint juist weer aandacht te schenken aan de betekenis die het
levende Volks-Lied voor ons allen hebben kan. Voor het gemeenschappelijke,
onbegeleide zingen zijn er geen schoner teksten en wijzen denkbaar dan die te vinden
zijn in de schatkamers der oude Volksliedboekjes, waarvan het hier voor ons liggende
deel een uiterst aantrekkelijk contrafactum genoemd mag worden.

Concertgebouw-seizoen
1 oktober 1938 (DGA)
Het reclamedrukwerk dat het Concertgebouw dezer dagen in omloop heeft gebracht,
bevat eenendertig portretten en, juist als verleden jaar, een afbeelding van de ingang
aan de Van Baerlestraat, beschenen door strijklicht. In de deuren ontwaart men drie
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De sociaal-democratische typografe Fré Cohen (1903-1943) was in de jaren dertig vooral
bekend door haar boekomslagen voor De Arbeiderspers, Querido en Wereldbibliotheek
(uitgeverijen speciaal gericht op goede en goedkope literatuur voor de arbeidersklasse). De
titelpagina van het boek waarvoor Pijper de inleiding schreef, luidde: ‘Ic sie des meyen
schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen
ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fré Cohen.
Met eene corte inleydinghe van Willem Pijper. Gheprint ende uetghegheven int jaer
MCMXXXVIII t'Amsteldam opten Heeckelvelde.’ Het colofon achterin vermeldt De
Arbeiderspers als uitgever en een oplage van 3000 exemplaren.
In Het Vaderland van 5 oktober 1938 staat een korte bespreking van dit boek. We mogen
ervan uitgaan dat het in de loop van september verschenen is.
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employés, waarschijnlijk in uniform en het aanzien wordt verlevendigd door vijf
automobielen. Op de voorgrond herkent men nog juist de tramrails. Het is een
welverzorgd en attractief drukwerk geworden, dat, hopen wij, niet zal nalaten een
groot deel van het uitgaande publiek tot een bezoek aan de concerten te verlokken,
niettegenstaande de onmiskenbare ouderwetsheid van het voorgeveltje. Het concert
van 20 april zal bijvoorbeeld stellig uitverkocht zijn: ten eerste is de entreeprijs twee
gulden duurder, ten tweede speelt Yehudi Menuhin bij die gelegenheid. Het andere
extra dure concert zal ook wel vol raken: dat is het openingsconcert onder Mengelberg,
met Gieseking als solist.
Wanneer men de programma's van de achtentwintig concerten bekijkt, nadat men
voldoende aandacht heeft besteed aan de merendeels goed gelijkende foto's, dan
durft men inderdaad wel verwachten dat het uitgaande publiek niet van inschrijving
op de series A, B, C, of Z afgehouden zal worden. Met de grootste zorgvuldigheid
immers heeft men alles weten te vermijden wat in staat geacht kan worden een
amuzisch gezelschap te vervelen, ofwel te prikkelen tot toorn of tot vreugde. Er is
zo op het eerste gezicht nauwelijks iets onalledaags bij. Men zal enkele bescheiden
dissonanten moeten aanhoren eind januari, in een noviteit van Sem Dresden voor
klarinet met orkest. Hetzelfde, misschien, eind februari: het lijkt namelijk niet gewaagd
te veronderstellen dat men de jonge Igor Markevitsj heeft uitgenodigd op 23 februari
iets van zichzelf te dirigeren, ofschoon het prospectus ons daaromtrent nog in het
onzekere laat. En hetzelfde, ten slotte, eind maart: Vioolconcert van Béla Bartók.
Men ziet hoe geraffineerd de directie te werk is gegaan: in het begin van de maand
Beethoven, Bach, Franck, Mozart, Wagner, Schubert of Brahms. De dissonanten, of
hoe men dat dan noemen wil, komen allemaal na de vijftiende.
Er is een tijd geweest, niet zeer lang geleden, dat het winterprogramma van het
Concertgebouw ook voor de muziekliefhebber interessant genoemd kon worden. Dit
is thans wel voorgoed afgelopen. In plaats van muzikale gebeurtenissen spelen zich
society-evenementen af in het oude gebouw aan de Van Baerlestraat. Het zal wel
goed zijn, zo. Uitgaand Amsterdam heeft blijkbaar meer behoefte aan representatieve
avonden dan aan muziek. Wij, die onze herinneringen aan de al te korte periode van
muziekcultuur, die geduurd heeft tot ongeveer tien jaar na de oorlog 1914-1918,
bewaard hebben, zullen altijd blijven terugverlangen naar zogenaamde artistieke
gebeurtenissen. En dat maakt ons ongeschikt om de ‘grote’ avonden van het
tegenwoordig regime te waarderen op de wijze waarop zij alleen maar gewaardeerd
kunnen worden: als dure uithuizigheden met een franje van schijnartisticiteit omboord.
Op een totaal van achtentwintig concerten zal men ons drieëntwintig solisten te horen
geven - is dit het land van de tulpenhandel of niet? - en op een totaal van ten minste
tweeënzeventig composities toch zeker niet meer dan vier Hollandse composities.
Alweer: zijn we Hollanders of niet? Die Nederlandse stukken zullen dan zijn: het
reeds genoemde werk van Dresden, de Elektra-muziek van Diepenbrock, thans met
Charlotte Köhler als declamatrice, en twee composities van Badings.106
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Op 23 november 1938 vond de Amsterdamse première plaats van Badings' Vioolconcert en
op 8 januari 1939 werd de Ouverture Gysbreght uitgevoerd. Dresdens Sinfonietta voor
klarinet en orkest ging op 19 januari 1939 in première.
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Er zou, naar aanleiding van deze offerte voor het nieuwe seizoen, nog veel meer
opgemerkt behoren te worden. Wij zullen onze belangstelling over het antimuzikaal
beleid aan de Van Baerlestraat echter te boven komen. Amsterdam heeft er blijkbaar
volkomen vrede mee op deze wijze muzikaal ‘geleid’ te worden.
Misschien is dat nu juist het ergste...

Mathis der Maler
november 1938 (Groot Nederland)
Aan dr. P.C.107
Alle in een drama optredende hoofd- en bijfiguren zijn uitstralingen van in de
dramaturg levende krachten, ‘Abspaltungen’ van zijn wezen. De dramaturg projecteert
zijn ‘Ideal-Ich’ niet op bestaande mensen, op vrienden of vrouwen, maar hij
vervaardigt zijn receptacula eigenhandig; hij schept de mensen die hij voor zijn
uitingsdrang behoeft. Uit de aard der zaak doet dit verschijnsel zich evenzeer voor
bij de muziekdramaturgen. Wagner moest de Tristan in zichzelf naar buiten brengen,
maar ook de Wotan, ook de Hans Sachs, ook de Alberich, ook de Kundry, ook de
Ortrud. In Richard Strauss heeft (geruime tijd geleden...) een Salome geleefd, een
Elektra, een Marschallin, een Ochs. Wij zouden zelfs geneigd zijn te menen dat een
muziekdramaturg, door het tijdrovende en gecompliceerde handwerk van het
componeren, nog vaster met zijn sujetten verbonden is gedurende de jaren van
conceptie en uitwerking, dan de auteur van een toneelstuk. De toneelschrijver kiest
somtijds een ‘geval’ dat hem boeit en dat hij kan uitwerken met behulp van bepaalde,
traditioneel geworden, figuren. Voor de componist is dat niet mogelijk; hij moet
altijd beginnen met een figuur te hebben - en meestal meer dan één - ontsproten aan
zijn eigen geest, drager van zijn eigen, tot dan toe ongehoorde eigenschappen.
Langs deze weg wordt het begrijpelijk dat Beethoven slechts één opera heeft
kunnen componeren, dat Debussy na de Pelléas niet voortgegaan is met het scheppen
van dramatische figuren. Deze meesters immers voelden zich niet uitsluitend gebonden
aan de uitingsmogelijkheid van het muziekdrama; voor hen was het toneel niet de
enige plaats waar zij ‘waar’ konden zijn, gelijk bij Wagner bijvoorbeeld het geval
was. In laatste instantie konden componisten als Beethoven, Mozart, Berlioz, Debussy
het zonder theater wel af.
In laatste instantie, maar niet altijd. Het theater biedt de rijkste mogelijkheden tot
uiting, het theater laat geen ruimte voor de misverstanden waaronder de absolute
muziek, bijvoorbeeld de symfonie na Beethoven, zo ernstig heeft geleden. Wanneer
de toeschouwer een Papageno voor zich ziet, een Telramund, een Beckmesser, een
Brünnhilde, een Golaud, dan kan hij eventueel ettelijke eigenschappen van die figuren
niet opmerken en hij kan diverse uitleggingen kiezen voor de eigenschappen welke
hij
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Dr. Paul Cronheim (1892-1975), o.a. bestuurslid van het Concertgebouw en van de
Wagnervereeniging.
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wél opmerkt, maar hij zal nauwelijks in staat zijn Papageno voor een held, Telramund
voor een jeune amoureux, Beckmesser voor een dame aux camélias, Brünnhilde voor
een marqué, Golaud voor een coloratuursopraan te houden - ‘vergissingen’ welke
ten aanzien van de absolute muziek helaas volkomen normaal zijn. Het is begrijpelijk
dat zelfs een componist de behoefte gevoelt van tijd tot tijd zijn binnenleven te
projecteren op de wijze die, naar proefondervindelijk gebleken is, de meeste kansen
op begrip - althans van de primaire zaken - oplevert.
Hetgeen Paul Hindemith in zijn opera Mathis der Maler buiten zichzelf heeft
gesteld, verdient ongetwijfeld grote belangstelling. Het zou die belangstelling vooral
verdienen in het land waarvoor het werk geschreven is, in de kringen waarin de
gevoelens thuishoren. Het zijn namelijk specifiek Duitse problemen, nauwkeuriger
gezegd: Duitse problemen van de laatste tien jaar, welke Hindemith hier aan de orde
stelt. Hij doet dat met hartstocht - met meer hartstocht dan wij vroeger ooit bij hem
mochten waarnemen - met krachtige motiveringen, met virtuositeit en hier en daar
zelfs met het enige argument dat boventijdelijke betekenis heeft: met schoonheid.
Hetgeen wij voornamelijk zouden willen betreuren, is dat Hindemith met dit laatste,
sterkste argument zo zuinig is geweest. Tien minuten op drie en een half uur muziek
is kort.
De halfweg legendarische figuur van Mathis Gothart Neithart, genaamd Mathias
Grünewald, wordt in het libretto van Paul Hindemith tot een modern mens gemaakt,
vol twijfel, vol resignatie; gekwetst, geteisterd, verblind en helderziend, stom en
welsprekend als zo menig levend kunstenaar uit onze eigen tijd. Deze opmerking
behelst het tegenovergestelde van een verwijt: zo een dramatisch auteur enigerlei
recht kan laten gelden op zijn sujetten, dan is het zeker dat, hen te mogen vormen
naar zijn behoefte. Historisch juiste interpretatie van een figuur als Grünewald hoort
in een opera niet thuis. En ons vermoeden dat de schilder Mathias, blijkens de
meesterwerken van zijn hand die ons bekend zijn, een ander, fanatieker, weerbarstiger
en vooral godvruchtiger man geweest kan zijn dan hier in de door Hindemith
geschapen gedaante voor ons stond, kan, vrees ik, op geen enkele wijze waargemaakt
worden.
De inhoud van de opera zou men van overladenheid niet vrij kunnen pleiten. Het
geheel is verdeeld in zeven taferelen. In 1 twijfelt Mathis, een reeds ouder wordend
kunstenaar, aan zijn roeping: ‘Hast du erfüllt, was Gott dir auftrug? Ist, dass du
schaffst und bildest, genug? Bist nicht nur eignen Nutzens voll?’ De aanvoerder der
opstandige boeren, Schwalb, gevolgd door zijn dochter Regina, vlucht bij hem binnen
en in de hierna volgende dialoog slaagt de krijgsman er zonder moeite in van de
onbevredigde, teleurgestelde schilder een idealistisch medestrijder te maken: ‘Was
an Taten in dir aufblühen soll, gedeiht an der Sonne Gottes allein, wenn deine
saugenden Wurzeln tief hinein in den Urgrund deines Volkes greifen.’ Mathis leent
aan Schwalb zijn paard en zorgt ervoor dat vader en dochter aan hun vervolgers
kunnen ontkomen.
Het tweede tafereel brengt geheel andere conflicten ten tonele. Tussen katholieken
en lutheranen ontstaat een twist welke door de komst van kardinaal-aartsbisschop
Albrecht van Mainz, de nog jonge broodheer van Mathis, onderbroken wordt. Een
decreet om Luthers boeken te verbranden, wordt eerst niet, vervolgens wel

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

743
ondertekend; Mathis, in staat van beschuldiging gesteld wegens hulpverlening aan
de opstandelingen, krijgt aanvankelijk de steun van zijn beschermheer, vervolgens,
op zijn dringend verzoek, zijn ontslag.
De godsdiensttwisten staan evenzeer op de voorgrond in de volgende scène. Men
zoekt en vindt ketterse boeken in het huis van de rijke lutheraan Riedinger, die in
het vorige toneel, vergezeld van zijn dochter Ursula, reeds verschenen was. De
bergplaats was verraden door Capito, ‘Rat des Kardinals’, die in de tweede, derde
en vijfde scène een zeer duistere rol speelt. Deze intrigerende politicus ontpopt zich
thans als een boodschapper van Luther: men zou de kardinaal-aartsbisschop ertoe
moeten brengen zijn bisdom te veranderen in een wereldlijk vorstendom, ‘den falschen
Namen und Schein des geistlichen Standes fallen und fahren zu lassen’, en het celibaat
op te geven. Ursula wordt uitverkoren om Albrecht ‘aus dem lästerlichen und
unchristlichen Stande in den seligen und göttlichen Stand der Ehe hinein zu führen’:
‘Es ist Gottes Werk und Wille dass ein Mann ein Weib haben soll. Es ist hohe Zeit,
ehe man die Gelegenheit versäumt und später nicht mehr dazu kommen kann.’ Ursula
voelt zich echter sterker aangetrokken tot Mathis dan tot haar ‘roeping’, en slechts
de afwijzende houding van de schilder: ‘Ich muss ins Elend fahren. Mit mir darfst
du nicht gehn. Ich muss dich lassen’, noopt haar tot toegeven. De ontknoping van
dit conflict vult vervolgens de vijfde scène, spelend tussen Albrecht en Ursula. De
kardinaal weigert het huwelijk, Capito's intrige is mislukt, de hoop van de lutheranen
wordt niet verwezenlijkt en Ursula zal haar offer niet behoeven te brengen.
Tussen deze twee taferelen is het vierde ‘Bild’ geplaatst, een vehemente episode
uit de boerenopstand, vol moord en schurkerij. Mathis raakt gewond en Schwalb
wordt doodgeslagen. Na een epiloog van Mathis: ‘Und du, Schwacher! Du wolltest
erlösen. Aus Ketten wolltest du die Brüder befrein. Du masstest dir an, der Vorsehung
weisen Plan zu bessern. Und was bist du gewesen? Ein unzufriedner Maler, ein
missratner Mensch’... verdwijnt ook hij van het slagveld, Regina met zich meevoerend.
De twee laatste tonelen staan vrijwel los van de tot hiertoe vertoonde handeling.
Mathis zwerft met Regina door het bos. Het kind wordt door angstvoorstellingen
opgejaagd en om haar te kalmeren vertelt Mathis haar van zijn Engelkonzert: ‘Sieh,
wie eine Schar von Engeln ewige Bahnen in irdischen Wegen abwandelt... Ihr Kleid
selbst musiziert mit ihnen. In schillernden Federn schwirrt der Töne Gegenspiel. Ein
leichter Panzer unirdischen Metalls erglüht, berührt vom Wogen des Klanges wie
vom Beben bewegten Herzens... Ist so Musik Gebet geworden, hört lauschend zu
Natur...’
Regina is hierbij in slaap gevallen en thans wordt Mathis gekweld door de visioenen
die ons, evenals het Engelkonzert, van het Isenheimer Altar bekend zijn.108 Alles
waaraan en waardoor Mathis getwijfeld heeft, neemt hier gestalte aan, twist,
raisonneert, spot en mediteert. Mathis zelf is de Antonius van het schilderij geworden;
een bijfiguur uit het vierde tafereel (Gräfin Helfenstein) symboliseert de ‘Üppigkeit’,
een andere bijfiguur de Rijkdom; Ursula vertoont zich als bedelares, als verleidster
en als ter dood veroordeelde. Capito personifieert de wetenschap, Schwalb het leger.
Ten
108

Grünewalds meesterwerk hangt in het museum d'Unterlinden in Colmar. Het genoemde
‘Engelkonzert’, ‘de verzoeking van de heilige Antonius’ en de ‘Einsiedelei’ zijn onderdelen
van het veelluik.
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slotte verschijnt het hele pandemonium, voorstellend de verzoeking van de heilige
Antonius: ‘Dein ärgster Feind sitzt in dir selbst. Ist dir die Gabe, Dinge zu sehen,
sieh nicht zu genau hin. Kannst du denken, denke nicht zu Ende. Bezwinge dich,
Letztes zu erfühlen. Kannst du dich nicht bescheiden, stösst dich zurück das Leben,
die Hölle nimmt dich auf. Wir plagen dich mit deines eignen Abgrunds Bildern...
Gib auf den Widerstand, wir sind dir höllisch nah.’
Vervolgens ziet men kardinaal Albrecht in de gedaante van de heilige Paulus en
het toneel verandert in de Einsiedelei van het Isenheimer Altar. Deze dialoog bevat
de meeste en de best geformuleerde gedachten uit het hele stuk: ‘Du warst, da du
tiefer schaust als andre, den Kreis bald abgeschritten, der dir nach Überlieferung und
Standesbrauch gesteckt war. Weil du allzu fest standst, wanktest du. Dich berührte
in Welschland fremder, süsser Kunst neue Verkündung... Stärker bekämpften sich
in dir Wankelmut und Treue. Wo nur für Kampf und Blut Platz ist, gedeiht nicht die
Kunst... Du bist zum Bilden übermenschlich begabt. Undankbar warst du, untreu,
als du dreist göttliche Gaben verleugnetest. Dem Volke entzogst du dich, als du zu
ihm gingst, deiner Sendung entsagtest... Was du gesucht, gelitten, deinem Wirken
gebe es den Segen der Unsterblichkeit. Geh hin und bilde.’
Het laatste tafereel is een slot, geen ontknoping. Regina sterft, in haar laatste
ogenblikken bijgestaan door Ursula. Mathis heeft zijn levenswerk voltooid, neemt
afscheid van zijn kardinaal (‘Lasst mich mein Sterbeplätzlein suchen wie ein Tier
im Wald’) en maakt zich gereed om te vertrekken: ‘Er öffnet eine Truhe und beginnt
seine Habe hineinzulegen, bei jedem Gegenstand liebevoll verweilend.’
De constructie van deze handeling is, gelijk men ziet, niet zeer geconcentreerd. Het
centrale punt, het vierde tafereel, maakt scenisch wél, doch psychologisch geenszins
de kern der gebeurtenissen uit. Mathis wordt namelijk door de vlegelachtigheden
der opstandelingen, door de moordpartijen, door de dood van Schwalb, door de
verachting waaraan hij, zowel van de zijde der rebellen als der landsknechten
blootstaat, niet definitief geraakt. Aan het slot van dit vierde tafereel twijfelt hij even
sterk als in de eerste scène, en aan dezelfde zaken. Pas door het symbolieke gesprek
met de heilige Paulus, twee taferelen later, verandert iets in zijn geest.
De groepering van de resterende zes taferelen rondom dit in scènisch opzicht
centrale vierde toneel getuigt zeker van compositorisch overleg. De theologiserende
scènes 3 en 5 zijn onderling goed in evenwicht. Weloverlegd is ook de verhouding
tussen 1 en 7: het eerste tafereel, dat ‘ergens’ begint, zonder voorbereiding, zonder
beloften van dramatische spanning, tegenover het even onwerkelijke slot, dat geen
richting aanwijst, niet omhoog, niet naar beneden. Goed is hier ook de typering van
Mathis, die in het eerste toneel weliswaar twijfelt, doch zich tenminste zijn waarde
bewust is. In 7 is dit laatste weer het geval, doch in plaats van twijfelend is hij daar
gehavend.
Minder geslaagd is het paar 2-6. Van evenwicht tussen de Prügelszene uit 2 en de
reeks tableaux horriblement vivants uit 6 is geen sprake. Bovendien wordt het
probleem van de godsdiensttwisten in het tweede tafereel op een dusdanige wijze
gesteld, dat er van enigerlei herkenning in de voorlaatste scène, onder de
uiteenzettingen van
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de heilige Paulus, geen sprake is. Het ‘Zeitbild’ van de alteraties tussen katholieken
en lutheranen is in het psychologisch weefsel van dit libretto een vreemd element,
waardoor de handeling gedurende twee en een half tafereel opgehouden wordt. Men
zou dit gaarne gemist hebben.
Het hele libretto lijdt onder een teveel aan bijkomstigheden. Capito is zulk een
overbodigheid, maar eigenlijk zijn ook alle drie de vrouwenrollen die in het stuk
voorkomen niet ter zake dienend (Regina, Ursula en, in het bloedig intermezzo van
het vierde tafereel, Gräfin Helfenstein). Niet alleen dat er van enig erotisch conflict
geen sprake is - wij zijn gaarne bereid om de catastrofen in Mathis' geest als
symptomen van een sublimeringsproces van een sterk geïntroverteerde libido te zien
- maar het wordt ons niet aannemelijk gemaakt dat deze vage vrouwenfiguren ergens
ook maar iets met de zaak te maken hebben.
Zodat tenslotte onze aandacht louter en alleen op de hoofdfiguur wordt
geconcentreerd. Het loont misschien de moeite deze autoprojectie van de belangrijkste
levende Duitse componist iets nauwkeuriger te beschouwen.
Toen Wagner zijn kunstenaarschap in een historische figuur wilde verwezenlijken,
koos hij niet het genie van Albrecht Dürer tot model, doch een Hans Sachs,
Schuhmacher und Poet.
Deze keuze getuigde van zin voor humor (onder andere...), van zelfkennis, van
autisme ook, doch niet van zelfoverschatting. In Wagners Sachs komen draden samen,
die naar König Marke leiden, naar de heilige Graal, naar Wotan - scheppingen van
zijn eigen brein, even levend als Sachs, hoewel minder algemeen menselijk.
Hindemiths Mathis is daarentegen niet anders of meer dan zijn Ideal-Ich, geplaatst
in omstandigheden die zonder twijfel onze belangstelling verdienen, ons medeleven
rechtvaardigen, maar die dat in het onderhavige geval uitsluitend doen omdat Mathias
Grünewald ons interesseert - zelfs in een zo weinig authentieke lezing... Juist als bij
Pfitzners Palestrina staat het gevolg hier op de plaats van de oorzaak. Het proces
van vermenselijking, of als men wil profanatie, dat men een historische figuur aldus
doet ondergaan, is een kunstgreep als zoveel andere. Slaagt het experiment, dan is
een nieuwe ‘historische’ figuur ontstaan (Hans Sachs is hiervan een uitstekend
voorbeeld), maar dan zou de enting ook geslaagd zijn als men een gewone wildeling
voor de oculatie had uitgezocht.
Hindemith heeft zich echter door overwegingen van deze aard niet laten
beïnvloeden en ons zijn identificatie met Mathias Grünewald - een vaderimago dat
aan duidelijkheid niets te wensen overlaat - onbeschroomd en onerg-denkend
voorgezet: ‘Du bist zum Bilden über-menschlich begabt... Ein unzufriedner Maler,
ein missratner Mensch... Dich berührte in Welschland fremder, süsser Kunst neue
Verkündung... Die Künste leben näher bei Gott und gehorchen eignen Gesetzen...
Du flohst zur Armut, Zweifel quälten dich, in Elend und Krankheit haustest du... Der
Zeit Gebrechen mahnten dich, du fühltest dich mitschuldig und warfst dich selbst in
den Streit. Wenn du demütig dem Bruder dich bogst, ihm selbstlos dein Heiligstes
zu bieten wagtest mit eigenstem Können, wirst du gebunden und frei, ein starker
Baum im Mutterboden stehen. Stumm, gross, ein Teil des Volkes, Volk selbst. Wenn
man dir alles nahm und
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dich darob vergass: der Baum weiss nicht um seine Frucht.’ Of: ‘In wirren Taumeln
des Höhersteigens gebar er Tat um Tat, nahm unmenschlichen Laufs die Gipfel des
Tuns, entreisst fast dem Schöpfer Geheimnisse des Gebärens, die ihren raffenden
Entdecker blenden. Unter der Last des Vollendeten bricht er zusammen.’ ‘Als ich
den Heiland gekreuzigt sah auf seinem Bild, erschien mir in neuem Schreck die
Deutung: Wen solche Angst heimsucht, der kann nicht leben.’
Het komt mij voor dat het beste deel van de kunstenaar Hindemith in deze
Mathisprojectie wel herkend kan worden. Wij mogen thans zoeken naar de gevoelens
die aan deze, soms goed, soms slecht geformuleerde gedachten ten grondslag lagen.
Ten eerste vindt men de fictie der ‘historische Mission’, welke nimmer ontbreekt,
wanneer een kunstwerk duidelijk herkenbare autobiografische elementen bevat. Na
Beethoven kan men bijna geen componist aanwijzen wiens grote werken door deze
(nuttige!) fictie niet tot op zekere hoogte gedetermineerd werden. Sommigen brachten
met deze alleszins geoorloofde hybris indrukwekkende scheppingen tot stand (Berlioz:
Symphonie fantastique, het gehele oeuvre van Wagner), anderen maakten zich slechts
belachelijk (Richard Strauss: Heldenleben, Sinfonia domestica). Tot dusverre kon
men in het levenswerk van Hindemith nog geen sporen aanwijzen van enig geloof
in een eventueel boventijdelijke betekenis van zijn creaties. Dit was zijn kracht en
zijn zwakheid tevens. Zijn kracht in de ogen van de ‘Zeitgemässen’: de generatie die
tussen 1920 en 1930 de culturele voorhoede heette te vormen, het onmondig geslacht,
opgegroeid met radio, film, jazzvermaak, sensatiejournalistiek, literaire kitsch,
oceaanvluchten en verdrongen minderwaardigheidsgevoelens. Het was zijn zwakheid
in de ogen van hen, wier kritische vermogens op historisch inzicht steunden en dus
sterker waren dan de bluf van de actualiteit.
Paul Hindemith, tot Mathis der Maler, was de typische, de representatieve actualist,
die afwijzend stond tegenover elke vorm van boventijdelijkheid. Een nieuwe
compositie had voor hem evenveel waarde als een dagbladartikel: vandaag gelezen,
morgen vergeten. Hindemith was een der kunstenaars die door de ontwikkeling van
het moderne tempo - lees: het moderne transportwezen - op een dwaalspoor waren
gebracht. Hij was niet de enige, maar de verwoestingen aangericht in een groot talent
als het zijne, waren uit de aard der zaak catastrofaler dan soortgelijke ontsporingen
van middelmatige naturen. De algemene instemming met zijn artistieke
bankroetierspolitiek en de reacties van pers en publiek versterkten hem nog in zijn
dwalingen; Hindemith werd de profeet van een tot systeem verheven gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef.
Hij voltooide het ene grote werk na het andere; geen gebied der muzikale
compositie bleef onbetreden, opera's, orkestwerken, kamermuziek, liederen, oratoria
ontstonden in een verbijsterend tempo. Maar er was geen enkel gaaf stuk bij. Naast
verrassende exposities gaapten afgronden van verveling; tientallen goed opgezette
climaxen liepen dood in slecht klinkende contrapuntische elaboraties. Maar al te
dikwijls was het na twintig maten met de spanning al afgelopen en dan moest er
meestal nog een kwartier met ‘muziek’ gevuld worden. En welk een muziek was dat
soms... Een conglomeraat van Brahms' tertsen-en-sexten-sentimentaliteit en
Stravinsky's motorische dynamiek; een product, samengesteld uit Schönbergs
kwartakkoorden
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en plompe, ‘draufgängerisch’ marcherende achtstenbewegingen, afgewisseld door
Debussynse harmonieën - dezelfde ‘fremde, süsse Kunst aus Welschland’ waardoor
ook Hindemiths voorganger Max Reger op het ongedachtst beïnvloed placht te
worden (Reger: Eine romantische Suite opus 125). Deze ‘stijl’ kon alleen vergeleken
worden met het hedendaagse verslaggeversproza, om beurten gezwollen en fideel,
een lappendeken van sportjargon en stadhuistaal - het ‘geestelijk voedsel’ van de
moderne, courantenlezende mens...
Paul Hindemith, die niet in de duurzaamheid van zijn muzikale daden geloven
wilde, was ten slotte een wijzer man dan zijn bewonderaars. Men moet dit ook thans
weer zeggen, nu hij, met Mathis der Maler, voor de eerste maal getracht heeft het
begrip tijd op een andere wijze te benaderen.
Naast de fictie van de ‘historische Mission’ heeft een ander probleem veel betekenis
gehad voor de totstandkoming van dit grote werk. Men zou dat het specifieke
probleem van de hedendaagse Duitse kunstenaar kunnen noemen. ‘Dein ärgster Feind
sitzt in dir selbst. Dem Volke entzogst du dich, als du zu ihm gingst, deiner Sendung
entsagtest’... De vraag of de ‘roeping’ van de kunstenaar hem naar ‘het volk’ toe
drijft, dan wel in tegenovergestelde richting, is op zichzelf niet nieuw. Het is eigenlijk
minder een vraag dan een symptoom van een groeiproces, dat hiermee in de periode
van de artistieke puberteit gekomen blijkt te zijn. Alle conflicten, alle triomfen en
ontgoochelingen die een scheppend kunstenaar op zijn weg ontmoet, zijn in zekere
zin onmisbaar voor zijn vorming. Maar niet voor iedereen wordt het conflict tussen
‘Masse’ en ‘Ich’ op dezelfde wijze gesteld. Het aspect waaronder Hindemith het ziet
is een Beethoven-aspect. De Duitse musicus van de tegenwoordige tijd ziet bijna
alles, direct of indirect, in Beethoven-perspectief.
Ook zijn verhouding tot ‘het volk’ of, wil men dat liever: de mensheid. Dat
Beethoven zelf ten slotte een geheel andere oplossing voor zijn conflicten gekozen
heeft dan de hedendaagse kunstenaar mogelijk schijnt te zijn, doet hier weinig ter
zake. Voor een Missa solemnis, een Kwartet opus 135 heeft nog geen der later
gekomenen de spanning bezeten. Ook Hindemith is hier voorlopig niet aan toe.
Hetgeen aan de conceptie van Mathis der Maler ten grondslag ligt, is met het
bovenstaande schetsmatig aangegeven. Wij onthouden ons van speculatieve
beschouwingen omtrent de betekenis die Hindemith aan zijn vrouwenfiguren gehecht
kan hebben; wij verdiepen ons niet in een onderzoek naar de wel zeer ‘naar het leven
getekende’ personen die hem tot model voor zijn Capito, Schwalb of Pommersfelden
gediend kunnen hebben. Mathis der Maler is tenslotte een opera, dat wil zeggen een
muziek-, geen toneelstuk. In een opera kunnen figuren, situaties, conflicten voorkomen
die in een gesproken drama volkomen onbruikbaar zouden moeten heten. De
muziekdramaturg zal met in dramatisch opzicht onvolledige gegevens meestal meer
kunnen doen dan met een vrijwel volmaakt libretto. Men denke bijvoorbeeld aan
Der Rosenkavalier van Strauss-Hofmannsthal: de muziek bereikt daar slechts zelden
het artistieke niveau van het tekstboek. Het zou, zelfs voor een zo geraffineerd
technicus als Strauss in die jaren was, trouwens een monnikenwerk geweest zijn,
Hofmannsthal te volgen in al
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zijn psychologische detailleringen. De muzikant Strauss kon alle verborgen hoeken
in het libretto wel binnenkomen met zijn voor dit doel gesmede sleuteltje, de Weense
wals. Achteraf moet men natuurlijk constateren dat deze sleutel eigenlijk een loper
was, maar Strauss zelf behoeft het geenszins geweten te hebben...
Er is in dit verband met Hindemiths Mathis uit de aard der zaak nergens sprake
van soortgelijke dissidenties. Primo is Hindemith een beter componist dan tekstdichter,
secundo wist hij precies wat in het libretto onuitgewerkt, ongezegd behoorde te
blijven, teneinde aan de muziek alle ruimte te laten.
Het valt te betreuren dat Hindemiths muziek die enorme vrijgelaten ruimte slechts
voor een zo klein gedeelte vult. In deze drie en een half uur durende compositie, in
deze soli en ensembles, in deze luide en drukke bladzijden, is de muziek schaarser
dan in een fuga van Reger of een sinfonische Dichtung van Strauss. De muziek is,
met een enkele uitzondering, zelfs minder dan het koude geweld van Hindemiths
oude concerten. Dezelfde ostinati kende men reeds, dezelfde compositorische trucs
hadden vroeger al honderdmaal dienst gedaan. De uitzondering, hierboven genoemd,
wordt gevormd door de laatste drie stukken van het zevende tafereel: het tussenspel
(Grablegung), het duet van Albrecht en Mathis, en Mathis' monoloog, minus de
laatste twee maten. Deze fragmenten behoren tot de schoonste, de meest ontroerende
manifestaties van de hedendaagse toonkunst en men zou geneigd zijn, een meester
die het vermogen bezit aldus het hart der dingen te raken, iets te veel te vergeven.
Men zou namelijk willen trachten, in tien minuten ruim drie en een kwart uur te
vergeten...
De grote zevendelige compositie Mathis der Maler is als muzikale manifestatie beter
in evenwicht dan het libretto liet vermoeden. Een componist immers beschikt over
hulpmiddelen die de dramaturg in de regel niet gebruikt. De zevendeligheid van het
geheel is tonaal verantwoord.109 Hindemiths Mathis beweegt zich chromatisch van
Cis naar E en weer terug. Los daarvan staat het voorspel, het Engelkonzert, dat,
hoewel zonder voortekens genoteerd, in G staat. Op zichzelf zit in deze relatie een
verborgen eerstegraads bitonaliteit - een zelfde combinatie die in de opera nog
tientallen malen aan te treffen is.
Wij mogen niet zeggen dat Hindemith groot raffinement aan zijn tonale constructie
besteed zou hebben. Scène 1 begint en eindigt in Cis, scène 2 in d, scène 3 in Es,
scène 4 in e. Vervolgens sluit de cirkel zich: 5 in Es; 6 in D, met veel eerstegraads
bitonale complicaties (dus: As); 7 in Cis. Deze vier grondtonen (met de G van het
voorspel mee: vijf) zijn nauwelijks als tonica's te beschouwen. Zij worden daarvoor
te nadrukkelijk als zodanig geafficheerd. Een tonica is een zeer subtiel en genuanceerd
iets. Zonder ooit als eerstetraps drieklank op te treden kan een tonica een heel stuk
determineren. Volkomen terecht zegt Anton Webern, in zijn analyse van Schönbergs
Kammersinfonie opus 9: ‘Ich führe das Seitenthema des ersten Hauptteiles an; das

109

[WP:] Hindemith ‘hoort’ als componist slechts tonale mogelijkheden. Als theoreticus
(vergelijk zijn Unterweisung im Tonsatz, 1937) slaagt hij er dan ook niet in een nauwkeurig
omschreven standpunt te bepalen ten opzichte van de tegenwoordige muzikale verschijnselen
(pluritonaliteit, polyritmiek, ‘Zwölftonreihen’ en dergelijke).
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scheint in seinem Verlaufe keiner bestimmten Tonart anzugehören, und doch hat
man unbedingt den Eindruck von A-dur.’110 Hindemiths eerste trappen daarentegen
worden op alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen in adamskostuum den
volke vertoond. Soms, zoals op het slot van de eerste scène, doet de armelijkheid
van de schoolse cadens geen kwaad. Het laatste woord was daar aan Sylvester von
Schaumberg, een subalterne figuur. De Feldwebel-sfeer kon met de hier gebruikte
primitieve middelen zeer wel opgeroepen worden. Het laatste akkoord van de laatste
scène daarentegen, ook weer de grote drieklank op Cis, is een ernstige misgreep.
Wat hieraan voorafging, is gebouwd op twee akkoorden: f-c-es-g-bes-e-g!
a-cis-e-gis-b-dis-fis; dat wil zeggen op gegevens die een dominant-tonicafunctie in
A vertegenwoordigen. A is in het tweede gedeelte van deze slotscène zeer manifest
tonica. De manier waarop de terts cis hier tot grondtoon wordt gemaakt, moet evenwel
volstrekt ontoelaatbaar genoemd worden. De vocale lijn (Mathis) alterneert met de
genoemde twee akkoorden, duidelijk herkenbaar in A, op de volgende wijze: ‘Wass
ich an Gutem übte’, (a-d-cis, dat wil zeggen cis is terts) ‘was ich erstrebte’, (a-d-cis)
‘was ich erschuf’, (a-g-f-a) ‘was mir an Ehren ward’, (a-g-f-d-bes-a) ‘was mich
bedrängte’, (a-a-a-a-a) ‘was ich liebte’ (a-b-cis-cis). In plaats van terts wordt cis hier
grondtoon... Aldus plachten vroeger dorpsorganisten nog wel te moduleren, maar
dan ging dat per ongeluk en dan noemde men het fout...
Op deze voor het hele drama allerbelangrijkste plaats is Hindemith het slachtoffer
geworden van een neiging tot mystiek welke ten enenmale vreemd is aan zijn relatief
weinig gecompliceerd naturel van muzikant. Het moest nu eenmaal cis zijn. Het had
ook wel cis kunnen wezen, maar dan was de muziek die eraan voorafging niet
bruikbaar geweest. Die muziek, de beste van de hele opera, stond er nu echter eenmaal
en het moest dus maar zó...
De hele metafysische speculatie die aan de opera ten grondslag schijnt te liggen,
de tonenreeks cis-d-es-e-es-d-cis is een volkomen fictief geval. Hindemiths
muziekbesef heeft hoegenaamd niets middeleeuws. Voor hem geldt één ding: de
musiceerdrift. Hij is geen denker, geen metafysisch architect. Hij kwam, met deze
conceptie, schijnbaar in de buurt van Schönbergs school. Maar men kan geen spoor
van fundamentele overeenstemming aanwijzen tussen hem en de Weense modernen.
In het werk van Schönberg en, nog duidelijker, in de composities van Alban Berg
vindt men iets als een hedendaagse interpretatie van de geestesgesteldheid der oude
Nederlanders, vindt men soms de analogieën met hun kunsten, raadsels en
dubbelzinnigheden. Men zou, in verband met Mathis' grondtonenreeks, wellicht aan
de oude versus recurrentes willen denken (‘Roma tibi subito motibus ibit amor’, of
‘Signa te, signa, temere me tangis et angis’),111 maar het heeft er in waarheid niets
van. Hindemiths spitsvondigheden zijn van een geheel ander gehalte: wanneer in de
tweede scène katholieken en ketters tegenover elkander staan, dan gebruikt hij een
motief van ‘die Widersacher’

110
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Webern doet deze uitspraak in zijn bijdrage ‘Schönbergs Musik’ in Berg e.a. (1912), 22-48.
Twee Latijnse palindromen, volgens de overlevering toegeschreven aan de heilige Martinus
van Tours (Sint Maarten): ‘Rome, tot jou zal door bewegingen plotseling de liefde komen’
en ‘Bekruis jezelf, bekruis jezelf, tevergeefs probeer je me te raken en te kwellen’.
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uit Strauss' Heldenleben. Zo komt ook op een andere plaats ‘der Doktor’ uit Alban
Bergs Wozzeck in de gedaante van ‘ein Gelehrter’ (Capito) voor het voetlicht.
Op zichzelf is de anekdotische componeerwijze geenszins verwerpelijk. In alle
mogelijke composities vindt men soortgelijke, bewust of onbewust aangebrachte
citaten uit eigen of andermans werk. Vooral in het oeuvre van Mahler, in wiens ban
Hindemith zich bij de compositie van deze opera herhaaldelijk bevonden heeft, kan
men verbijsterend veel aan anderen ontleende muzikale uitspraken aantreffen. (Het
sterkste voorbeeld is wellicht een thema uit het sombere eerste deel van de
wrang-geresigneerde Negende symfonie, dat letterlijk ontleend is aan een wals van
Johann Strauss, Freut euch des Lebens...) De techniek welke zich van het citaat
bedient, is echter van een andere, toonkunstig beschouwd lagere, orde dan de
cantus-firmus-techniek en de canonische speculaties der oude meesters. Een muzikale
gedachtegang als het cis-d-es-e-es-d-cis-principe heeft met muziek, gelijk Hindemith
die pleegt te schrijven, even weinig te maken als hiërogliefen met een
kruiswoordraadsel.
Mathis der Maler is met dat al het belangrijkste werk dat Hindemith tot dusverre
geschreven heeft. Voorlopig lijkt de opera mij niet tot het niveau der representatieve
kunstwerken te behoren. Ware de conjunctuur voor de Duitse muziek iets normaler,
dan zouden we ons oordeel, door de mogelijkheid tot vergelijking met verwante
scheppingen, gemakkelijker en positiever kunnen vormen. Enerzijds lijkt Mathis,
naast de producties van de ‘erkende’ levende Duitse componisten, veel te groot;
anderzijds gaat men het stuk vergelijken met de drie of vier singuliere meesterwerken
waaraan onze periode in muzikaal opzicht haar betekenis ontleent. Het is natuurlijk
een onbillijkheid Mathis der Maler te meten met de maten van een Pelléas et
Mélisande, een Wozzeck, een Lulu. Het werk verdient echter de publieke belangstelling
ten volle, vooral de meer bijzondere belangstelling, die zeer gemakkelijk te vinden
zou zijn wanneer, door een kleine verandering in de ‘kulturpolitische’ constellatie,
opvoeringen van deze opera in het vaderland van de componist binnen afzienbare
tijd nog eens mogelijk zouden worden.

De rol van het onbewuste bij de compositorische arbeid
19 november 1938 (DGA)
Beste W.,
Ik heb nog een toezegging van je, dat je voor De Groene duizend woorden zou
schrijven over:
1. de rol van het onbewuste bij de compositorische arbeid,
2. enz.
3. enz.
Hertelijke groet, je V.112
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Schrijver Victor E. van Vriesland (1892-1974), die sinds 1937 hoofdredacteur van De Groene
Amsterdammer was.
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Beste V.,
In duizend woorden gaat dat lastig! Het zijn er dan namelijk een paar honderd te veel
of ettelijke duizenden te weinig. Maar laten wij het bed van Procrustes bestijgen.
Ik vraag mij af welke arbeid wij zouden kunnen verrichten, zonder dat het
onbewuste daar een rol bij speelt. Niet veel, dunkt me. Het onbewuste functioneert
mee als wij een brief schrijven, een kolom cijfers optellen, een portret schilderen,
een akte opmaken, de hond uitlaten of een maaltijd bestellen. Zó algemeen zul je het
dus wel niet bedoeld hebben. Misschien was je belangstelling, toen je het over dit
onderwerp had, meer speciaal gericht op die - onbewuste of halfbewuste - gevoelens
die geacht worden een rol te spelen bij het totstandkomen van kunstwerken in het
algemeen. Het komt mij voor, alles welbeschouwd, dat de taak van het onbewuste
bij de artistieke creatie vooral niet groter is dan bij onze andere bezigheden. Eer
kleiner.
Dit is een aanval op de ‘inspiratie’, zal men zeggen. Toch niet. Voor het ontstaan
van een kunstwerk is de persoon van de maker van meer belang dan de
omstandigheden waaronder hij leeft en werkt; de persoonlijkheid als geheel doet er
meer toe dan de invloeden, van buitenaf en van binnenuit - dat wil zeggen van het
onbewuste uit - die men achteraf meent te kunnen aantonen. Dat Beethoven te midden
van oorlogen en geruchten van oorlogen de Pastorale componeerde, is niet in de
eerste plaats toe te schrijven aan de waarschijnlijkheid dat het rumoer van de
buitenwereld hem tot een ‘Flucht ins Kinderland’ genoopt zou hebben. Als het een
tijdperk van vrede, van opbloei geweest was, zou hij zijn Pastorale ook wel
geschreven hebben, denk ik. Al Beethovens driften, bewuste en onbewuste, leidden
hem bij zijn autoprojecties. In zijn geval: autoprojecties in klank; bij schrijvers en
schilders moeten wij de materie anders noemen: kleur, lijn, begrip.
Wanneer een componist zijn vrees voor het lege papier overwonnen heeft en zich
tot de arbeid gaat zetten, dan ontstaat de schepping in een bepaald eigen tempo. Dat
tempo is voor iedereen anders, ja zelfs voor elk werk van dezelfde auteur verschillend.
Muziek wordt uitgedrukt in tijd en de tijdeloosheid van de beeldende kunstenaar,
die in één oogopslag, in een ondeelbaar moment, zijn hele werk voor zijn geestesoog
(en als het voltooid is, ook voor zijn schildersoog) kan zien, bestaat voor de componist
dus niet. De bezigheid van het schrijven, het nadenken over instrumentatorische of
constructieve details, vraagt tijd. Veel tijd soms.
De functie van het componeren is een proces van verheldering. Hetgeen zich in
eerste instantie als amorfe klankcomplexen aandient, dus: uit het onbewuste
tevoorschijn komt, moet ‘onder noten’ gebracht worden. Gelijk de dichter zijn
gevoelens ‘onder woorden’ tracht te brengen. Zijn de gevoelens die aan Pierre Louÿs'
Chansons de Bilitis ten grondslag lagen, dezelfde die Debussy in zijn Épigraphes
antiques tot klank heeft gebracht? Niemand zou dat kunnen uitmaken. De resultaten
van Louÿs' en Debussy's werkzaamheden schijnen zich, voor ons gevoel althans,
dicht in elkanders buurt te bevinden. Maar dat betekent niet dat dus ook het punt van
uitgang hetzelfde geweest moet zijn. En dit betreft nog een geval van zeer heldere,
weinig gecompliceerde of maskeerbare driften. Als de kosmos of het hiernamaals
erbij komen, is
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er meestal geen gedachte-uitwisseling meer mogelijk. Lees de commentaren op de
symfonieën van Mahler of Bruckner.
Met dit laatste onderwerp hebben wij het ons gestelde gebied eigenlijk al weer
verlaten. Dit nieuwe terrein zou kunnen heten ‘de rol van het onbewuste bij het
beoordelen van muzikale scheppingen’. Wat dacht je, zou daar nog een artikel voor
de Groene in zitten?
Hartelijke groeten, je
W.P.

Ontwerp voor een nieuw orkestrepertoire
Vijftig programma's met zelden of nooit uitgevoerde muziek uit de
negentiende en twintigste eeuw
4 december 1938 (NRC)
[door Eduard Reeser]
De strijd om vernieuwing van het orkestrepertoire, welke in deze rubriek
gevoerd wordt, heeft zich tot nu toe voornamelijk in negatieve zin
ontwikkeld. Wij hebben ons bepaald tot kritiek op programma's, die uit
‘paradestukken’ waren samengesteld, en hebben telkens weer de
wenselijkheid betoogd, dat in de keuze der uit te voeren muziek uit alle
tijden een veel grotere veelzijdigheid en ontdekkingszin betracht moet
worden dan tegenwoordig het geval is.
Dit streven is door velen misverstaan. Men heeft gemeend dat wij het
uitsluitend op ‘moderne muziek’ gemunt hadden, omdat men zich niet kon
voorstellen, dat er van het oudere repertoire nog werken van waarde zouden
zijn die niet op de programma's van onze orkestinstellingen verschijnen.
Om dit misverstand, dat de schijn van bekrompen eenzijdigheid wekt, uit
de weg te ruimen, hebben wij een vijftigtal programma's samengesteld,
waarop uitsluitend werken voorkomen, die niet als geregelde gasten in de
Nederlandse concertzalen beschouwd kunnen worden. Die keuze strekt
zich uit van ongeveer 1800 af tot heden toe en is behalve door de
onbekendheid bepaald door overwegingen van zuiver-muzikale aard: aan
elk der opgenomen werken kan naar onze overtuiging een actuele
kunstwaarde worden toegekend, terwijl sommige stukken ons om hun
curiositeit het aanhoren waard lijken; tevens willen wij hiermede een
grotere waardering voor de zogenaamde ‘kleinere meesters’ bepleiten.
Voorts zijn ook verscheidene werken opgenomen, die hier en daar wel
eens (soms meermalen) uitgevoerd doch elders nog onbekend zijn.
De periode vóór 1800 is niet in aanmerking genomen, omdat de
orkestmuziek uit die tijd zich voor ons gevoel niet voor de grote concertzaal
en de daar vereiste uitgebreide orkestbezetting leent, en dit repertoire
bovendien door de verschillende kamerorkesten in verblijdend toenemende
mate gecultiveerd wordt.
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Bij de rangschikking is rekening gehouden met factoren als stilistische
saamhorigheid, afwisseling, tijdsduur, solistische medewerking, en
dergelijke. Wij hebben ernaar
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gestreefd, in ieder programma ‘elck wat wils’ te geven en daarbij de
volgorde zo te kiezen dat de moeilijkste werken op de grootst mogelijke
aandacht kunnen rekenen.
Natuurlijk is het allerminst onze bedoeling dat de thans zo veelvuldig
uitgevoerde muziek uit het repertoire verwijderd moet worden; een nieuwe
generatie van muziekliefhebbers heeft op die standaardwerken het volste
recht en men zal goed doen, volks- en jeugdconcerten aan die muziek te
wijden. Maar voor het ‘geroutineerde’ concertpubliek zal het werkelijk
heel gezond zijn de uit den treure gespeelde symfonieën van Beethoven,
Schubert, Brahms, Tsjaikovski, de geijkte stukken van Weber, Liszt,
Wagner, Strauss en vele anderen eens een paar jaar over te slaan.
Uiteraard zou het solistendom in verband met dit nieuwe repertoire grondig
gereorganiseerd moeten worden, daar de orkestinstelling de solist zal
hebben voor te schrijven welk stuk hij moet spelen, in plaats van gedwee
af te wachten waarmee de solist voor den dag belieft te komen. Wij vrezen
echter dat dit wel een vrome wens zal zijn...
Al is dus dit ontwerp voor een nieuw orkestrepertoire eigenlijk in het kader
van een utopisch concertleven gedacht, in elk geval kunnen deze vijftig
programma's doen beseffen wat wij op het ogenblik aan muziek tekort
komen - en daarmee zou al veel zijn gewonnen!
[volgen de 50 concertprogramma's - zie BIJLAGe 5]

Het Nederlandse concertrepertoire
10 december 1938 (DGA)
Journalistiek gesproken is het op het ogenblik een slechte tijd voor ‘het’ repertoire.
Niemand is er ronduit tevreden mee, noch in artistiek, noch in economisch opzicht.
Het ontbreekt niet aan pogingen tot vernieuwing, maar het geval biedt niet veel
gunstige aspecten. Het Concertgebouw vernieuwt principieel zo weinig mogelijk;
het Rotterdamse Orkest, niet belast door tradities en aan geen enkel protocol gebonden,
even principieel zoveel mogelijk.
Het ontbreekt bij dit alles niet aan raadgevers en stuurlieden op de wal. Een aardig
specimen van vastelandsschipperij was te vinden in de NRC van 4 december
laatstleden. Na het aftreden van de componist Willem Landré als muziekverslaggever
immers stemt het Rotterdamse blad luidkeels in met het koor dergenen die een radicale
vernieuwing van het vaste repertoire de enige mogelijkheid tot verder bestaan van
het openbare concertleven achten. Men zou zich, oppervlakkig gezien, willen
verheugen in deze steun, van zo onverdacht respectabele zijde, aan de tendensen der
op vernieuwing, op vooruitgang gerichte groepen. Bij nader inzien is er ditmaal
echter niet de minste reden tot verheugenis. Deze criticus in zijn gedaante van
programmasamensteller bleek hier niet voldoende ter zake kundig en het wil ons
voorkomen dat een verdergaan in de hiermee ingeslagen richting niet in het voordeel,
noch van de NRC, noch van het Nederlandse muziekleven, genoemd mag worden.
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Het artikel in kwestie bevatte een vijftigtal orkestprogramma's, als ‘ontwerp voor
een nieuw orkestrepertoire’. Bescheidenheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat
deze programma's eigenlijk ‘in het kader van een utopistisch concertleven gedacht’
zijn, maar met dat al werd het recept toch maar gegeven. Een recept dat, mocht het
ooit toegepast worden, de belangstelling voor muziek van de normale Nederlandse
concertbezoeker in de kortst mogelijke tijd tot nul zou terugbrengen. Ten aanzien
van de zuiver muzikale waarden immers is de mentaliteit welke aan dit utopistisch
repertoire ten grondslag ligt, volkomen destructief gericht. Niet uit muziekhaat (dat
wil zeggen verkeerd gerichte muziekliefde), doch, erger: uit verkeerd gericht
idealisme.
Het grootste deel van deze fictieve programma's is merkwaardig slecht van
samenstelling. Wil men voorbeelden? Zie dan nr. 24: Debussy, Rondes du printemps;
Berg, Vioolconcert; Schumann, Derde symfonie... Of nr. 19: Hindemith, Suite;113
Van Lier, Tweede symfonie; Beethoven, Tripelconcert. Of, ten slotte, nr. 39:
Hoffmann, Ouverture;114 Weber, Pianoconcert; Bizet, Roma-suite; Strauss,
Josephs-legende. De niet ‘revolutionair’ samengestelde programma's zijn juist zo
als Rudolf Mengelberg zijn abonnees reeds sinds jaar en dag voorzet: nr. 31, Mahler,
Negende symfonie, sec; nr. 38, een authentiek Concertgebouw: Hollands program
met Zweers, Diepenbrock, H. Andriessen, Badings en Wagenaar. Of nr. 45: Serenade
van Brahms en Achtste van Bruckner.
Een oppervlakkige analyse van dit ‘repertoire’ levert een aantal van ongeveer veertig
Nederlandse composities bij een totaal van bijna tweehonderd werken op; dat lijkt
voor Amsterdam veel, doch voor Rotterdam eer weinig. Diepenbrock is in dit
luilekkerland vertegenwoordigd met tien stukken, Badings met zeven, Monnikendam,
Dopper, Zweers en Rudolf Mengelberg ieder met één, als ik goed geteld heb;
Wagenaar met twee. Van Bruckner gaan vier symfonieën, van Mahler, behalve de
onvoltooide Tiende en de Kindertotenlieder, de Zevende en Negende symfonie,
benevens een potpourri uit Tweede en Derde symfonie (Andante en Scherzo uit II
plus Menuetto uit III)...
Naast het concert voor twee hobo's van Voormolen staat de Kammersinfonie van
Schönberg (!); een stuk dat niet voor de ‘grote’ concertzalen bestemd is. Van
Beethoven: de Ouverture Zur Weihe des Hauses, de Eerste Leonore, het Tripelconcert
en de door Weingartner georkestreerde Hammerklaviersonate... Eigenlijk is dit nogal
erg. Ten dele staan er werken op dit repertoire die er niet zijn: een Symfonische suite
uit Halewijn van Pijper, waarvan het bestaan mij tot dusverre onbekend was.115

113

114
115

Het betreft de suite uit Hindemiths opera in één akte Das Nusch-Nussi, op. 20. Pijper had de
dansen uit dit werk 11 jaar eerder gehoord tijdens een volkszomerconcert; zie de recensie in
het Rotterdamsch Nieuwsblad van 9 juli 1927.
E.T.A. Hoffmann (1776-1822) was ook als componist zeer productief. In Nederland was
zijn werk volkomen onbekend. Reeser had de Ouverture Undine geprogrammeerd.
Reeser wist wel degelijk dat er geen Halewijn-suite bestond, maar hij wilde Pijper met dit
programmavoorstel aansporen er een te maken. Volgens Reeser was de felheid van dit artikel
van Pijper mede ingegeven door het feit dat deze in de suggestie een afwijzing veronderstelde
van Halewijn als symfonisch drama (mededeling Reeser, december 2001).
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Wanneer wij ons iets nauwkeuriger rekenschap hebben gegeven van de bedoelingen
en ambities welke achter dit ‘ontwerp van een nieuw orkestrepertoire’ schuilgaan,
dan verdwijnt veel van de importantie welke men geneigd is ongelezen toe te kennen
aan vier kolommen NRC. De behoeders van ‘het’ Repertoire, de heersers over de
onzalige ancilla reipublicae, deze ietwat slome en hardleerse maagd, kunnen gerust
zijn. Er is geen aanleiding om aan deze wensfantasie meer aandacht te besteden dan
aan het halfhonderd spasmodische overtuigingen die de kunstpagina's van zo menige
nette en gezellige courant tot een soms ietwat irritante, soms lachverwekkende, maar
altijd overbodige lectuur maken. Het stuk verscheen namelijk op 4 december; het
was dus niet anders of meer dan gewoon een - onbehoorlijk lang en onbescheiden,
dat moet men toegeven - verlanglijstje voor St.-Nicolaas. Wat een koek, en wat een
borstplaat...
Het is, ten slotte, toch jammer dat het serieuze streven naar vernieuwing en verrijking
van het Nederlandse muziekleven door courantenartikelen als deze zo ernstig geschaad
kan worden. Le ridicule tue, hoe goed de bedoelingen nu ook geweest mogen zijn.

Programma-inleidingen
31 december 1938 (DGA)
De mode van het spreken, schrijven en divageren over muziek heeft zich ontwikkeld
op een wijze die nauw verbonden bleef aan de opbloei van het openbare concertleven.
Over muziek wordt gedacht, gesproken en geschreven door de meest verschillende
persoonlijkheden; door degenen die van nabij met de kunst en/of het vak te maken
hebben: de componisten en de executanten zowel als door de legioenen der direct of
zijdelings geïnteresseerden: de estafettelopers der muzikale waardering. Uit de aard
der zaak blijven op de iets langere duur slechts de beschouwingen en gedachten der
óf muzikaal óf kunstfilosofisch belangrijkste denkers over. Aan zogeheten actuele
objectiviteit pleegt het nageslacht slechts weinig waarde toe te kennen. Ook vandaag
nog zijn de muziekbeschouwingen van Schumann, Berlioz en Wagner de moeite van
het lezen en overdenken zeer waard, en niet slechts ten behoeve van onze kennis
omtrent de grote figuren Wagner, Berlioz en Schumann.
De wijze evenwel waarop deze meesters over muziek plachten te denken en te
schrijven, past niet meer in de tegenwoordige perceptie van het leven en van de
muziek. Hun beschouwingen hadden muzikale en buitenmuzikale (literaire) waarde.
De muziek, na en voornamelijk door Wagner, werd een factor van betekenis in het
maatschappelijk bestel; zij werd ethisch, cultureel, ja zelfs een religie-equivalent.
De muziekbeschouwingswijze bleef hierbij achter: de programma-inleidingen en
kritische essays verwijderden zich hoe langer hoe verder van het punt van uitgang,
van de muziek namelijk, welke zij geacht werden te bevorderen. De ontwikkeling
van het schriftuur over de muziek is helaas louter gegaan in de richting van het
buitenmuzikale.
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In de tegenwoordige tijd kan men op twee wijzen over muziek schrijven. Ten eerste
met een ethisch of romantiserend literair praatje, stijl de bloemetjes, de beek en het
landvolk uit de Pastorale. Ten tweede zakelijk, met cijfers, technische termen en
enige historische gegevens.
Is het nog nodig te zeggen dat deze tweede, de exacte methode, heden ten dage
evenzeer in diskrediet is geraakt als alle andere vormen van wetenschappelijk denken?
Men zou soms menen dat de enige vorm van wetenschap welke nog belangstelling
wekt, uit het brein van ingenieurs moet komen. De geschiedenis, de wijsbegeerte
mogen alle verkracht worden ten bate van - ja, waarvan eigenlijk? Ten bate van klein
eigenbelang is nog mild geoordeeld...
De muziek is een volkomen nutteloze zaak. Nutteloos, en dus volstrekt onmisbaar.116
De enige zaken welke men op den duur namelijk kan ontberen, zijn de specifiek
‘nuttige’. Deze opmerking is uit de aard der zaak niet defaitistisch gemeend. De
mensheid gelooft soms wel dat zij het buiten alle bovenzinnelijke waarden stellen
kan. Waartoe dit moderne bijgeloof leidt, kan men bestuderen aan de collectieve
angstpsychose, waardoor de moderne Europeaan zich in ongunstige zin onderscheidt
van Bosjesmannen en Papoea's. Met geesten van afgestorvenen is nu eenmaal meer
te beginnen dan met nuttige producten als mosterdgas, explosieven en luchtkruisers...
De kunsten zouden hun rol als beschavingsfactor ook in de tegenwoordige
geteisterde maatschappij nog kunnen vervullen, ware het niet dat ook de kunst, ook
de kunstenaren, aangevreten werden door het kwaad van onze eeuw: de angst.
Angst is de ongelokaliseerde vrees, de vrees voor het onbekende. Wat de muziek
betreft manifesteert zich de angst al zeer duidelijk: in een afkeer van het nog niet
bekende. Nieuw is dit verschijnsel niet; wij maken niet de eerste periode van
collectieve angst mee. Wij waren er alleen aan gewend geraakt de psychose van het
jaar 1000 als een lang overwonnen en gesublimeerd infantilisme te beschouwen, en
de ontdekking dat men in duizend jaar niet zo erg veel geleerd en in het geheel niets
vergeten heeft, is niet bepaald iets om trots op te wezen.
De houding van de moderne mens inzake kunst is dus die van een verlangen naar
het gegarandeerd ongevaarlijke, het vanouds bekende, dat geen verrassingen kan
bieden: geen nieuwe ontdekkingen - maar dan tenminste ook geen nieuwe
catastrofen... De retrogressie vertoont zich op het terrein van de scheppende kunst,
op de gebieden van de reproductieve kunst en wellicht het duidelijkst in de randstaten,
de heel of half literaire beschouwingen van oude, nieuwe en nieuwste muziek.
De bloemen, de beek, het landvolk, de zonnestelsels, de parafrases op filosofische
en literaire gegevens hebben de muziekgevoeligheid van de leek reeds jarenlang
geschaad. Maar er stond iets tegenover, tien, vijftien seizoenen geleden. Er was een
dorst naar kennis, naar exacte formuleringen. Men kon veel of weinig waar-

116

Deze uitspraak doet denken aan het citaat van Henri de Régnier, afgedrukt op de eerste pagina
van Ravels Valses nobles et sentimentales: ‘... le plaisir délicieux et toujours nouveau d'une
occupation inutile’ en is een echo van Théophile Gautiers theorie dat iets alleen maar mooi
kan zijn als het nutteloos is en dat omgekeerd al het nuttige lelijk is (voorwoord tot
Mademoiselle de Maupin, 1835).
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dering gevoelen voor de muziek van Stravinsky uit zijn eerste neoklassieke periode
(Pianoconcert, Pianosonate), maar hetgeen naar aanleiding van die muziek in de
programma's te lezen werd gegeven, was tenminste een destijdse parafrase op
Hanslicks ‘tönend-bewegte Form’.117 Die vorm was in het geval Stravinsky niet
nieuw, maar het punt van uitgang liet juiste consequenties toe. Tegenwoordig zijn
het weer de beek en de klavertjes van vier. En gevaarlijker dan vroeger. Want de
schijn wordt gewekt dat het zoeken in de richting der muzische exactheid opgegeven
moest worden, omdat daar niets te vinden geweest zou zijn.
Het is nodig hiertegenover welbewust stelling te nemen. De kunstenaar die zijn
‘gevoelens’ in een muzikale schepping gerealiseerd heeft, kan inderdaad het een en
ander ter verduidelijking van die bedoelingen meedelen. Berlioz, Wagner, Schumann
kozen de associatieve weg. Dit had natuurlijk alleen zin ten overstaan van een
muzikaal bevoegd publiek. De onmuzikalen werden niet tot het ‘verstaan’ van hun
bedoelingen gebracht door middel van de ontroerende of kinderachtige verhaaltjes,
welke naar aanleiding van de muzikale wezenlijkheden verzonnen en verteld werden.
Latere geslachten hebben de methode overgenomen, maar de psychische materie
was een andere geworden. Er is een neiging te bespeuren, in de Nederlandse couranten
zowel als in de programmabijschriften, om de ‘bedoelingen’ van grote en kleine
componisten, van muzische wijsgeren en kinderlijke muzikanten, den volke te
vertonen in staatsiejurken en op kothurnen. Dat men zich zodoende vergrijpt aan de
essentiële muzikale waarden van het bewonderde en aangeprezen kunstwerk, komt
in hun brein niet op.
Schrijvers zowel als lezers schijnen afgestompt te zijn voor het muzikaal gevoel
als emotie sui generis. Muziek moet, vinden zij, eerst wat anders worden: een leerstuk,
of een drama, of een anekdote. Een ding waarover niet breedvoerig geconverseerd
kan worden, schijnt niet te deugen in de ogen en oren van onze te woordenrijke
generatie.
Het ware te wensen dat de (schaarse!) voorbeelden van een exacte muzikale
analyse, zoals bijvoorbeeld Alban Berg die geschreven heeft naar aanleiding van een
stukje van Schumann,118 in handen van de waarlijk muziekgevoeligen kwamen, meer
dan tot nu toe het geval is. Men zou misschien iets uitermate belangrijks weer leren:
te zwijgen over een ding van schoonheid en het zwijgend aanvaarden en bewonderen.
Men zou zich dan wellicht ook weer rekenschap leren geven van het feit dat een
componist zijn ‘gevoelens’ uit in de vorm van noten en dat hetgeen hij verder mee
te delen heeft, geen lyriek is, maar de formulering van op zichzelf uiterst belangrijke
compositorisch-technische zaken.

117

118

Eduard Hanslick (1825-1904), een van de belangrijkste muziekcritici van de negentiende
eeuw, definieerde in zijn boek Vom Musikalisch-Schönen (1854) muziek als ‘tönend-bewegte
Form’ en creëerde daarmee het theoretische raamwerk van zijn propaganda vóór Brahms en
tegen de aanhangers van Wagner. Hanslick beschouwde Wagners afhankelijkheid van
dramatiek en woordschildering als strijdig met de aard van de muziek, die haar expressieve
waarde louter dient te ontlenen aan de vorm en niet aan buiten-muzikale associaties.
De beschouwing over Träumerei van Schumann is onderdeel van een tegen Hans Pfitzner
gericht artikel, dat in de Musikblätter des Anbruch van juni 1920 verscheen. Het artikel is
herdrukt in Reich (1937).
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Het is dwaasheid te doen alsof de muziekgevoelige leek geen belangstelling zou
hebben voor de techniek van het vak muziek. Muziekanalyse is geen geheimtaal die
voor profanen verborgen zou moeten blijven. Maar het is voor de meeste schrijvers
over muziek nu eenmaal gemakkelijker hun lezers met een kluitje lyriek het riet in
te sturen, dan een stuk Nederlands proza te schrijven over de muzikale eigenschappen
van een symfonie van Bruckner of een concert van Hindemith.
En toch heeft slechts dit laatste (misschien) enige waarde...

Muzikale onderproductie
25 maart 1939 (DGA)
Terecht vestigt men van bevoegde zijde onze aandacht op het verschijnsel der huidige
literaire overproductie; een euvel dat, gelijk Victor van Vriesland in De Groene
Amsterdammer van 11 maart laatstleden opmerkte, terug te voeren is op een
beangstigend gemis aan zelfkritiek bij de schrijvende en kritiserende instanties.
De letterkunde en de muziek zijn in meer dan één opzicht antipoden, voorbestemd
om elkander zelden te begrijpen, soms elkanders complement, vaker nog passieve
of actieve tegenstanders te zijn. Ik zou niet durven zeggen dat het de muziek altijd
goed gaat, wanneer de letterkunde een kommervol bestaan zou voeren (of omgekeerd);
zó simpel en verkeerd liggen de dingen niet. Om actueel te blijven: op het ogenblik
gaat het de literatuur en de muziek beide slecht. De (Nederlandse) letterkunde lijdt
onder het euvel der overproductie; de (internationale) muziek echter juist aan een
onderproductie.
In geen jaren is een dusdanig laag niveau bereikt als op dit moment. De uiterst
geringe productie is hier niet het gevolg van een toevallige onderconsumptie, noch
van een teveel aan zelfkritiek bij de componisten. Want wat gecomponeerd wordt,
komt altijd wel hier of daar tot uitvoering (in Rotterdam bijvoorbeeld, om in ons land
te blijven). En de stukken die men ons voorspeelt, zijn voor het grootste deel inferieur
aan de producties van een jaar of tien geleden.
Men zal ons niet van een goede-oude-tijd-complex beschuldigen. Vruchtbare
perioden werden altijd door schrale tijdperken gevolgd. Het actuele verschijnsel is
echter meer dan een normale terugslag, het is een sauve-qui-peut.
De muziek is in landen als Duitsland en Italië uit haar tempels gezet en de straat
opgestuurd - in de letterlijke zin van het woord.
De kunst muziek bezat nimmer enige ‘waarde’ voor de brede lagen der tijdgenoten.
Bach gold als de geringere van een Telemann, Beethoven betekende voor zijn
tijdgenoten minder dan een tienderangs auteur, wiens naam thans zelfs niet meer
gekend wordt. De eisen welke men in de dictatoriaal geregeerde landen aan de kunst,
aan de muziek moet stellen, zijn actualiteits- en niveau-eisen. Voor de muziek was
geen plaats meer in de ‘hogere’ regionen - zij moest zich ter beschikking van de
massa's gaan stellen. Hetgeen ons op dit niveau wordt voorgespeeld, is echter dermate
inferieur aan het slechtste werk uit het midden der vorige eeuw - óók al geen zeer
vruchtbare periode! - dat het mij juister lijkt, hier zelfs geen namen te noemen.
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Het pijnlijke hierbij is dat zowel Duitsland als Italië tot voor kort in hoge mate deel
hadden aan de internationale ontwikkeling van de universele kunst muziek.
Echter, in Frankrijk, Engeland, Nederland is de productie ook sterk verminderd,
kwalitatief en kwantitatief. Niet omdat van hogerhand geëist werd dat de productie
onder het geestelijk bereik van de artistieke analfabeet gebracht zou kunnen worden.
Niet omdat men hier aan een volkomen fictieve scheiding tussen joods en niet-joods,
tussen cultureel waardevol en ‘entartet’ de artistieke waarheid zou hebben opgeofferd.
Maar ook hier blijkt de belangstelling in nutteloze - en desalniettemin volkomen
onmisbare - zaken als schoonheid en wijsheid sterk verminderd te zijn. Ook hier
tracht men bij de onontwikkelden in het gevlij te komen, liever dan te proberen deze
onwetenden tot kenners te ontwikkelen. Ook hier doet een artistiek maar al te vaak
onbevoegde kritiek het hare om ieder begrip van niveau, van gradatie uit te wissen.
Men vecht tegen spoken en laat inmiddels zijn huis leeg stelen.
Inderdaad - het is de weg van de geringere weerstand. Iemand die het vak
componeren verstaat - het is tenslotte een ambacht, als timmeren of tuinieren - kan
makkelijker een stukje vervaardigen dat door het merendeel der kapelmeesters en
achtennegentig procent van het publiek aantrekkelijk wordt gevonden, omdat het
onorigineel, namaak is!, dan een compositie waarin eisen gesteld worden: eisen aan
de auteur, de executanten, de toehoorders. Van Vriesland ziet ‘het enige middel om
de noodlottige kringloop te doorbreken [...] in de vorming van een kader van
verantwoordelijke, doelbewuste en zeer deskundige (letterkundige) beoordelaars’.
Hieraan zijn wij in musicis (nog) niet toe. Wij zouden reeds tevreden zijn als de
componisten, de scheppende instanties, zich hun taken wat scherper bewust wilden
zijn. Met het leveren van actuele muziekjes, het schrijven van ten naaste bij geslaagde
werkstukken, het epateren van de muzikale hartstochten des braven burgermans
wordt immers de vooruitgang nauwelijks gediend.
De jaren 1925-1932 beloofden veel voor het componeren in Nederland. Weinig,
te weinig, van die beloften is in vervulling gegaan. De Nederlandse componist heeft
thans, in 1939, niet meer het recht zijn onderproductie toe te schrijven aan een
onderconsumptie van het tegenwoordige publiek: hetgeen hij in 1929 van zijn hoorders
eisen mocht, wordt thans in verhoogde mate van hemzelf gevraagd.

Nieuwe boeken over muziek
8 juli 1939 (DGA)
Dr. E.W. Schallenberg: Muziekhistorische perspectieven
Het boek van dr. Schallenberg bevat geen literatuur voor iedereen. Van huis uit is
de muziek reeds een zaak waarover men liever niet schrijven en spreken moet,
wanneer de belendende gebieden: de letterkunde, de schilderkunst, filosofie, theologie
en psychologie, volkomen onbekend land zouden zijn. De beste muziekkritische
essays ontlenen een aanmerkelijk deel van hun waarde aan het feit dat de auteurs
van die
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artikelen veelzijdige, veel wetende en veel begrijpende persoonlijkheden genoemd
konden worden. Mandarinisme kwam in de beschouwingen over muziek en musici
altijd minder voor dan in de literatuur bijvoorbeeld.
Hiermee is niet gezegd dat alles wat men in boek, periodiek of dagblad over
muzikale onderwerpen te lezen pleegt te krijgen, aan bepaalde, extra hoge eisen van
culturele aard zou beantwoorden. Maar wel, dat het gemiddelde niveau hoger ligt
dan ten aanzien van de andere kunsten het geval is. Stupide loftuitingen, botte
verachting treft men hier in Holland tot dusverre slechts in (een gedeelte van) de
dagbladpers aan.
Hetgeen men in maandblad of boek over muzikale onderwerpen vindt afgedrukt,
is bijna altijd vrij van partijdige hekelzucht en evenzeer van adoration mutuelle. Bijna
altijd.
De studiën van dr. Schallenberg stellen extreem hoge eisen aan het niveau van
kennis en beschaving van de lezer. Soms lijkt het onderwerp wat al te zeer een
specialiteit, voor het vele wat ermee in verband wordt gebracht. Ik weet het wel:
alles is tot op zekere hoogte belangrijk, en een figuur als Constantijn Huygens
bijvoorbeeld heeft zeker recht op belangstelling van de intellectuele Nederlander van
1939. Maar het boek werd door de keuze van tien wel zeer ver uiteenlopende
onderwerpen ietwat hybridisch. Er is ook een zeker gebrek aan systematiek in de
wijze van behandeling. Studies als ‘Schweitzer en Bach’, ‘Luther’, ‘Poolse folklore
en Chopinologie’ bestrijken de grootste ‘breedten’ in Schallenbergs beschouwingen.
Stukken als ‘Moesorgski en Debussy’, het essay over Johan Wagenaars opera's komen
meer in de buurt van de - zeer goede! - muziekkritiek. Hier blijkt dan ook soms een
tekort aan muzikale praktijk: het evenwicht tussen pro en contra is daar, voor een
muziek-kritische studie, wat te labiel.
Tot dezelfde categorie behoort het artikel over Puccini, doch hier is een
voortreffelijk equilibre bereikt tussen zeer ver uiteenliggende uitersten van
bewondering en verguizing. Dit essay is naar mijn mening niet slechts het beste
fragment uit Schallenbergs boek, maar tevens een uitstekend voorbeeld van goede,
actuele, muziekbeschrijving.
Stilistisch is de schrijver na zijn nu tien jaar oude Studiën over Frédéric Chopin
aanmerkelijk vooruitgegaan.119 Het is soms nog wel stroef, maar ontsporingen als op
bladzijde 128 een enkele maal voorkomen, zijn een grote uitzondering geworden.

Dr. K.Ph. Bernet Kempers: Meesters der muziek
Dr. Bernet Kempers' boek ‘wil van nut zijn voor ieder die hetzij in de concertzaal,
in de opera, voor het radiotoestel of bij de grammofoon gaarne naar muziek luistert
en die wel iets meer wil weten van de meesters die hem dit genot verschaffen’.
Aan dit schijnbaar zeer beperkte, doch in wezen veelomvattende programma
voldoet het werkje op bewonderenswaardige wijze. Bernet Kempers heeft in zijn
Muziekgeschiedenis (1932)120 alle biografieën weggelaten. Die levensbeschrijvingen
119
120

Zie Pijpers recensie in De Muziek van november 1929 (HPG 2, 505).
Zie Pijpers recensie in De Gids van juli 1932 (HPG 2, 601-604).
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vindt men thans, overzichtelijk gerangschikt en vermeerderd met 37 pagina's
biografische aantekeningen - van dall'Abaco tot en met Zweers - in een fraai
uitgegeven deeltje verzameld. Voor het lekenpubliek is dit een ongemeen
aantrekkelijke uitgave. En voor de musicus, wiens belangstelling meer uitgaat naar
de praktijk dan naar de theoretische en historische zijde van het vak, bevat het werk
een merkwaardig volledige en overzichtelijk geordende documentatie.
Uit de aard der zaak zijn uiteenlopende waarderingen mogelijk. Men kan het echter
niet verwonderlijk achten dat de schrijver zich bij de keuze van zijn ‘meesters’ ten
dele liet leiden door de concertpraktijk van alledag. Men mag in een boek als dit
inderdaad biografieën verwachten van Tsjaikovski en Mahler! Dat daartegenover
uitstekende hoofdstukken aan Lasso, Monteverdi, Sweelinck, Schütz, Rameau en
Hugo Wolf gewijd werden, verzoent ons met het andere principe.
Bijzonder geslaagd zijn de beschouwingen over Liszt, Schubert, Mozart en Berlioz.
Vergeleken met andere muziekhistorische werken zou men dit boek wellicht een
documentaire film mogen noemen. Maar geeft het niet te denken dat juist de
‘documentaire’ van meer belang schijnt te worden voor onze beschaving dan de film
als kunst sui generis?

In memoriam Cornelis Dopper
23 september 1939 (DGA)
De tijdgenoot kende en waardeerde Dopper voornamelijk als tweede dirigent van
het Concertgebouw.121 Zal het nageslacht wellicht meer belangstelling voor de
componist aan de dag gaan leggen?
Een tijd lang werden Doppers composities - dat wil zeggen enkele van zijn
composities - bij elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid op de programma's van
het Concertgebouw geplaatst. Met name het grote variatiewerk voor orkest, waaraan
men de niet zeer juiste naam Ciaconna gotica had gegeven, heeft onder deze
overwaardering ernstig te lijden gehad. Men had, en heeft, in het Concertgebouw
altijd behoefte aan enkele Nederlandse auteurs, niet van het eerste plan, wier werken
het Concertgebouw-publiek niet afschrikken, wier instrumentatie erop berekend is
de speciale verdiensten en eigenaardigheden van het orkest en zijn dirigent Willem
Mengelberg in het gunstigste licht te stellen. Aan deze eisen kon, tot plusminus 1925,
het orkestrale oeuvre van Dopper geheel voldoen. Beter dan dat van Diepenbrock,
bijvoorbeeld.
Dat er naast deze symfonische Dopper ook nog een andere componistenfiguur in
hetzelfde sterfelijke hulsel huisde, heeft het grootste deel van de tegenwoordige
muziekliefhebbers niet eens geweten. Cornelis Dopper van de ‘gotische’ Ciaconna,
van de lange symfonieën met zonderlinge namen (Amsterdamsche, Zuiderzee,
Homerische), was de officiële componist van de Van Baerlestraat: in rok, en omgeven
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Cornelis Dopper bekleedde die positie van september 1908 tot 1 januari 1932.
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met een klein, plechtig, aureooltje. Wij, die Dopper gekend hebben en gewaardeerd
op een andere wijze en een ander plan dan het Concertgebouw-publiek, wisten dat
dit officiële gewaad Dopper uitermate slecht paste.
De natuurlijke Dopper, om het zo eens te noemen, was volkomen niet ‘representatief’,
niet ‘symfonisch’. Hij was van huis uit iets, naar men zeggen zou, zeer ‘on-Hollands’.
Hij was een romantisch operacomponist.
In zijn opera's: Het blinde meisje van Castel Cuillé, Fritjof, William Ratcliff, Het
erekruis, stroomt, voor onze tegenwoordige smaak, wat erg veel dik drakenbloed.
Maar drakenbloed is óók bloed...
Het zou de moeite lonen de componist Dopper te herdenken door enige
uitvoeringen, niet van zijn al te vaak gespeelde repertoirenummers, maar van een
paar operafragmenten, van zijn kinderkoren (Heidroom), van zijn Scherzo voor
sextet.
De relatie met het Concertgebouw heeft aan de componist Dopper zowel roem als
verlies bezorgd. Sub specie aeternitatis: meer verlies dan winst. In dit milieu immers
kon hij zijn ietwat onbehouwen, ongecompliceerde, boerse persoonlijkheid slechts
handhaven ten koste van talloze concessies, welke niet nagelaten hebben zijn
kunstenaarschap ernstig te schaden. Een gladder, doch onbetekenender man zou er
heelhuids af zijn gekomen; Dopper is er, in levenden lijve, als componist aan
gestorven.
Nu hij, negenenzestig jaar oud, ook lichamelijk gestorven is, bezint men zich op
hetgeen hij werkelijk is geweest. En dan is daar meer reden om dankbaar te zijn dan
bij een alleen maar muziekkritische beschouwing mogelijk leek. Dopper is een
uitstekend muzikant geweest en een goed mentor voor zijn leerlingen en orkestleden.
Voor talloos velen was hij een trouw kameraad, een helper en een raadgever. Zijn
taak in het Concertgebouw, een bescheiden taak voor een componist, maar een bij
uitstek dankbare taak voor de adjudant die hij daar zijn leven lang gebleven is, was:
plooien gladstrijken. Hoeveel stormen en stormpjes hij er niet bezworen heeft, hoeveel
zenuwen door hem tot rede zijn gebracht, is niet bij benadering te zeggen...
In het Nederlandse muziekleven van 1910-1925, voor zover zich dat in het
Amsterdamse Concertgebouw afspeelde, zal het aandeel van Cornelis Dopper niet
gemakkelijk overschat kunnen worden. Het oordeel over de historische betekenis
van zijn werk, met name over het zogenaamde ‘Hollandse’ in dat oeuvre: het boertige,
het provinciale - kortom de bekende gegevens welke ook in de stukken van Bernard
Zweers zo overvloedig voorkwamen - is op dit ogenblik niet aan de orde.

Muziek als internationale taal
16 december 1939 (DGA)
Oppervlakkig bezien zou men geneigd zijn de universele kunstmuziek tot een soort
super-Esperanto van het kunstgevoelig deel van het mensdom te verklaren. Een
toonladder is een toonladder, hier of in Portugal. Tonale functie wordt in Leipzig,
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Melbourne en Tokio op dezelfde wijze onderwezen. De internationale waardering
van de representatieve oude meesters der muziek heeft een stabieler koers dan de
dollar, de lire of de yen. De belangstelling voor muziek als maatschappelijke factor
verschilt in Timboektoe en Rotterdam nauwelijks. En toch ontbreekt er aan dit
schijnbare internationalisme van de moderne gaya scienza122 nogal het een en ander.
De ‘taal’ der internationale toonkunst wordt vrijwel overal over het oppervlak der
aarde verstaan. De ‘muziek’, welke met behulp van die taal opgeroepen, geschapen
of gereproduceerd worden kan, is in veel beperkter mate verstaanbaar dan men
aanvankelijk zou willen denken.
Bach, Meyerbeer en Sousa bedienden zich van dezelfde noten en tekens, van
vrijwel identieke melodische en harmonische formules. Zou men denken dat de
Meyerbeer-enthousiast ooit tot een werkelijk verstaan van Bachs muzikale
bedoelingen zou kunnen komen? Zou iemand durven volhouden dat de geestelijke
puber, gevoelig voor het primitief geweld, waarvan bijvoorbeeld Sousa eens het
privilege had, tot het ervaren van één enkele muzische sensatie in staat zou zijn?
Hiermee is reeds aangeduid hoezeer ook in de muziek het internationalisme aan
bijzondere voorwaarden moet voldoen om bestaansmogelijkheid te vinden. De ervaren
melomaan, die een groot deel van zijn belangstelling en van zijn tijd besteed heeft
aan het leren kennen van de wereldliteratuur der muziek, mag het bestaan van
artistieke landsgrenzen ontkennen. Hij deelt dit voorrecht met zijn medekunstenaars
en met enkele grote geleerden. Maar de wereld is niet bevolkt met kunstenaars en
geleerden; de wereld wordt niet geleid door de inzichten van geleerden en kunstenaars
- integendeel. Onze ongeleerde en onkunstzinnige wereld is nog niet eens aan een
vaag idealisme betreffende de menselijke samenleving toe - hoe zou zij zich dan
open kunnen stellen voor concrete wensen, die samenleving betreffende?
Op dit ogenblik een pleidooi te houden voor internationale (kunst-)waarderingen
lijkt monnikenwerk. Er was nooit veel overeenstemming in de wederzijdse appreciatie,
maar het peil van 1939 ligt ver beneden het tot dusver geregistreerde minimum. Haat
en verachting regeren oppermachtig; hoe zouden volkeren die elkanders geest
verfoeien, waardering kunnen hebben voor de muzikale uitingen van diezelfde gehate
geest?
Men betreurt het, maar er is geen mogelijkheid hier binnen afzienbare tijd wijziging
in te brengen. Wij mogen er met grote stelligheid op rekenen dat de Duitse muziek
voor een ruim aantal jaren taboe zal zijn in Frankrijk en de Angelsaksische landen.
En omgekeerd.
Hoe het later gaan zal? Het lijkt dwaasheid zelfs maar vage verwachtingen uit te
spreken. Zeker, het is niet de eerste maal in twintig eeuwen Europese geschiedenis
dat alles wat gisteren juist, bewonderenswaardig en edel heette, vandaag veracht
werd en morgen de gronden voor een akte van beschuldiging kon opleveren. Maar
de ontreddering der geesten was nimmer zo algemeen en zo volledig. Tussen 1914
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Zie voetnoot 40 bij het artikel van 13 maart 1937.
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en 1918 werd er misschien feller gehaat, maar er werd ook vuriger liefgehad. Toen
be- en veroordeelde men elkander op soms onjuiste en meestal onvolledige gronden,
toegegeven. Thans heeft men reeds de grootste moeite met het vinden van de desnoods onjuiste en onvolledige - motiveringen die aan de overtuigingen ten
grondslag moeten liggen. Wellicht is dat een vooruitgang... Hoe dit zij: de actuele
situatie geeft niet veel hoop op de toekomst.
Om misverstand te voorkomen, is het wellicht nuttig vast te stellen dat deze
procedure reeds van plusminus 1918 dateert. Na de oorlog van 1914-1918 is er geen
ogenblik geweest waarin een werkelijk internationaal besef meer dan een efemeer
succes kon boeken. De muziek, die na 1914 in hokjes werd gedreven: hier de Franse,
daar de Duitse, ginds de Slavische, is gekooid gebleven. De kunst van Debussy is in
Duitse landen even slecht bekend als het werk van Bruckner, Mahler, Reger in Parijs.
Om van Hindemith, Milhaud, Honegger of Alban Berg maar te zwijgen.
Wij hier in Nederland overzien deze proporties niet zeer goed. In Amsterdam
bijvoorbeeld kwam tussen 1920 en 1930 wel vrijwel van alles iets tot uitvoering. Zij
die in hun belangstelling meer Latijns geaard waren, oordeelden, met enig recht, dat
onze muziekpraktijk ten aanzien van Frankrijk aanmerkelijke tekorten aanwees.
Desgelijks deden zij die meenden dat de Germaanse muziek ook na Mahler nog wel
uitvoerenswaardige producten had opgeleverd. Maar hoe reëel de tekorten waren in
de centra der belligerenten van 1914-1918, besefte men hier nauwelijks. Nederland
had tussen 1918 en 1939 een unieke positie kunnen verwerven als muziek-cultureel
centrum. Wij hebben ons evenwel tevreden gesteld met een aantal waardevolle
informaties, waaraan wij zelf wel genoeg hadden, maar die, internationaal bezien,
niet de minste betekenis kregen. Kwam men hier als Fransman, om met het werk
van de Atonaliker kennis te maken? Kwamen de Duitse reproducenten naar
Amsterdam om hun kennis aan te vullen?
En eigenlijk was het nergens beter, behalve wellicht in de Verenigde Staten.
Amerika heeft tot dusverre echter nimmer constructief meegewerkt aan de schepping
van een Europees (artistiek) internationalisme - men zou zonder onvriendelijkheid
kunnen constateren dat de ontwikkeling van het eigen culturele niveau voor de States
voorlopig van groter urgentie was.
Thans is de situatie aldus dat inzake de muziek in Europa een Babylonische
spraakverwarring heerst. Hieraan staat niemand en iedereen schuldig. De serieuze
muziek is op vele plaatsen van Europa een zuiver nationale aangelegenheid geworden
en waarlijk niet alleen in de dictatoriaal geregeerde landen. Is de ‘courante’
vermaaksmuziek nog internationaal? Ik weet het niet. Is er nog waardering van
muzikale, van artistieke vermogens, los van actuele vragen naar nationaliteit, ras en
afstamming? Ik weet het niet. Verlangt men nog naar muziek, andere muziek dan
die van hogerhand gesanctioneerd wordt? Ik weet het niet.
Het enige dat wij uit de geschiedenis kunnen leren, is dat de werkelijk grote figuren
zich nooit onderworpen hebben aan een imperatief voorgeschreven beperking van
hun geestelijke bewegingsvrijheid. En bovendien leert de geschiedenis ons dat
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slechts door deze representatieve figuren iets tot stand gebracht pleegt te worden dat
op een waardering buiten de landsgrenzen lijkt. Richard Wagner heeft Parijs evenzeer
gehaat als bemind, maar de muziek van Richard Wagner, hoewel sommigen die
menen te moeten reduceren tot een specifiek Duitse aangelegenheid, heeft meer
gedaan voor de bestrijding der Franse germanofobie na 1870 dan iets anders.
Misschien wachten wij dus op de grote, waarlijk Europese figuur, wiens muziek
zowel de vrienden als de vijanden van vandaag zullen kunnen verstaan. Ongeduldigen
mogen zeggen dat wij dus op het mannetje van de maan wachten. Het zou echter
niet de eerste maal zijn dat een beschaving ‘naar de maan’ moest gaan, om daarna
pas opnieuw tot vervulling te geraken.

Muziek in oorlogstijd123
15 juni 1940 (DGA)
De musicus in oorlogstijd is, enkele uitzonderingen daargelaten, een ontworteld,
geteisterd wezen. Eén, wiens dromen en verwachtingen vernietigd werden door de
barre realiteit, wiens hoop hem ontviel, wiens voornemens zinloos werden. De
muzikant is een man des vredes, hij moge al dan niet over persoonlijke moed
beschikken. Zijn werkzaamheid ligt op het gebied van de geest en de toegang tot dit
hogere niveau wordt in oorlogstijd versperd door een aantal primaire eisen: die van
levensbehoud, honger, dorst en vermoeienis. In oorlogstijd ontleent de kunstenaar
aan zijn beroep geen enkel privilege: voor het aangezicht van de dood vallen alle
punten des onderscheids weg. Direct en onvoorwaardelijk.
Aan zijn roeping evenwel ontleent de kunstenaar iets wat de niet-kunstenaar niet
in dezelfde mate toegekend is: het geloof in, de zekerheid van hogere, want
boventijdelijke, waarden. Geschreven en gedrukte muziek kan verloren gaan,
instrumenten kunnen vernietigd worden, organisaties en vakgemeenschappen kunnen
verdwijnen. Maar de wereld der klanken blijft onberoerd door het oorlogsgeweld.
Het is zonder betekenis of de muziek een tijd lang niet in het centrum der openbare
belangstelling verblijft: zolang er kunstenaars leven wier kunst uit roeping geboren
werd, die niet uit baatzucht, eigenbelang, ijdelheid of verblindheid toegang hebben
gezocht tot de domeinen van Caecilia, zolang er dus nog muzikanten zijn voor wie
de muziek heilig is, valt er geen onherstelbaar kwaad te duchten.
De muziek blijft zichzelve, in oorlog of vrede, bij morele, fysieke of economische
voorspoed of tegenspoed. En het is zelfs niet gewaagd aan te nemen dat tijden als
die wij thans beleven voor de ontwikkeling van de toonkunst nuttig kunnen zijn.
Even
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Toen Pijper deze bijdrage aan De Groene Amsterdammer schreef, had de oorlog hem
persoonlijk zwaar getroffen: door het bombardement van Rotterdam was Pijpers huis aan de
Schiekade, met zijn verzamelingen en persoonlijk archief, van de aardbodem verdwenen.
Ook het muziekleven was in één klap weggevaagd: het conservatorium, waarvan Pijper
directeur was, de concertzaal De Doelen, de belangrijkste faciliteiten van het Rotterdamsch
Philharmonisch Orkest, zoals het instrumentarium en de bibliotheek, waren vernietigd.
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nuttig als stormen en nachtvorsten voor de oogst. Veel zwakke takken en vruchten
zullen afgerukt worden, maar wat overblijft, komt beter tot rijpheid. De belangstelling
voor inferieure ‘kunst’uitingen zal ongetwijfeld afnemen, de behoefte aan
eeuwigheidswaarde bezittende scheppingen zal zich duidelijker manifesteren dan de
laatste jaren het geval was. Wij Nederlanders zullen ook het geloof in en de liefde
voor onze eigen nieuwe muziek gemakkelijker verwerven in tijden als deze, denk
ik. In theorie is de Nederlandse concertbezoeker wel overtuigd van het feit dat er een
Nederlandse muziek bestaat; het zou kunnen zijn dat de praktijk hem, behalve die
overtuiging, ook nog het geloof in en de liefde voor zijn eigen kunst zou geven.
Aan ‘muziek in oorlogstijd’ stelt Kronos de hoogste eisen. Men zal niet meer
geneigd zijn ‘muziek’ te noemen wat slechts onzinnig vermaak of redeloos geknutsel
was. Maar de opbouwende, regenererende krachten van de waarachtige muziek zullen
thans hun onmisbaarheid kunnen bewijzen.
Ik voor mij houd mij er vast van overtuigd dat zij hun onmisbaarheid ook zullen
bewijzen.
Rotterdam, 11 juni 1940

Toekomstmuziek
1 juli 1940 (Kroniek van Kunst en Kultuur)124
Men behoeft geen ziener te zijn om te voorspellen dat de Europese wereld van de
geest er binnen waarschijnlijk korte tijd geheel anders uit zal zien dan wij voor tien,
vijftien jaar meenden te moeten aannemen. Met deze, op zichzelf uiterst voor de
hand liggende, opmerking wordt niet gedoeld op staatkundige of economische
veranderingen en de eventuele uitwerking daarvan op het geestelijk leven. Wij denken
hierbij aan de krachten die zich in het wereldgebeuren manifesteren, krachten die
zich in andere vorm reeds geruime tijd lieten herkennen in de tendensen van de kunst
in het algemeen, en van de muziek in het bijzonder.
Het grote publiek kan zich van de aanwezigheid en de uitwerking van die krachten
voorlopig nog geen duidelijke voorstelling maken. De trillingen in de middenstof
muziek planten zich langs concentrische cirkels voort en het publiek bevindt zich
uit de aard der zaak tamelijk ver verwijderd van het vibrerende middelpunt, waarover
hier gesproken wordt. De nieuwe geest, die zich omstreeks 1805 voor de eerste maal
duidelijk vertoonde in conceptie en klank van Beethovens Eroica heeft tientallen
jaren nodig gehad om de periferie van het muzikale bevattingsvermogen der in
toonkunst belangstellende mensheid te bereiken; en niet anders ging het inzake het
oeuvre van Berlioz, Wagner en Debussy. De muzikale emanaties van de grootste
aller Europese
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Het maandblad Kroniek van Kunst en Kultuur verscheen sinds 1935, oorspronkelijk onder
de titel Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur. Pijpers leerling Piet Ketting zat in de
redactie. Uit een brief van Pijper aan Louise Bolleman van 27 juni 1940 mogen we afleiden
dat hij het artikel schreef in de loop van juni 1940 en dat hij het met de spelling van het
woord cultuur niet eens was: ‘Op verzoek van Ketting schreef ik nog een (goed) stuk voor
zijn maandblad voor Cunst en Kultuur.’
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meesters, van J.S. Bach, hebben nog heel wat meer tijd nodig gehad om tot volle
uitwerking te geraken. Men zou kunnen zeggen dat de langste golven het begrip Tijd
(in de zin van tijdelijkheid) het verst uitbreiden.
Langs deze weg wordt het begrijpelijk dat een kunst welke een actuele behoefte
bevredigt,125 arm moet zijn aan boventijdelijke waarden en voor de toekomst hoogstens
antiquarische betekenis kan krijgen. Het ‘probleem’ van de bij zijn leven verguisde,
na zijn dood bewonderde, scheppende kunstenaar verliest aldus zijn raadsel: het is
niet in de eerste plaats de antithese tussen de belendende generaties die het verstaan
van de nieuwe kunst in de weg staat. Dit psychologisch moment speelt ongetwijfeld
een rol, maar slechts die van een relatief onbelangrijke tritagonist. Het essentiële
conflict tussen het ‘nu’ van de scheppende geest en het ‘later’ van zijn ontvangers
is het conflict dat inherent is aan het begrip tijd, als denkvorm sui generis.
De manifestaties van de nieuwe era in de toonkunst dateren niet van vandaag of
gisteren. Hetgeen in de nieuwe kunst principieel anders is dan bij Wagner, Franck
of Reger, betreft slechts één ding, doch een van essentieel belang: de klank.
De afstanden tussen Beethoven en Schumann, of Wagner en Reger, zijn minder
groot dan die tussen de muziek tot en met 1914 en de nieuwe toonkunst. Er zou een
parallel te trekken zijn met de muziekhistorische periode die wij omstreeks 1600
dateren: toen zowel als nu is daar sprake van een geheel nieuwe waardering van de
klank.
Het is hier niet de plaats om, zelfs maar in vogelvlucht, de evolutie van de
chromatische monotonaliteit (Reger) tot de fixatie van het polytonaal bewustzijn te
schetsen. Muziektheorie is een zelfstandig vak, dat met de esthetische perceptie van
een kunstgenre uiterst weinig te maken heeft.
Maar het is hier wel de plaats om te trachten een ingeroest misverstand uit de weg
te ruimen. De klank van de nieuwe muziek onderscheidt zich namelijk niet van die
van Wagner of Strauss door een scherpere dissonantie - integendeel! Consonant en
dissonant zijn relatieve begrippen en nu is het weliswaar juist dat de nieuwe muziek
een groot aantal samenklanken als consonant aanvaardt die door de oude
muziektheorie - let wel: door de theorie - dissonant werden geheten en
dienovereenkomstig op de index geplaatst. Maar de klassieke meesters: Bach en
Beethoven, en zelfs Mozart, hebben nimmer geschroomd gebruik te maken van die
samenklanken welke door de schoolmeesters, honderd jaar later nog, ontoelaatbaar
werden geacht.
Niets is gemakkelijker dan te smalen op de ‘techniek’ van de
c-majeur-drieklanken-met-een-cis-erin. Het is zelfs nog gemakkelijker dan een
c-majeur-drieklank met een cis erin te schrijven. Doch noch het een, noch het ander
doet iets ter zake. De vraag is: of schoonheid geschapen kan worden, al dan niet met
gebruikmaking van een aantal in een bepaalde, verouderde, techniek ongebruikelijke
samenklanken. Aldus gesteld, wordt de vraag gemakkelijk beantwoordbaar: natuurlijk
is de ontroeringsmacht van de kunst muziek niet gebonden aan het monotonale
systeem. Ware
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Actueel in de betekenis die Pijper aan dat woord gegeven heeft in zijn open brief aan Rudolf
Mengelberg in De Muziek van oktober 1929 (‘Muziekleven en Concertgebouwpraktijk’,
HPG 2, 490-494).
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dit zo, dan zou er op aarde geen muziek zijn geweest voor ±1500 en alle
buiten-Europese kunst zou niet bestaan. Evolutie ware buitengesloten en van een
groeiproces zou nimmer sprake zijn geweest...
De muziek van de nieuwe tijd is er. Wij horen haar nog niet in zalen en op pleinen
en haar theorieboeken zijn - gelukkig! - nog niet geschreven. Maar de componisten
werken, en de belangstelling is groeiende. Hoe snel dit groeiproces in zijn werk zal
gaan, valt niet te voorspellen. Er zal nog veel alledaagsheid en verschaalde lyriek
weggewerkt moeten worden, vóór de nieuwe muziek de haar toekomende plaats
heeft ingenomen. Maar de evolutie die omstreeks 1600 begon, was ook niet in kort
tijdsbestek voltooid. Zo ooit, dan is het thans geboden om onze energie op de toekomst
gericht te houden.

Luxe of levensbehoefte?
24 december 1945 (Het Parool)126
Meditaties bij een Zwitsers geschenk
Wanneer het u, na enige vergeefse inspanningen, eindelijk gelukt is met uw oren en
uw taalgevoel de klanken en de zinswendingen, ons zo vertrouwd in Zürich, Bern
of Basel, te herkennen - wanneer ge het sleuteltje, toegang gevend tot het Zwitsers
Arcadia, weergevonden hebt - wanneer ge, kortom, erin geslaagd zijt de allerergste,
primaire walging tegen Duitse woorden, volzinnen en bladzijden te overwinnen, dan
ontpopt zich Georg Schaeffner127 als de brenger van goede gaven.
Laat ons die gaven iets nauwkeuriger beschouwen: de divergentie tussen zijn
culturele niveau in 1943 en het onze op het ogenblik behoeft zeker enige overdenking.
Het is ook wel het voornaamste wat na lezing van de plusminus vierhonderd
bladzijden esthetische divagatie in onze herinnering overblijft. Het onderwerp op
zichzelf behelst voor de Nederlandse kenner der Franse literatuur en voor de minnaar
van het onvolprezen oeuvre van Debussy niet zoveel nieuws. Men zou, integendeel,
geneigd zijn het woord mandarinisme te gebruiken ten aanzien van de bladzijden
lang voortgezette discussie over de vraag of Madame de Noailles dan wel Francis
Jammes als inspiratiebron voor het werk van de musicus gediend zouden kunnen
hebben. Soortgelijke steriele vragen worden er in het boek bij tientallen opgeworpen
en ik wil mij liever niet voorstellen hoeveel onwil, misverstand en verkeerd begrip
in jongere ‘dynamische’ breinen hiervan het noodzakelijk gevolg moeten zijn. De
niet ter zake kundige leek wrijft, na lectuur van dit boek, zijn ogen uit en constateert
dat hij nu tenminste begrijpt waarom het in 1940 met Frankrijk mis moest gaan:
zulke slappelingen! En de man die nog altijd naar Debussy tracht te luisteren met
zijn oren vol Brahms- en Bruckner-pap, constateert na lezing dat Debussy dus
blijkbaar
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Dit is de enige bijdrage van Pijper aan Het Parool. De vaste medewerkers waren in die tijd
Paul F. Sanders en Thea Diepenbrock.
[WP:] Georg Schaeffner, Claude Debussy und das Poetische (Bern 1943).
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geen probleem voor musici, maar voor literatoren was en gaat over tot de wanorde
van de dag. De wel ter zake kundige kritische Nederlander ergert zich een beetje aan
de ‘pruimpjes-en-prisma-stijl’128 waarin hier Schumanns fictieve driemanschap:
Florestan, Eusebius en Meister Raro,129 ‘gemoderniseerd’ tot Igor, Gabriel en Meister
Dominikus, door het boek heen spoken; hij gevoelt waardering en bewondering voor
ettelijke intelligente en subtiele conclusies, maar het geheel laat hem onbevredigd.
Zoals elke esthetische divagatie op den duur onbevredigd laat: een beschouwing over
een kunstwerk kan van alles tot leven wekken, behalve de ontroering ten behoeve
waarvan dat kunstwerk tot bestaan werd gewekt. Men zou het wellicht zó kunnen
formuleren dat in een intelligente en artistieke beschouwing van een kunstwerk alles
aanwezig kan zijn, behalve het beschouwde kunstwerk...

Een lange weg...
Tot zover onze kritiek op het boek, welke niet meer wil zijn dan een enkele losse
notitie. Ontstellend lang bleek echter de weg welke wij hadden af te leggen om na
vijf jaren zwijgen en haten het gebied weer te betreden waar deze Helvetische homo
ludens met zijn poëtische en muzikale waarden speelt, de atmosfeer terug te vinden
waarin hij zijn iriserende luchtkastelen van menselijkheid, schoonheid en
boventijdelijkheid tevoorschijn tovert. Het was soms juist zoals het ons allen in de
hongerwinter 1944-'45 wel vergaan is: van tijd tot tijd kwamen wij goede oude
vrienden tegen, uitgehongerd en verbeten als wijzelf, maar wier actuele gedachten
louter in het betere verleden verankerd bleken te liggen. Een gesprek kwam dan al
spoedig op tezamen aanschouwde schoonheden, gezamenlijk genoten festijnen van
tafel en glas. Urenlang konden zij zich verdiepen in herinneringen aan de
meesterwerken in Bologna, Colmar, Brugge, aan de zonsopgangen aan het Lago
Maggiore en de stormluchten bij Gavarni. En vanzelf kwamen dan de écrevisses à
la nage van Champagnole, de bouillabaisse van Marseille of die prachtige grand crû
uit de kelders van la haute Mère-Dieu het gesprek binnen. Benijdenswaardig zij, wier
veld van aandacht, uitgespannen tussen de elektriserende berichten van de fronten
aan Rijn, Oder, Neisse of Spree en de allergewoonste knagende honger, nog ruimte
kon bieden aan herinneringen als de bovenstaande. Het waren niet de zwakste geesten
die de voorstelling van een crème d'Argenteuil konden oproepen ten overstaan van
een pannetje stinkende suikerbiet... Een hermetisch afsluiten van het gebied der
dierbare grote en kleine herinneringen was waarlijk niet zoveel gezonder. In zover
het hongeroedeem geen streep door de (opgemaakte) rekening heeft gehaald, kan
men op dit ogenblik al wel rustig vaststellen dat de methode van onze lucullische
vrienden de betere methode is geweest. Niet dat wij allen dat een klein jaar geleden
ook reeds zo inzagen...

128

Een uitdrukking om de gemaniëreerde manier van spreken van deftige, jonge meisjes te

129

karakteriseren. Stoett (1923-19254), nr. 1894.
De onstuimige Florestan, de romantische dromer Eusebius en de verstandige Meister Raro.
Voor de achtergrond van deze aan Schumanns fantasie ontsproten personages zie voetnoot
126 bij de recensie in het Utrechtsch Dagblad van 21 februari 1918.
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Hiermee is gezegd dat wij ongelijk zouden hebben door het boek van Georg
Schaeffner bij de overbodige tierlantijnen te rangschikken - iets wat eigenlijk ons
eerste plan was...

Alphons Diepenbrock en de anderen
mei-juni 1946 (Mens & Melodie)130
In een aanzienlijk deel van de talrijke publicaties over het werk van de meester valt
een tendens te bespeuren, Diepenbrock voornamelijk te zien als de muzikale exponent
van de literair-culturele beweging der Tachtigers. Daar is op zichzelf niet zoveel
tegen: de banden welke hem aan de literatuur van zijn tijd bonden, waren sterk en
menigvuldig. In Diepenbrocks leven waren meer contacten aan te wijzen met de
dichters en denkers van zijn dagen dan met de musici van zijn generatie. Toch moet
de beschouwing van zijn figuur onvolledig uitvallen, wanneer men hem niet óók
tracht te zien als Nederlands componist van het begin dezer eeuw, te midden van
zijn medecomponisten. Drie figuren verdienen in deze samenhang genoemd te worden:
Bernard Zweers (1854-1924), Joh. Wagenaar (1862-1941) en Julius Röntgen
(1855-1932).
Dat Diepenbrock als erudiet en intellectueel verre de meerdere was van dit drietal,
is reeds zo vaak vastgesteld, dat het geen zin meer heeft het vraagstuk van deze kant
te benaderen. Maar hiertegenover werd (en wordt) in de kringen der geboren en
getogen muzikanten vastgehouden aan de mening dat deze auteur als vakman, als
artisan, niet de gelijke van de zo-even genoemden geweest zou zijn.
Teneinde de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken, zou in de eerste plaats
onderzocht moeten worden wat het zogeheten goede vakmanschap voor ‘de anderen’
(tijdgenoten en lateren) betekende; en in de tweede plaats hoe hij zelf tegenover de
vraagstukken betreffende het metier stond. Het is namelijk niet voldoende te
constateren dat ettelijke koorfragmenten van Diepenbrock goed klinken, om hem de
titel van meester toe te kennen, en evenmin geeft het pas hem die erenaam te
onthouden op grond van vreemde stemvoeringen of minder geslaagde motivische
elaboraties.
Het goede vakmanschap van Zweers, Wagenaar en Röntgen bestond uit hun
vermogen, de innerlijk gehoorde muzikale concepties feilloos over te brengen in
noten en tekens, welke voor de interpreterende vakgenoten, instrumentalisten en
zangers, ondubbelzinnige opgaven betekenden. Er is geen aanmerkelijk verschil van
mening mogelijk ten aanzien van de voordracht van Aan mijn vaderland, de Ouverture
Cyrano de Bergerac of de Oud-Hollandsche boerenliedjes en contradansen. Stukken,
gecomponeerd in dit gemiddelde, staan of vallen niet door een ietwat sneller of
langzamer tempo, zij raken niet mistekend door een te luid of te zacht dynamisch
gemiddelde. De muziek van Zweers, Röntgen en Wagenaar verdraagt zeer
verschillende interpretaties.

130

Het dubbelnummer van Mens en Melodie van mei/juni 1946 was in zijn geheel gewijd aan
Alphons Diepenbrock, ter gelegenheid van diens vijfentwintigste sterfdag.
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Anders is het met het oeuvre van Diepenbrock. Men kan zijn Hymnen niet zingen
met de techniek, nodig voor een Wagner-partij en om een stuk als de Ouverture voor
De Vogels behoorlijk tot klank te brengen, kan niet volstaan worden met de
orkesttechniek die bijvoorbeeld in Tod und Verklärung nog zeer voldoende resultaten
oplevert. Diepenbrock was niet in staat zijn muzikale invallen zó te realiseren, dat
de vakman zonder moeite, zonder nadenken die fantasieën in klank kon omzetten.
Zijn composities beginnen pas te klinken na een - vaak langdurig - proces van
voorbereiding en studie. Men moet er de moeite voor over hebben te zorgen dat de
hoofdzaken niet onder het bijwerk verdwijnen, men moet aandacht besteden aan
duizend geringe indicaties en de onophoudelijke wijzigingen in het tempo eisen een
niet aflatende aandacht. Zijn muziek verlangt, kortom, geïnterpreteerd te worden van
een gelijkgestemdheid uit, welke omstreeks 1900 even zeldzaam was als heden ten
dage.
Aldus gezien, lijkt het vakmanschap van Diepenbrock niet van dezelfde orde als
het metier van zijn met name genoemde tijd- en landgenoten.
De vraag dringt zich zelfs op of de ‘hogere eisen’ die in dit oeuvre aan dirigenten
en solisten worden gesteld, niet op andere wijze vervuld hadden kunnen (of moeten)
worden. Of de muzikanten die de mening verkondigen dat Diepenbrock bij een
volmaakter beheersing van het vak componeren, minder van zijn uitvoerders geëist
zou hebben en meer zekerheid zou hebben gehad betreffende een correcte interpretatie
van zijn scheppingen, gelijk hebben, ja dan neen.
Het probleem lijkt op deze wijze wel scherp gesteld. Het is namelijk niet juist aan
te nemen dat Diepenbrock geheel andere muzikale invallen te registreren en te
bewerken gekregen zou hebben dan zijn tijdgenoten. De behandeling van het
orkestapparaat en de koormassa's bij Zweers vraagt geen andere
instrumentatietechniek dan die welke Diepenbrock voor zijn Te Deum nodig had.
Röntgen heeft composities geschreven in een stijl welke harmonisch ettelijke malen
geavanceerder is dan Diepenbrock zich zelfs in Elektra veroorloofd heeft. De
contrapuntische werkjes van Wagenaar verraden een groter meesterschap over de
kunst van de polyfone zetting dan bij Diepenbrock ooit gevonden wordt. Oppervlakkig
geoordeeld zou men dus onze broeders, de muzikanten, gelijk moeten geven.
Dit is echter - voorlopig - te oppervlakkig geoordeeld. Diepenbrock heeft geen
school gemaakt, als Zweers of Wagenaar. Hij was geen muzikant van den bloede,
als Röntgen. En toch is hij de enige, wiens oeuvre in de Tijd zou kunnen blijven
bestaan, langer dan dat van de mannen van zijn generatie, vaklieden met wie hij geen
contact had,131 die hem niet verstonden en die hem soms, in smalende zin, meer
dilettant dan muzikant noemden.
Niet-musici zijn uiteraard geneigd uit bovenstaande observaties - welke verre van
nieuw zijn en nog met een halfhonderd analoge vermeerderd zouden kunnen worden
- de conclusie te trekken dat Diepenbrocks singuliere positie in het totaal
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Dat is niet helemaal waar. Uit Alphons Diepenbrock, Brieven en documenten blijkt dat hij
op vriendschappelijke voet verkeerde met Zweers en contacten onderhield met Wagenaar
en Röntgen.
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van het Nederlandse muziekleven omstreeks 1900 dus verklaard moet worden uit
zijn surplus aan buitenmuzikale eigenschappen. Langs de wegen dezer redenatie zou
een componist zijn bestaansrecht bewijzen aan de hand van eigenschappen welke
tot dusverre gereserveerd bleven voor niet-musici, voor dichters en wijsgeren. De
aldus gevonden conclusie is natuurlijk niet houdbaar en wij zullen haar dan ook
voorlopig nog niet aanvaarden. De componist overwint de Tijd slechts in en door
zijn muziek.
Men kan het vraagstuk wellicht een eindweegs nader tot oplossing brengen, door
na te gaan wat het goede vakmanschap voor Diepenbrock zelf betekend heeft. En
dan springt één, op het eerste gezicht onbelangrijke, eigenaardigheid onmiddellijk
in het oog. Namelijk deze: Diepenbrock heeft zijn leven lang aan de schepping van
een eigen techniek gewerkt. Hij heeft het niet meer beleefd dat zijn technische arsenaal
de gereedschappen voor alle voorkomende situaties bevatte: tot in zijn laatste werken
bleef hij experimenteren. Experimenteren met structuren, met de klank, met metra,
met de weerbarstigheden der instrumenten. Anders dan de voortreffelijke vaklieden,
wier kennis van het compositorische instrumentarium feilloos genoemd kon worden,
aarzelde hij op kritieke punten en was - na een jaar soms, of na een aantal jaren - niet
meer tevreden over de bereikte resultaten. Hij heeft het metier nooit kunnen, willen,
durven zien op de nuchtere wijze van de artisan: gewoon als vakmanschap. Men zou
eigenlijk moeten zeggen: hij heeft het metier mateloos overschat.
Maar juist hierin: dat het hem bijna nooit mogelijk bleek, zijn innerlijk gehoorde
klankfantasieën met de traditionele noten en tekens van de anderen op bevredigende
wijze te verwezenlijken, vindt men de verklaring van zijn bijzondere positie in het
Nederlandse muziekleven van zijn dagen. Hij was wellicht de meerdere van zijn
tijdgenoten, niet doordat zijn invallen op zichzelf van hoger orde geweest zouden
zijn - wie zou dit durven uitmaken, en op welke gronden? - niet doordat zijn
worstelingen met de uitermate plastische materie der klanken somtijds geheel
onverwachte schoonheden aan het licht brachten. Hij was waarschijnlijk groter dan
de anderen, niet door hetgeen hij in klanken opriep, maar door de wijze waarop hij
het fenomeen klank zijn leven lang heeft aangevat.
Diepenbrock kende zijn Wagner even goed als Zweers, zijn Mahler even goed als
Wagenaar, zijn Fauré even goed als Röntgen. Maar zijn reacties op de grote
voorbeelden waren van een andere orde. Hij kon zich pas van een Wagneriaanse,
een Mahlereske, een nieuw-Franse uitdrukkingswijze gaan bedienen, wanneer die
expressiemiddelen zijn eigendom waren geworden. De anderen ondergingen invloeden
als de hier genoemde gewoonlijk min of meer onbewust; bij Diepenbrock speelden
de originaliteitsconflicten zich af in volkomen toegankelijke regionen van zijn
scheppend bewustzijn. Hij heeft zich voortdurend en stelselmatig rekenschap gegeven
van zijn verhouding tot hetgeen hij op een bepaald moment bewonderde. Wagner,
bijvoorbeeld, betekende meer voor hem dan voor Zweers, omdat het Leven hem
meer te zeggen had dan Zweers. Hij onderging, verwerkte, beleefde meer dan de
anderen - ook op het stuk van compositietechniek.
Hier wordt de cirkel gesloten. De componist Diepenbrock lijkt ons de meerdere
van zijn medecomponisten, inderdaad op grond van bepaalde - in feite buitenmuzi-
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kale - eigenschappen van de denker Diepenbrock. Het vermoeden lijkt zelfs gewettigd
dat hij op deze, waarlijk onalledaagse wijze, meer ‘school gemaakt’ heeft dan hijzelf
heeft kunnen vermoeden en dan nog heden ten dage in vakkringen aangenomen
pleegt te worden.
Misschien was het niet geheel van belang ontbloot tot bovenstaande conclusie te
komen langs de wegen der hier gevolgde redenatie. De slotsom immers resulteert
thans uit een beschouwing van Diepenbrocks individuele verhouding tot het muzikale
metier en zij berust zodoende niet meer op waardering van buiten het specifiek
muzikale scheppingsgebied liggende verschijnselen.

Het internationale muziekfeest in Londen
augustus 1946 (Mens & Melodie)
Het twintigste festival van de International Society for Contemporary Music werd
een der belangrijkste muziekfeesten van de laatste decenniën. Dit was te danken aan
twee zaken: ten eerste aan het feit dat de jury het juist had geacht, ditmaal relatief
zeer veel plaats in te ruimen aan het werk van componisten die omstreeks 1939 reeds
tot de erkende meesters werden gerekend, om op deze wijze verband te leggen tussen
de avant-garde van voor de oorlog en de toekomstige prominenten. Ten tweede aan
het uitermate Britse karakter van deze manifestatie, waardoor de ‘geallieerden’ van
1940 - hierbij inbegrepen de geëmigreerde Duitsers, Oostenrijkers, Hongaren e.t.q.
- hun gemeenschappelijke, zeggen wij benaderend, democratische ideologie ten
duidelijkste tot uiting konden brengen. In Londen konden wij, herhaalde malen en
bij de meest verschillende gelegenheden, de overwinning van de geest over het
geweld gadeslaan. Wij, voor ons persoonlijk deel, zijn aanmerkelijk rijker uit
Groot-Brittannië teruggekomen dan wij erheen waren gegaan. Het ligt niet in onze
bedoeling alle composities die tot klinken kwamen, aan een kritische beschouwing
te onderwerpen, hoewel alle uitgevoerde werken stuk voor stuk daarvoor ten volle
in aanmerking zouden komen. Een drietal composities echter verdient meer dan een
summier verslag.
Daar was dan ten eerste de Cantate opus 29 van Anton von Webern († september
1945), op woorden van Hildegard Jone.132 Die tekst zegt ons, in een retorisch
gezwollen Stefan George-epigonenstijl, niet zo bijzonder veel, maar voor Webern
bleken deze woorden en gedachten uitermate bruikbaar, in verband met zijn typische
componeertechniek. Aan deze techniek is Webern zijn leven lang trouw gebleven,
iets wat om te beginnen van karaktervastheid getuigt. Behalve een klein stukje van
de Britse componiste Elisabeth Lutyens (Three symphonic preludes) was de Cantate
van Webern de enige manifestatie van de componeertechniek, ‘mit den
Zwölftonreihen’ welke omstreeks 1920 de weg scheen te openen naar geheel nieuwe,
onvermoede, gebieden van samenklank en orkestcoloriet. Deze weg is door de
componisten van
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Erste Kantate (1938-40) voor sopraan, gemengd koor en orkest. De gedichten van Hildegard
Jone zijn: Zündender Lichtblitz, Kleiner Flügel en Tönen die seligen Saiten Apolls.
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toen en nu niet verder gevolgd: de scheppingen van Webern, Berg en de Schönberg
van toen staan als mijlpalen in een ontvolkt gebied. Of daar binnen afzienbare tijd
nieuwe bewoners te wachten zijn? Vast staat dat slechts weinigen zich hun roeping
en hun verantwoordelijkheid zo diep en zo helder bewust zijn geweest als Berg en
Webern; vast staat ook dat het gehalte aan muziek, aan klinkende zielenstof, in de
ditmaal uitgevoerde Cantate van Webern slechts werd geëvenaard door een tweetal
werken die uit een gans andere, Latijns exuberante, mentaliteit voortgesproten zijn,
te weten het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen en de nog veel
theatralere Songs from captivity van de Italiaan Luigi Dallapiccola. Webern is volstrekt
antitheatraal en dat zijn werk desalniettemin een zo heterogene groep van toehoorders
geboeid kon houden, bewijst de ongewone kracht van zijn muzikale inventie, meer
nog dan het singuliere vakmanschap van de auteur.
Naast het werk van de gewezen leerling Webern klonk de prestatie van de gewezen
leermeester Schönberg bijzonder weinig overtuigend. Wij hebben thans de
Amerikaanse, de tonale Schönberg gehoord (Ode to Napoleon Buonaparte - Byron
- for reciter, string quartet and pianoforte) en het beste wat men van deze elaboratie
kan zeggen, is dat het juist even grauw van klank en leeg van zin is als de werken
uit zijn orthodox atonale periode (Quintett für Bläser et cetera). Voor het muziekbesef
van Schönberg doet het gemiddelde waarin gecomponeerd wordt er klaarblijkelijk
niet toe. Goed bezien was daar dus geen muziekbesef, geen compositorische
imperatief. Het probleem Schönberg heeft aldus, zij het op een weinig elegante wijze,
vanzelf zijn oplossing gevonden. Wij behoren slechts te bedenken dat het probleem
Schönberg niet hetzelfde was als het probleem atonaliteit. Dat laatste staat er nog
juist zo, enigmatisch en dreigend, als voor vijfentwintig jaren...
Het tweede stuk dat het epitheton meesterwerk met stelligheid verdient, was het
Orkestconcert (1943) van Béla Bartók, die eveneens in september 1945 gestorven
is. Als compositie, als werkstuk, overtrof dit concert zelfs Weberns Cantate. Het
werk is monothematisch opgebouwd; concertant in de wezenlijke zin is eigenlijk
alleen het tweede deel (Giuoco delle coppie, paarspel, zou men mogen zeggen).
Speciaal in dit onderdeel zijn buitengewoon interessante contrapuntische finesses
aangebracht. Verderop, in de Elegia en het Intermezzo interrotto - onderbroken
tussenspel - krijgt het musiceren een geheel ander karakter: citaten, zelfs van tamelijk
bedenkelijk allooi (Da geh'n wir zu Maxim),133 duiken op en worden belaagd en in
flarden getrokken door primaire, uit de kiemcellen afgeleide, vier-tonenmotieven.
In de Finale, ten slotte, komt een evenwicht tot stand tussen het, wel zeer
uitgesponnen, eerste deel en de rest.
Een homogeen stuk zou ik Bartóks voorlaatste compositie niet durven noemen.
Wellicht liet Amerika hem daarvoor tijd noch rust. Zij die als geheel gevormde
kunstenaars gastvrijheid in de U.S.A. gezocht en gevonden hebben (Bartók,
Schönberg, Křenek, Fitelberg, Hindemith, Stravinsky), konden geen oprechte
Amerikanen meer worden - een vaststelling die het tegenovergestelde van een verwijt
beduidt... Bartók speciaal, de man die zwaar aan het leven te tillen heeft gehad, voor
wie duizend en
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Da geh'n wir ins Maxim is een geliefd ‘nummer’ uit de operette Die lustige Witwe van Franz
Lehár.
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één ‘belangrijke’ onbenulligheden eenvoudig niet bestonden, wiens ambities van
gans andere aard waren dan die van Schönberg of Stravinsky, kon zich in de States
op zijn best een gewaardeerd banneling voelen. Hij was geen kosmopoliet, als
Stravinsky, geen opportunist, geen profiteur van de omstandigheden als zovelen. Hij
was zelfs nauwelijks een goed zakenman... Hij was louter een in zijn eigen klankcirkel
gevangen componist en als zodanig een rara avis te midden der kaketoes en
goudfazanten. Wij zijn dankbaar dat hij in 1940 in Amerika terecht is gekomen, waar
hij na vijf jaren als vrij man in zijn bed gestorven is en waar hij nog een aantal werken
heeft kunnen schrijven zonder welke het wereldkapitaal aan muzikale kunstwerken
aanmerkelijk geringer zou zijn, op dit ogenblik. Dat zijn Amerikaanse verblijf hem
in wezen tot voordeel geweest zou zijn, zoals bijvoorbeeld Křenek en Hindemith
van zichzelf schijnen te denken, zou naar mijn mening noch bewezen, noch zelfs
maar gesteld kunnen worden. De geest van deze kunst immers is in wezen zo specifiek
Midden-Europees, dat er van enig rapport tussen zijn muziek en (bijvoorbeeld) die
van William Schuman of Aaron Copland niet gesproken kan worden.
Dit waren de twee belangrijkste stukken die tussen 7 en 15 juli tot uitvoering zijn
gekomen. Naast hetgeen in het bovenstaande reeds terloops werd genoemd, bewaren
wij nog goede herinneringen aan een vlotte Stadtpfeifermusik van Richard Mohaupt,
virtuoos door de oude Fitelberg gedirigeerd, een welluidende Tweede symfonie van
Elsa Barraine, een langdurige en luidkeelse Ode to the End of the War van Prokofjev,
een goedklinkende ouverture Cortèges van Rawsthorne en een ietwat te rijk
geïnstrumenteerd Vioolconcert van de Pool Roman Palester. Opmerkelijke
kamermuziek was er van de jonge Fitelberg (Vijfde strijkkwartet), van Hindemith
(Strijkkwartet),134 Zavadil (Suite voor viool en piano) en Panufnik (Kinderliederen
met blaasinstrumenten).
Van groter betekenis echter dan het merendeel der vele uitvoeringen hierboven
genoemd, was de eerste opvoering van Benjamin Brittens nieuwe opera The rape of
Lucretia. De componist Britten bezit een aantal eigenschappen welke hem als het
ware predestineerden voor de opera: een ongewoon vlot metier, invallen die in
toneelverband uitermate werkzaam mogen heten, zin voor het Italiaanse belcanto,
het vermogen een goedklinkend vocaal ensemble te schrijven en een vrijwel volkomen
ontbreken van belangstelling voor contrapuntische en constructieve problemen. Zijn
muziek vloeit hem op welhaast Verdische wijze uit de pen en er is een overvloed
van vondsten en details, die het luisteren naar zijn opera's tot een bijzonder boeiend
en bevredigend genot maakt. Het is hier niet de plaats vergelijkingen te beproeven
tussen The rape of Lucretia en Peter Grimes, zijn eerste opera. Evenmin wil ik thans
ingaan op de verleiding dit stuk te meten met de maten van Bergs Wozzeck, Pelléas
van Debussy of het muziekdramatische oeuvre van Ravel. Britten volgt geheel andere
imperatieven, doch dat langs deze weg een vernieuwing van de altijd weer
aantrekkelijke kunstvorm opera tot stand kon komen, is een der winstpunten,
misschien wel het grootste, van de Londense muziekweek.

134
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The rape of Lucretia zal in oktober in Nederland tot uitvoering worden gebracht,
door hetzelfde personeel dat aan deze buitengewoon goede reproductie heeft
meegewerkt.135 Binnenkort zal er dus gelegenheid zijn opnieuw aandacht te besteden
aan het werk van een jong auteur die zijn plaats in het Britse muziekleven ruimschoots
gevonden heeft en omtrent wiens betekenis voor het internationale kunstleven eigenlijk
reeds geen twijfel meer kan bestaan.

Het twintigste festival van de International Society for Contemporary
Music
3 augustus 1946 (DGA)
Londen, juli 1946
Samenvattend zou men mogen zeggen dat dit feest Engelands Victory Parade in de
wereld der muziek betekende: de bezegeling van een overwinning, bevochten door
strategie en een helder inzicht in de historische feiten - hier, zo goed als op de
slagvelden. Een overwinningsparade, waarin alle geallieerden, Rusland thans zelfs
niet uitgezonderd, meemarcheerden, ad majorem artis gloriam.
De jury voor het Londense festival had het nuttig geoordeeld ditmaal veel
plaatsruimte af te staan aan het werk dergenen die omstreeks 1940 reeds tot de erkende
meesters werden gerekend. Hiernaast kwamen de composities van een dozijn min
of meer onbekenden, ten dele beloften, ten dele reeds respectabele prestaties. Op
deze wijze werd een brug geslagen over de afgronden welke 1946 van 1939 scheiden.
Ik wil niet zeggen dat deze brug een architectonisch bevredigend geheel mocht heten,
maar de nabije geschiedenis heeft ons geleerd dat een Bailey-bridge voor strategische
doeleinden ruim voldoende moet worden geacht.
De meesters. Béla Bartók, geëmigreerd naar de U.S.A. en in New York overleden
26 september 1945, was vertegenwoordigd met zijn vijfdelig Orkestconcert uit 1943,
waarschijnlijk de beste compositie van het gehele muziekfeest. Het is in dit korte
bestek niet doenlijk een analyse te geven van een stuk dat zo vele en zo diverse
facetten vertoont. Men zou willen nagaan wat de componist voor ogen gezweefd
heeft, toen hij operettecitaten in dit hier en daar bepaald spookachtige werk opnam;
men zou willen onderzoeken wat de werkelijke betekenis van de contrapuntische
meesterstukjes uit het tweede deel kon zijn. Men zou, ten slotte, willen weten of de
beoordelaars gelijk kunnen hebben die van mening zijn dat Bartóks virtuositeit als
componist hem hier een stuk heeft laten schrijven, waarvan de intrinsieke muzikale
waarde geringer zou zijn dan de muzikanteske. Wij, voor ons deel, wagen ons nog
niet aan een uitspraak. Het is dringend noodzakelijk dat de Nederlandse
concertbezoeker zo spoedig mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld, zich uit eigen
horen een
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Op 2 oktober 1946 bracht de Wagnervereeniging The rape of Lucretia in de Amsterdamse
Stadsschouwburg (Annalen 3345). Het was de productie van de Glyndebourne Opera die
Pijper in Engeland had gezien.
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beeld te vormen van dit werk, dat in ieder geval tot het belangrijkste behoort dat in
de laatste jaren geschreven werd.
Vervolgens: Anton von Webern, eveneens in september 1945 uit de tijd getreden.
De kleine Cantate opus 29 is gecomponeerd in het rechtzinnig atonale gemiddelde
dat omstreeks 1920 de muziek der toekomst scheen aan te kondigen. Sedertdien heeft
de stromende muziek andere beddingen gevonden, doch Webern is tot zijn dood toe
trouw gebleven aan zijn overtuigingen. Deze cryptische kunst vond thans evenmin
als vroeger veel begrip of waardering; voor ‘het publiek’ zal de muziek van Webern
voorlopig nog wel alleen maar een curiositeit blijven. Het gehalte aan hoge muzikale
waarde is echter verbijsterend en het stemt tot moedeloosheid dat een zo singulier
talent als Webern er nimmer in is kunnen slagen, zijn waarheden in een ook voor
niet-geïnitieerden halfweg begrijpelijke taal te uiten. Wanneer ik het Concert van
Bartók de beste compositie van het feest noem, dan moet ik daarop laten volgen dat
Weberns Cantate bij mij de diepste muzikale ontroering heeft gewekt.
Dit waren wel de meesterwerken. Vervolgens de werken der meesters: Stravinsky,
met een sonatetje voor twee piano's, virtuoos geschreven in de chroomnikkelen stijl
waarin alle muzikale gebruiksartikelen van zijn hand sinds 1937, het jaar van Jeu de
cartes, zijn vervaardigd.
Schönberg, met een lang declamatorium, de eerste ‘tonale’ compositie welke ik
na zijn jeugdwerken van hem hoorde, doch van klank niet minder grauw dan zijn
meest principieel atonale werken. De les was dat het harmonische gemiddelde er
voor componisten als Schönberg uitermate weinig toe doet: het ene klinkt helaas niet
beter dan het andere...
Dan: Hindemiths strijkkwartet uit 1943, even habiel gemaakt als al zijn andere
werk. Virtuoze compositiekunst, doch weinig aantrekkelijke muziek voor het muzikale
hart. Ernst Křenek, eveneens een strijkkwartet, het Zevende, waarvan hetzelfde
gezegd zou kunnen worden, met iets minder nadruk op het woord virtuoos. En ten
slotte het Vijfde kwartet van Jerzy Fitelberg, tamelijk sterk door Bartók beïnvloed,
doch in muzikaal opzicht zeer veel meeslepender dan de beide vorige stukken.
Van Prokofjev ging een Ode to the End of the War uit 1945, waarover slechts
gezegd kan worden dat er veel fortissimo in staat. Bij een behandeling van het
probleem Muziek in Rusland, wellicht binnenkort het belangrijkste probleem dat ons
ter oplossing zal worden voorgelegd, zou over Prokofjev en ook over deze compositie
zeer veel meer gezegd kunnen en moeten worden. Doch ook dit valt thans buiten ons
bestek.
Wanneer ik nu nog de namen Luigi Dallapiccola, Olivier Messiaen en Tibor
Harsányi noem, betekent dit niet dat met het noemen van die namen aan hun werk
voldoende aandacht is besteed, noch dat een en ander ongeveer van gelijke betekenis
zou zijn. Het betekent dat deze facetten van de Latijnse kunst (de Hongaar is bijna
volkomen verfranst) waard zouden zijn om in afzonderlijke beschouwing te worden
behandeld. Voor het globale beeld van dit Londense feest echter waren zij van minder
belang.
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Tot zover de meesterwerken en de werken der meesters. De muziekminnaars zullen
goed doen zich hiernaast nog de namen in te prenten van Elsa Barraine, Józef Zavadil,
William Schuman, Andrzej Panufnik, Alan Rawsthorne en Roman Palester. Binnen
weinig jaren zullen zij de werken geschreven hebben, waarmee het nageslacht onze
periode zal kunnen determineren.
Het Engelse karakter van dit feest werd op het einde nogmaals geaccentueerd door
de opvoeringen, in Glyndebourne, van Brittens nieuwe opera, The rape of Lucretia.
Ook ten aanzien van deze, voor het Engeland van heden volstrekt representatieve
schepping, aarzel ik tussen de kwalificatie meesterwerk en werk van een meester.
Britten is zonder twijfel een geboren componist en een componist van formaat. Ik
ken niet veel continentale meesters die met gebruikmaking van de muzikale middelen
van heden een even goed en meeslepend ensemble weten te schrijven als Britten op
het slot van zijn derde scène heeft gerealiseerd. De vraag of Lucretia als opera op
alle punten een vooruitgang betekent na Peter Grimes, moge hier open blijven. Zeker
is het dat wij hier te doen hebben met een stuk van internationale betekenis en het
vooruitzicht dat wij hier in Nederland tegen oktober de continentale première ervan
te verwachten hebben, is wellicht een der aantrekkelijkste aspecten voor het nieuwe
concertseizoen.
Benjamin Britten is een der jongste leden van de grote internationale
componistenbent en de verwachting dat hij binnen afzienbare tijd erin zal slagen ook
als artisan tot het niveau van Bartók, Webern, Hindemith c.s. te stijgen, lijkt alleszins
gewettigd. Daarmee zou Groot-Brittannië op het stuk van muziek de dagen van
William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Weelkes of, mutatis mutandis, Henry
Purcell zien herleven. Terugziend op het festival 1946 lijkt mij dat meer dan mogelijk:
ik acht het waarschijnlijk.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

779

Titelpagina ontworpen door Fré Cohen van Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van
mey ende minne.
Pijper schreef een In-leydinghe voor deze uitgave (zie p. 739).
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Willem Pijper, zijn Hispano-Suiza, poedel Apie en bulldog Sue - Amersfoort, winter 1940.

Willem Pijper en Simon Vestdijk, librettist van het symfonisch drama Merlijn, in de tijd van
hun samenwerking - Doorn, 1939.
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De Rotterdamse Schiekade met het huis van Willem Pijper dat bij het bombardement van 14
mei 1940 - evenals de panden ernaast - in vlammen is opgegaan.
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Van Debussy tot heden
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Algemene Muziekgeschiedenis, deel VIII
Van Debussy tot heden1
Eerste Hoofdstuk
De ontwikkeling der muziek in Frankrijk van Debussy tot heden
1947
Wanneer wij de hedendaagse muziek tot onderwerp van dit overzicht kiezen, dan
behoort men zich rekenschap te geven van het feit dat aan de eis van absolute
volledigheid niet voldaan kan worden. Veeleer willen wij trachten de grenslijn te
vinden welke het nieuwe land van het vanouds bekende gebied scheidt, om vervolgens
een poging te wagen tot een voorlopige kartering van de sinds korte tijd in cultuur
gebrachte streken. Wij zijn er ons volkomen van bewust dat er op het ogenblik nog
geen sprake kan zijn van onweerlegbaar juiste conclusies; met de beschrijving van
de muziek van deze tijd hebben wij de vaste grond der historie verlaten.
Naast observaties spelen hier hypothesen een belangrijke rol. Uit de aard der zaak
zullen wij ons, wat het gebruikmaken van noodzakelijke hypothesen betreft, tot het
uiterste beperken.
De grenslijn tussen oud en nieuw in de muziek van heden is zeer veel moeilijker aan
te geven dan voor de overzichtelijkheid gewenst zou zijn. Men kan enkele jaartallen
vinden: 1892 (DEBUSSY, Prélude à l'après-midi d'un faune en begin van Pelléas et
Mélisande); 1906 (SCHÖNBERG, Kammersymphonie); 1913 (STRAVINSKY, Le sacre
du printemps); 1922 (BERG, Wozzeck). Men zal zich dan wellicht verwonderen over
het feit dat het tijdstip waarop Debussy zijn Prélude à l'après-midi d'un faune
voltooide, reeds meer dan vijftig jaren achter ons ligt. Nauwkeurige observatie van
de feiten leert echter dat de muzikale gebeurtenissen van het jaar 1892 van verder
strekkende betekenis zijn geweest voor de evolutie der nieuwe muziek dan bijna
alles wat sindsdien heeft plaatsgevonden.

1

De eerste druk van de Algemeene Muziekgeschiedenis van prof. dr. A. Smijers verscheen in
1938. Willem Pijper was de schrijver van Deel VIII, ‘Van Debussy tot heden’. Een tweede,
verbeterde en licht gewijzigde druk kwam in de loop van 1940 uit. In 1942 verscheen een
derde druk ‘die echter, om aan intussen gerezen moeilijkheden te ontkomen, eveneens als
“tweede druk” werd uitgegeven, ofschoon er talrijke veranderingen in waren aangebracht.
In 1943 werd dit boek door de Duitsers onder de verboden lectuur gerangschikt’ (A. Smijers,
Voorwoord bij de vierde druk). Meteen na de oorlog werd begonnen met de voorbereiding
van de vierde druk. Willem Pijper heeft in zijn laatste levensdagen nog de correcties van zijn
aandeel verzorgd. Hier in Het Papieren Gevaar is deze laatste door Pijper geredigeerde versie
uit 1947 opgenomen, met een aanpassing van de nummering van de muziekvoorbeelden die
in de oorspronkelijke editie de nummers 214 tot en met 249 beslaan. In de voetnoten worden
belangrijke tekstvarianten uit de eerdere drukken gegeven. Op een paar plaatsen zijn
tekstfragmenten die in een van de drukken zijn weggelaten, met ‘en’ in de tekst aangegeven.
Het gaat hier met name om fragmenten over Johan Wagenaar en over Pijper zelf. Het
hoofdstuk ‘Van Debussy tot heden’ beslaat de pagina's 421-475 in de eerste druk (1938), de
pagina's 467-520 in de tweede druk (1940), de pagina's 469-522 in de derde druk (de ‘tweede’
tweede druk) en de pagina's 460-506 in de vierde druk (1947).
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De communis opinio omtrent het oeuvre van Debussy luidt dat men heden ten dage
zijn werk, voor zover men affiniteit voelt met de geesteshouding waaruit het ontstaan
is, zonder bevreemding aanvaarden kan. Men beseft dat hier een volmaakt logische
ordening van op zichzelf ongecompliceerde muzikale gegevens heeft plaatsgevonden.
De gedachte aan geforceerdheid, aan revolutionair geweld, ligt ver. Wij hebben, in
een halve eeuw, geleerd Debussy's klankidioom te aanvaarden.
Met het aanvaarden van dit klankbewustzijn is echter nog geen inzicht verkregen
in het wezen van de vernieuwingen welke in Debussy's scheppingen ten dele
verwerkelijkt, voor een ander, groter, deel pas aangekondigd werden. Men zou zelfs
mogen zeggen dat het besef van wat in deze kunst ‘nieuw’ was, twintig jaar geleden
algemener verbreid leek dan op het ogenblik. Tot beter begrip hiervan diene het
volgende:
Een kunstgenre dat afwijkt van het op een bepaald tijdstip gebruikelijke, trekt uit
dien hoofde een zekere aandacht. Schilderijen die er anders uitzien dan men gewend
is, muziek die anders klinkt, boeken die ongewone onderwerpen behandelen, prikkelen
de belangstelling van een voor kunst gevoelig publiek. Deze eenmaal geactiveerde
belangstelling uit zich positief of negatief: door een, voorlopig nog ongefundeerd,
enthousiasme voor dit nieuwe dan wel door een, slechts in schijn beter gefundeerde,
afkeer van een genre dat van het bekende afwijkt. Voor leken is het aanvankelijk in
het geheel niet uit te maken of dit nieuwe, dit andere, waardevol is of niet. Elk nieuw
kunstgenre krijgt op een bepaald ogenblik de kans in de mode te geraken. Aldus
geschiedde met Debussy, korte tijd na de eerste veertien opvoeringen van Pelléas et
Mélisande (première 30 april 1902). Een mode inzake kunstaangelegenheden
veroudert echter bijna even snel als de seizoenen verstrijken. Kunstwerken die ter
wille van een modegril ontworpen werden, zinken na een kortstondig bestaan in de
vergetelheid terug. Werken waarvan de betekenis een modieuze belangstelling te
boven gaat, kunnen zich handhaven, op de langere duur. De belangrijkste manifestaties
kunnen boven tijdelijke waarderingen uitgroeien: zij helpen een stijlperiode bepalen.
Dit nu is het geval met het oeuvre van Debussy. Alles wat de muziek van onze tijd
onderscheidt van het werk der post-Wagnerianen, is terug te voeren op vondsten van
deze meester.
Het was noodzakelijk het hoofdstuk over de muziek van de tegenwoordige tijd met
deze uiteenzetting te beginnen. Men heeft in de jaren na de oorlog van 1914-1918
tientallen modes, honderd bevliegingen zien opkomen en verdwijnen zonder enig
spoor na te laten. Na de periode van Debussy's zogeheten impressionisme - wij komen
op dit begrip nog terug - waaraan ook Ravel, Roussel en Dukas hun deel hadden,
krijgen wij ettelijke pseudo-stijlen te registreren: het ‘zakelijke’ modernisme van
Jean Cocteau, aangeprezen in zijn boekje Le coq et l'arlequin (1918),2 een typisch
naoorlogs verschijnsel, waarvan een muziekstuk als Le boeuf sur le toit,
cinéma-symphonie sur des airs Sud-Américains pour 25 instruments, van Darius
Milhaud

2

Pijper verwijst hier met een voetnoot naar de huidige p. 804.
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(1920) een duidelijk voorbeeld is. Vervolgens, of terzelfder tijd: Stravinsky's
neoclassicisme, te beginnen met zijn Pianoconcert (1924), voortgezet in Apollon
musagète (1928); quasi-symfonische jazzmuziek: Gershwin: Rhapsody in blue (1923),
Jean Wiéner: Sonatine syncopée (1922), Concerto franco-américain (1924).
Elders vindt men, ten dele weer als reactie op Schönbergs zogenaamde atonaliteit,
de stromingen der ‘neue Sachlichkeit’ (Hindemith: Hin und zurück 1927),
‘Gebrauchsmusik’, muziek voor mechanische instrumenten, filmmuziek,
microfoonmuziek - kunstgenres welke in de regel meer met de praktijk van het muziek
uitvoeren dan met het wezen der muziek te maken hebben. Schönberg ontdekt de
mogelijkheid van het componeren ‘mit den Zwölftonreihen’ en herontdekt de
contrapuntische technieken der Middeleeuwen (Drei Satiren, opus 28). Josef Matthias
Hauer (geboren 1883) componeert eveneens volgens een twaalftoontechniek, daarbij
van geheel andere premissen uitgaand dan Schönberg. In de muziek van Béla Bartók
(1881-1945) is aan folkloristische elementen een grote plaats ingeruimd. Naast de
‘atonaliteit’ van de groep van Schönberg (geboren 1874), Anton von Webern
(1883-1945) en Alban Berg (1885-1935), vindt men bij meer Latijns geaarde
componisten de bi- en polytonaliteit (Milhaud, Honegger, Malipiero, vele moderne
Engelsen en Nederlanders). Dit alles is uitermate onoverzichtelijk. Het lijkt soms
alsof elke halfweg culturele modegril haar equivalent in de muziek heeft gevonden.
Waaraan zou de in muziek belangstellende leek, verbijsterd door de veelheid der
nieuwe mogelijkheden, zijn louter op intuïtie gebaseerd oordeel kunnen toetsen? De
dagbladkritiek verloor, na 1918 ongeveer, het spoor; de samenstelling van de
concertprogramma's, die tot kort na de oorlog nog wel een seismogram leverden van
de trillingen die in het organisme der muziek voelbaar waren, raakte evenzeer in het
ongerede. De programma's der grote Nederlandse concertinstellingen bijvoorbeeld
werden, uit zakelijke overwegingen, gereduceerd tot een reincultuur van klassieke
en romantische succesnummers. Daartegenover begonnen sommige concertgevende
organisaties exclusivistisch hypermoderne (dat wil zeggen maar al te dikwijls
actualistisch modieuze) programma's te bieden (Schönbergs ‘Verein für musikalische
Privataufführungen’, Wenen). Mogelijkheden tot vergelijking werden de normale
concertbezoeker nauwelijks geboden; de kloof tussen het vanouds bekende en de
werkelijk waardevolle muziek van deze tijd werd in de praktijk eer breder dan smaller.
Zelfs de uitgevers-fondsen gaven geen zuiver beeld meer van hetgeen zich afspeelde
in de wereld der componisten. In enkele landen werd het onbelangrijkste gedrukt en
aangeprezen, op gronden die met de waarde der muziek niets te maken hebben.
Daarnaast bleven tientallen werken die meer zijn dan beloften, manuscript. Men
denke daarbij, om in ons land te blijven, aan het verschijnsel dat pas na Diepenbrocks
dood, in 1921, door de zorgen van het Alphons Diepenbrock-Fonds een begin kon
worden gemaakt met de publicatie van het allergrootste deel van zijn werken. Zodat
bijvoorbeeld in 1937 de Gijsbrecht-partituur het licht zag,3 waaraan de componist
bijna een halve eeuw vroeger, in 1892, begonnen was! Het is nu eenmaal zo dat
slechts de werken die in

3

Met een inleiding van Willem Pijper zelf, zie HPG 2, 697.
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druk verschenen zijn en in het normale handelsverkeer verkrijgbaar gesteld, voor de
muziekliefhebber van waarde zijn bij de vorming van zijn oordeel en de verruiming
van zijn begrip. Wij zullen ons bij de hierna volgende beschouwingen dan ook zoveel
mogelijk bepalen tot voorbeelden uit gedrukte en uitgegeven composities. Voor zover
de volledigheid daarbij niet te zeer in het gedrang komt.

Claude-Achille Debussy (22 augustus 1862 - 26 maart 1918)
Het leven van deze meester, geboren te St. Germain-en-Laye, bij Parijs, wiens
scheppingen het aspect der Europese muziek na 1900 volkomen veranderd hebben,
is niet rijk geweest aan uiterlijke gebeurtenissen. Zijn ouders behoorden tot de kleine
middenstand - een milieu dat in Frankrijk overigens merkwaardig veel belangstelling
voor diverse culturele aangelegenheden vertoont - en de jonge Claude-Achille was
in geen enkel opzicht een wonderkind. Toen hij tien jaar oud was, ontdekte Madame
Mauté,4 een oud-leerlinge van Chopin en de schoonmoeder van de dichter Paul
Verlaine, zijn muzikale aanleg. Debussy's ouders lieten zich gemakkelijk afbrengen
van hun voornemen een zeeman van de jongen te maken5 en nauwelijks elf jaren oud
werd hij dus ingeschreven als leerling van het Parijse conservatorium. Hij bleef daar
van 1873 tot 1884 en leerde er de praktijk van het vak in alle onderdelen kennen.
Zijn leraren waren Lavignac (solfège), Durand (harmonie), Marmontel (piano) en,
voor compositie, Ernest Guiraud. Tot zijn studiegenoten behoorden onder anderen
Gabriel Pierné, die in 1873 met hem in de solfègeklasse van Lavignac werd ingedeeld,
en Paul Vidal, die in 1878 gelijk met Debussy, Xavier Leroux en Louis Landry
pianolessen bij Marmontel nam. Vidal behaalde in 1883 de grand prix de Rome,
terwijl Debussy met zijn cantate Le gladiateur (welke verloren is gegaan) de tweede
prijs verwierf. Een jaar later, in 1884, won Debussy de grand prix met L'enfant
prodigue. De reglementen van de Prix de Rome bepalen dat de winnaar een drietal
jaren in de Villa Medicis te Rome zal verblijven, teneinde daar ongestoord en
materieel welverzorgd te werken. Debussy is echter slechts twee jaar in de Villa
gebleven: het componeren was hem in dit semi-officiële milieu ten enenmale
onmogelijk. Hij heeft in de jaren 1885-1887 slechts een drietal composities
geschreven: Almanzor, op een tekst naar Heinrich Heine, La damoiselle élue (waarvan
hij in Rome slechts de schets maakte) en het orkestwerk Printemps (eveneens pas
voltooid na zijn terugkeer).
De reis naar Italië was niet Debussy's eerste verblijf buiten Frankrijk. In 1879 was
hij enige maanden pianist geweest bij Madame Meck, de vrouw van een Russisch
industrieel, die in Frankrijk het kasteel van Chenonceaux bewoonde. Deze had voor
haar persoonlijk genoegen een trio (viool, violoncel en piano) in dienst, een ensemble
dat haar ook op haar menigvuldige reizen moest vergezellen. Haar vaste pianist,

4
5

Pijper noemt haar abusievelijk Madame Mautet. Antoinette Mauté de Fleurville (1823-1883)
beweerde overigens ten onrechte dat ze een leerlinge van Chopin was geweest.
[WP:] In 1903 schreef Debussy aan André Messager: ‘Vous ne savez pas peut-être que j'ai
été promis à la belle carrière de marin et que, seuls, les hasards de l'existence m'ont fait
bifurquer. Néanmoins j'ai gardé pour la mer une sincère passion.’ Twee jaar later voltooide
hij La mer, trois esquisses symphoniques.
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Jimenez, had wegens ziekte ontslag genomen. Op advies van Marmontel werd deze
post aan Debussy toevertrouwd.6 Als achttienjarige maakte hij de grootste reis van
zijn leven: naar Italië, Wenen (waar hij een opvoering van Tristan und Isolde
bijwoonde onder Hans Richter) en Rusland. Tien jaar later, in 1889 en 1890, bezocht
hij Bayreuth.
Veel gereisd heeft Debussy niet. Hij heeft eigenlijk zijn leven lang in Parijs
gewoond; hij had typisch geen nomadennatuur als Wagner, Liszt en zoveel anderen;
zijn onrust had behoefte aan een centraal punt: Parijs, het hart van Frankrijk.
Teruggekeerd van de Villa Medicis, achtte hij het verdiepen van zijn artistieke en
algemene ontwikkeling vóór alles noodzakelijk. De jaren van eenzijdige muziekstudie
waren nuttig, ja onmisbaar voor hem geweest. Maar alles wat buiten de muziek lag
had hij tot dan toe meer met zijn intuïtie dan met kennis benaderd. Van 1888 ongeveer
af bracht hij vele uren door in de boekwinkel van Edmond Bailly, 9, Chaussée d'Antin,
genaamd Librairie de l'Art Indépendant. Dit was de plaats waar de markantste figuren
uit die tijd elkander ontmoetten: ‘on allait chez Bailly causer de littérature’, schreef
Henri de Régnier, zelf een der bekendste dichters uit deze periode. Behalve De
Régnier ontmoette Debussy daar Paul Claudel, André Gide en Pierre Louÿs, auteur
onder andere van Les chansons de Bilitis. Bailly zelf was een uiterst merkwaardige
persoonlijkheid, kunstzinnig uitgever, revolutionair dichter, spiritist, componist en
filosoof. Hij heeft La damoiselle élue uitgegeven (in 1893) en, een jaar vroeger,
Debussy's Cinq poèmes de Baudelaire.
Terzelfder tijd bezocht Debussy de literaire bijeenkomsten ten huize van de grootste
dichter van de beweging: Stéphane Mallarmé. Ook tegenwoordig bestaat in Frankrijk
nog het instituut der literaire salons en men kan zich als buitenstaander nauwelijks
voorstellen, van hoe grote invloed deze bij uitstek intellectuele samenkomsten van
kunstenaars en geleerden zijn. In Frankrijk kent men ook niet, zoals bij ons, een zo
geforceerd contrast tussen intellectualiteit en kunstzinnigheid. Bekende staatslieden,
grote geleerden vertonen daar vaak een daadwerkelijke belangstelling voor de muziek,
de schilderkunst, de schone letteren.7 Het is niet overdreven, vast te stellen dat
Debussy zijn werkelijke ontwikkeling te danken heeft aan de bijeenkomsten ten huize
van Mallarmé, rue de Rome, waar hij Barrès, Moréas, Samain, Valéry en Maeterlinck
leerde kennen of in het kleine boekwinkeltje tussen Opéra en Place de la Trinité.
Reeds als aankomend jongmens had Debussy contacten gezocht met mensen die
zijn meerderen waren in ontwikkeling en beschaving. Ten huize van de architect
Vasnier, te Ville-d'Avray (tussen Parijs en Versailles) verkeerde hij als conservatorist
bijna dagelijks. De vrouw van de architect was een zangeres van meer dan gewoon
talent en Debussy (die zich in zijn romantische vlegeljaren bij voorkeur Achille

6

7

Dit is niet geheel juist. In 1879 was Debussy in Chenonceaux in dienst van Marguerite
Wilson-Pelouze. Gedurende de zomers van 1880-1882 was hij, eveneens op voorspraak van
Marmontel, als musicus in dienst van Madame Von Meck tijdens haar reizen door Europa
en Rusland. Lockspeiser (1962), deel I, 35 en 40-42.
[WP:] Louis Barthou publiceerde een essay over de correspondentie tussen Richard Wagner
en Judith Gautier. Édouard Herriot schreef een Vie de Beethoven. Men zou deze voorbeelden
gemakkelijk kunnen vermeerderen.
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Debussy liet noemen) heeft herhaaldelijk met haar geconcerteerd, terwijl een aantal
van zijn oudste liederen voor haar werden geschreven, onder andere het bekende
Mandoline.
Debussy's omgang met Mallarmé is de aanleiding geweest tot het ontstaan van
zijn Prélude à l'après-midi d'un faune (1892). Men moet dit orkestwerk niet
beschouwen als de muzikale vertolking van Mallarmés gedicht, noch als een poème
symphonique waarin de gedachtegangen van het literaire kunstwerk te vervolgen
zouden zijn. Debussy bedoelde zijn compositie als een stemmingsinleiding tot
(‘Prélude à’) Mallarmé's églogue: hij transponeerde de sfeer van het gedicht in muziek
en vermeed zodoende welbewust het terrein der eigenlijke programmamuziek.
In hetzelfde jaar begon Debussy aan de compositie van zijn opera Pelléas et
Mélisande, op een tekstboek van Maurice Maeterlinck; een werk dat hem tien jaren
zou bezighouden. Pelléas et Mélisande is Debussy's belangrijkste schepping; het is
de eerste opera na Wagners Parsifal, welke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden
vertoont. Het libretto is een zuiver voorbeeld van het literair symbolisme, een
werkwijze die haar resultaten bereikt langs omwegen, welke zich gewoonlijk aan de
normale bewustwording onttrekken. De handeling verloopt als volgt: Golaud vindt
Mélisande, neergeknield bij een bron. Zij is, evenals hij, in het bos verdwaald en
weet op zijn vragen naar haar afkomst geen antwoord te geven. Hij neemt haar mee
naar zijn kasteel en maakt haar tot zijn vrouw. Pelléas, Golauds jongere broeder,
komt onder haar bekoring en in beiden kiemt en groeit een grote liefde. Dit leidt
onafwendbaar tot de catastrofe: Golaud doorsteekt zijn broeder: Mélisande sterft bij
de geboorte van haar kind. Alles in dit gegeven blijft versluierd: onbegrepen scheidt
Mélisande uit het leven; zonder van diens schuld overtuigd te zijn, doodde Golaud
zijn broeder.
Maar er bestaat geen kunstwerk waarin de onuitgesproken en vrijwel
onmededeelbaar subtiele gevoelens directer en suggestiever duidelijk gemaakt worden.
Deze tekst, dit gegeven, waarin niets betoogd, niets gesteld en bewezen wordt, gaf
aan Debussy de gelegenheid om alle verbanden te sublimeren in het muzikale. De
muziek, in het algemeen, betoogt niet, zet niets uiteen en spreekt, in uiterste instantie,
slechts tot ons diepste, onbewuste wezen. Debussy's muziek bij Pelléas et Mélisande
doet dit in zeer hoge mate, omdat de handeling, de woorden en de situaties zo krachtig
mogelijk meewerken. Het is hier natuurlijk niet mogelijk alle verbanden, alle
knooppunten van een zo rijk en uiterst samengesteld organisme na te gaan. De beste
sleutel tot het verstaan van dit werk vindt men in de uitspraak van Bergson dat een
ontroering die meer moet zijn dan een sensatie, gesuggereerd, niet veroorzaakt moet
worden.8 Het orkest van de Pelléas klinkt altijd verstild, zelfs tijdens de hoogtepunten.
Het is nimmer heroïsch, larmoyant of agressief. Het is bijna aldoor klinkende stilte.
Compositorisch-technisch valt nog het volgende op te merken: Debussy gebruikt
in deze opera geen leidmotieven, hoewel de drie hoofdpersonen: Pelléas, Golaud

8

Zie voetnoot 32 bij Pijpers programmatoelichting voor de opvoeringen van Pelléas et
Mélisande van november 1927 (HPG 2, 351).
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en Mélisande wel motivisch getypeerd worden. Leidmotieven zijn onveranderbare
grootheden, muzikale mineralen, zou men mogen zeggen. De thema's van de
hoofdpersonen uit Pelléas hebben geen vaste expressie; zij worden veranderd,
naarmate de zielenstaten van de sujetten zich wijzigen. Mélisandes motief is hieraan
het minst onderworpen (in haar geest wijzigen de gebeurtenissen ook niets; zij blijft
wat zij bij de aanvang was). Maar vooral Golauds motief maakt zeer merkwaardige
veranderingen door: soms is het onherkenbaar verminkt, elders vindt het zijn
oorspronkelijke kracht weer.9
Deze toneelmuziek vertoont nergens abstract-symfonische verwikkelingen. Het
geheel is veel minder gecompliceerd van klank, van structuur, dan bijvoorbeeld
Tristan und Isolde. Maar juist daardoor kon deze partituur zo vernieuwend werken.
Na Pelléas et Mélisande behoorde het tijdperk der tonale functie tot het verleden.
Debussy is er als eerste in geslaagd de oppermacht van het diatonisch systeem te
breken, de kwadratuur der tonale cadensen te vermijden. Hij heeft de mogelijkheden
ontdekt die, hoewel zij in het wezen der Europese toonkunst besloten lagen, zo lang
voor de componisten verborgen waren gebleven. Hij heeft met Pelléas et Mélisande
bewezen dat het Europese muziekbewustzijn het vermogen bezit, ook buiten de
invloedssferen van majeur en mineur klinkende werkelijkheden te scheppen.
Tijdens het werken aan zijn opera vond Debussy nog gelegenheid de drie Nocturnes
voor orkest: Nuages, Fêtes en Sirènes, te schrijven (1897), waarvan de eerste twee
zeer bekend zijn geworden. Het derde stuk, waarbij een vocaliserend vrouwenkoor
is voorgeschreven, hoort men helaas zelden. In dezelfde periode, tussen 1892 en
1902, valt het Strijkkwartet (1893), dat het opusnummer 10 draagt en het enige werk
van Debussy is dat in César Francks cyclische vorm werd gecomponeerd. Voorts
enkele pianowerken, onder andere de driedelige suite Pour le piano (1901)10 en een
aantal liederen. Het grootste deel van Debussy's vocale composities ontstond vroeg:
Cinq poèmes de Baudelaire omstreeks 1890, Trois mélodies de Paul Verlaine in
1891, de eerste bundel der Fêtes galantes (Verlaine) in 1892, de Ariettes oubliées
(eveneens van Verlaine) tussen 1888 en 1903. De Chansons de Bilitis, op tekst van
Pierre Louÿs, zijn van 1898; de Proses lyriques, waarvoor Debussy zelf de woorden
schreef, plus Mallarméen que Mallarmé, zijn gedateerd 1895.
Na de voltooiing van Pelléas et Mélisande komt er vrij plotseling een wijziging
in Debussy's stijl, welke gepaard gaat met een geheel andere artistieke oriëntering.
Het gebied der literaire symbolisten heeft hem niets meer te bieden; hij wendt zich
af van deze kunst-der-nuanceringen en hij begint, zonder iets van de verworven
subtiliteiten prijs te geven, te zoeken naar een exacter en formeel zelfstandiger
componeerwijze. Een merkwaardig voorbeeld hiervan zijn de twee Danses pour
harpe chromatique et orchestre à cordes (1904), welke melodisch veel onpersoonlijker
zijn dan het oudere werk. Ook formeel wijkt deze compositie vrij sterk af van de
structuurprincipes waardoor hij zich jarenlang had laten leiden. Hij componeert in
hetzelfde jaar liede-

9
10

Een deel van deze tekst komt uit bovengenoemde programmatoelichting.
[WP:] De veelgespeelde vierdelige Suite bergamasque is ouder; zij dateert van 1890.
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ren op oud-Franse teksten: Trois chansons de France (Charles d'Orléans en Tristan
L'Hermite). De pianowerken beginnen exotische invloeden aan te wijzen: Pagodes
(1903), of worden geïnspireerd door buitenmuzikale gegevens, welke thans meer
picturaal zijn dan literair: Soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie (1903), L'isle
joyeuse (1904), Reflets dans l'eau (1905), Cloches à travers les feuilles, Poissons
d'or (1907). Maar bovendien schrijft hij La mer (1905), het meesterwerk dat voor
de hedendaagse symfonische muziek dezelfde betekenis heeft als Pelléas et Mélisande
voor de opera.11
De literaire invloeden welke hij heeft ondergaan, manifesteren zich niet meer zo
opvallend in zijn muziek, doch zij treden aan de dag op een ander, daartoe van huis
uit bestemd terrein: tussen 1901 en 1904 schrijft hij een aantal muziekkritische essays
in La Revue Blanche en Gil Blas. Deze kritieken hebben nog niets van haar waarde
verloren; een aantal is gebundeld uitgegeven onder de titel Monsieur Croche
antidilettante (Dorbon-aîné, 1921) en zij geven een duidelijk beeld, zowel van
Debussy's inzichten als van de stromingen waardoor het Parijse muziekleven in het
begin van deze eeuw beheerst werd.
De jaren na 1905 zijn die van Debussy's rijkste bloei. De belangrijkste pianowerken
ontstaan: tweemaal twaalf Préludes (1910 en 1912), Children's corner (1908), twaalf
Études (1915), La boîte à joujoux, ballet pour enfants (1913), Six épigraphes antiques
pour piano à quatre mains (1915) en, in hetzelfde jaar, En blanc et noir, voor twee
piano's. Met de Épigraphes antiques grijpt hij terug naar de gedachte- en
gevoelswereld waaruit zeventien jaar vroeger de Chansons de Bilitis ontstonden;
ook de Épigraphes zijn aan het boek van Pierre Louÿs ontleend.
De orkestwerken van Debussy's laatste periode zijn niet minder belangrijk: twee
balletten, Jeux en Khamma (1912), scènemuziek bij Gabriele d'Annunzio's
mysteriespel Le martyre de Saint Sébastien (1911) en, vooral, Images pour orchestre
(1909): Gigues, Ibéria en Rondes de printemps. Ibéria is een van Debussy's meest
gespeelde orkestcomposities geworden.
Kamermuziek heeft hij weinig geschreven. Na de voltooiing van het Strijkkwartet
zou het meer dan twintig jaar duren voor de instrumentale muziek voor de kleine
ruimte hem weer begon te trekken. Zijn laatste werk bestond in het componeren van
drie (van de aangekondigde zes) Sonates ‘pour divers instruments’, te weten die voor
violoncel en piano (1915), voor fluit, alt en harp (1916) en viool en piano (1917).12
Voor zijn vocale composities na de Pelléas kiest hij, met een enkele uitzondering,
oud-Franse teksten: 1908, Trois chansons à quatre voix de Charles, Duc d'Orléans
(waaronder het prachtige Yver, vous n'estes qu'un vilain, een tekstregel welke hem
later nog tot motto zou dienen boven het derde, aan Igor Stravinsky opgedragen, stuk
van de suite En blanc et noir). Vervolgens (1910): Trois ballades de François Villon
en Le promenoir des deux amants (Tristan L'Hermite). De uitzonderingen

11
12

[WP:] Het eerste deel, De l'aube à midi sur la mer, heette oorspronkelijk Mer belle aux Îles
Sanguinaires (Corse).
[WP:] Het plan om een sonate voor viool en piano te schrijven dateerde al van 1894.
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zijn de Trois poèmes de Stéphane Mallarmé (1913), welke een in memoriam aan de
gestorven dichter betekenen, en zijn laatste lied: Noël des enfants qui n'ont plus de
maison (1915), waarvoor hij zelf de ontstellend navrante tekst schreef - een gedicht
dat wel zeer ver verwijderd is van de verfijnde woordkunst der twintig jaar oudere
Proses lyriques.
Men heeft Debussy's muziekstijl, al naar de behoefte van het ogenblik, impressionisme
genoemd, symbolisme of, soms, hellenisme. Het tijdstip lijkt thans wel gekomen om
de onjuistheid die in de beperking dezer kwalificaties opgesloten ligt, te signaleren.
Het literair symbolisme maakt gebruik van omwegen, van vaag aangeduide
gevoelscomplexen en vermijdt de begrijpelijke directe mededeling. Wij hebben
hierboven, bij de zeer summiere bespreking van Pelléas et Mélisande, gezien hoe
bruikbaar een symbolistisch gegeven voor de componist Debussy tussen 1892 en
1902 genoemd moest worden. Doch men late zich hierdoor niet op een dwaalspoor
brengen. Voor de projectie van de in zijn geest levende figuren zal een componist
altijd min of meer ‘symbolistische’ eisen aan zijn libretto stellen. En buiten het
eigenlijke gebied van de muziek zal elk symbolisme steeds iets wezenloos’, iets
incompleets houden. De figuren van Maeterlinck hebben geen eigen leven, zoals de
personen uit een drama van Shakespeare; het blijven contouren van mensen, vage
omtrekken, die pas werkelijkheid worden wanneer een groot muziekdramaturg erin
slaagt hen te bezielen, de onwezenlijke schaduwbeelden in reliëf te brengen, er
dragers van nauwkeurig gedetermineerde voorstellingen van te maken. Operafiguren
zijn altijd symbolen; de muziek kent een andere (volgens sommigen: een hogere)
werkelijkheid dan het realistische theater, dat niets anders bedoelt te zijn dan een
spiegel van het leven van iedere dag. De premissen welke bijvoorbeeld aan het
Italiaanse verismo ten grondslag liggen, zijn dan ook in wezen anti-muzikaal. Men
zou het niet eens een speculatieve gedachte mogen noemen, wanneer wij hier
constateren dat het symbolisme van Debussy's Pelléas van geen andere orde is dan
de impuls die Wagner zijn Tristan deed creëren, Mozart zijn Don Giovanni, Verdi
zijn Falstaff, Alban Berg zijn Wozzeck. Het etiket symbolisme leert ons niets omtrent
inhoud en verschijningsvorm van Debussy's muziek.
Het woord impressionisme is eveneens uitermate geschikt om misverstanden te
veroorzaken en te vergroten. Men duidt er in de schilderkunst een richting mee aan
welke het decoratieve, het monumentale vermijdt en die de suggestie van de eerste
indruk doet prevaleren boven de perceptie welke pas na langdurige beschouwing en
uitvoerige overweging kan ontstaan. De schilderkunst heeft evenwel op een geheel
andere wijze met het begrip tijd te maken dan de muziek. De muziek bestaat slechts
door, en ten behoeve van, in de tijd geprojecteerde beweging: één klank (c.q.
samenklank) is nog geen muziek. Pas door de beweging van op elkaar volgende
klanken ontstaan toonkunstige mogelijkheden. Een schilderkunst die haar eigen
monumentale, buitentijdelijke karakter zou ontkennen, verliest daarmee in uiterste
consequentie haar reden van bestaan. De muziek evenwel werkt louter met
‘impressionistische’
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middelen, voor zover zij nog andere dan abstract toonkunstige doeleinden nastreeft.
De muziek van Debussy, welke voor verreweg het grootste deel van zeer nabij met
allerlei buitenmuzikale elementen te maken heeft, doet dit in vrij sterke mate. Men
zou evenwel niet kunnen stellen dat een pianostuk als L'isle joyeuse
‘impressionistischer’ zou mogen heten dan Les plaisirs de St. Germain-en-Laye of
Les folies françaises, ou les dominos van François Couperin (1668-1733). De stijl
van Debussy's muziek wordt met het begrip impressionisme geenszins aangeduid.
Van hellenisme kan tenslotte alleen gesproken worden in verband met de paar
werken welke Debussy op teksten van Pierre Louÿs schreef: Les chansons de Bilitis
en Six épigraphes antiques, waarvan de ondertitels eveneens aan Louÿs' beroemd
geworden evocatie van een gedroomd voor-christelijk Klein-Azië zijn ontleend. Een
en ander - men kan er nog enkele Préludes bij rekenen: Canope en Danseuses de
Delphes - betreft echter slechts een betrekkelijk klein gedeelte van zijn oeuvre.
Bovendien is het begrip hellenistisch meer een stemmingsaanduiding dan de sleutel
tot een stijlbegrip. Sinds anderhalve eeuw hebben bijna alle Europese componisten
zich van tijd tot tijd met getransfigureerde oriëntalismen beziggehouden (vergelijk
de Alla turca's der klassieken en, in later tijd, het gebruikmaken van ten naaste bij
authentieke Aziatische gamma's), zonder dat men de wenselijkheid voelde deze
experimenten als een poging tot stijlvorming te beschouwen. Debussy's oeuvre wordt
ook met het begrip hellenisme volstrekt niet benaderd.
Het moet gezegd worden dat deze muziek zich aan elke determinatie met behulp
van het ezelsbruggetje der ‘ismen’ onttrekt. Debussy was de representatieve Franse
componist van de periode 1890-1915 en door de kracht van zijn creatief vermogen
werkt zijn invloed tot ver buiten de grenzen van zijn vaderland. Hoe universeel de
door hem geschapen uitdrukkingsmiddelen ook zijn, men behoort bij de beoordeling
van zijn kunst nimmer uit het oog te verliezen dat Debussy zich uitsluitend ‘musicien
français’ voelde. In deze beperking lag, voor hemzelf, zijn kracht.
Het heeft weinig zin, een catalogus op te maken van de afwijkingen welke de door
hem gebruikte kunstmiddelen vertonen, vergeleken met het toonkunstig materiaal
van zijn voorgangers en tijdgenoten. Zulke beschouwingen zouden trouwens veeleer
thuis behoren in een leerboek der compositie dan in een muziekgeschiedenis. Hier
wordt slechts gestreefd naar een inzicht in de continuïteit der muzikale verschijnselen.
Debussy's eerste werken behoren, wat hun expressie en melodietype betreft, tot
het klankgebied van Massenet, Lalo en Gounod.

Voorbeeld 1. Ballet, uit de Petite suite pour piano à quatre mains (1894)
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Voorbeeld 2. Clair de lune uit de Suite bergamasque (1890)

Gelijk men ziet, is hier geen enkele afwijking van het in die jaren gebruikelijke
muziekgenre te bespeuren. Tevens zal men opmerken dat het melodische element
overal duidelijk herkenbaar op de voorgrond staat. Dit laatste is van enig gewicht
bij de hier en verderop volgende beschouwingen inzake de compositietechnieken
van Debussy enerzijds, Schönberg c.s. anderzijds. Men heeft namelijk hier in
Nederland steeds vrij veel aandacht besteed aan de harmoniek van Debussy, zó zelfs,
dat de schijn gewekt werd alsof die harmonische renovaties het essentiële van zijn
kunst uitmaakten. Dit onjuiste punt van uitgang is oorzaak geworden van ettelijke
moeilijk uit de weg te ruimen misverstanden. Het voornaamste element der muzikale
compositie immers is de melodiek (rangschikking van toonhoogte en -duur). Alle
secundaire elementen: contrapunt, structuur, harmoniek, instrumentatie, zijn tot op
zekere hoogte eveneens onmisbaar, maar in elke muziek is het melodische element
verreweg het belangrijkste. Wij komen op deze zaken, welke wij ter aangehaalder
plaatse uitvoerig uiteengezet hebben,13 nog terug en kunnen hier dus volstaan met te
constateren dat Debussy het primaat der melodiek altijd erkend heeft.
In de loop der jaren groeide Debussy's melodiek uit tot steeds groter volkomenheid.
In de beide hiernavolgende voorbeelden:

Voorbeeld 3. Begin van het Prélude à l'après-midi d'un faune (1892)

Voorbeeld 4. La mer, deel I 13 4 e.v. (1905)

13

[WP:] ‘Muzikale waarde’, tijdschrift De Muziek, jrg. IV, blz. 112, 145, 239 e.v. (1929-1930).
[AvD:] Zie (HPG 2, 508-518).
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vindt men enige karakteristieke eigenaardigheden van zijn schrijfwijze terug, ons
reeds uit het oudere werk bekend: de neiging tot metrische, soms zelfs letterlijke
herhaling en een uiterst subtiel preciseren van de in de melodie zelve aanwezige
harmoniek.
Natuurlijk heeft hij ook composities geschreven waarin op zijn harmonische
vondsten een grotere nadruk gelegd werd: het pianostuk Voiles bijvoorbeeld (Préludes
I, nr. 2), waarin alle harmonieën teruggebracht moeten worden op de twee overmatige
drieklanken waaruit de zogenaamde duale toonladder bestaat.14 Of het welhaast te
veel gespeelde Jardins sous la pluie:

Voorbeeld 5. Jardins sous la pluie (1903)

waarin de chromatisch dalende baslijn een expressiemiddel is dat spoediger bleek
te verouderen dan zich in het begin liet aanzien.
Wanneer men naast de tot hiertoe gegeven voorbeelden een paar fragmenten plaatst
uit Debussy's laatste tijd, dan ziet men dat hier eer van versobering sprake is dan van
complicering:

Voorbeeld 6. Sonate voor violoncel en piano (1915)

Voorbeeld 7. Uit Soupir, nr. 1 van de Trois poèmes de Mallarmé (1913)

14

Zie voetnoot 138 bij het artikel in De Groene Amsterdammer van 20 oktober 1934.
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Voorbeeld 8. Uit Pour les agréments, nr. 8 van de Douze études pour le piano (1915)

Omstreeks 1915 was het gebruikmaken van kwintenparallellen en kerktoonsoorten
nog iets tamelijk onalledaags. Het is evenwel niet in deze bijzakelijkheden, dat men
de essentie van Debussy's muziek kan vinden. De melodische frase uit Soupir
bijvoorbeeld geeft een duidelijk inzicht in de bedoelingen van de auteur. De melodie
op zichzelve ontstond uit hetzelfde muziekbewustzijn dat een kwarteeuw vroeger de
subtiliteit van een Clair de lune (vergelijk voorbeeld 2) vond. Maar de latere melodie
is het aarzelen van de heen en weer gaande secundenschreden, die als het ware om
de definitieve conclusie heen draaien, ontgroeid: in twee maten kon hier meer in
noten ‘gezegd’ worden dan vroeger in acht. De beweging werd aanmerkelijk
vereenvoudigd: eenmaal naar boven, van ges tot f, eenmaal nederwaarts, tot en met
de afsluiting g-as. Eén rustpunt, op het moment van de hoogste spanning: f-f, op de
hoofdklanken van het woord ‘Octobre’, een en ander in de sterkst denkbare
verbondenheid met de tekst. De melodisch-harmonische structuur van de pianopartij
is organisch met de vocale lijn samengegroeid: de spanningsnoten f in de tweede
maat werden door het tweede akkoord van de eerste maat reeds aangekondigd. De
tegenbewegingen tussen boven- en onderstemmen brengen de melodische buigingen
van de zangstem in het juiste reliëf: bij de opgang van de melodie steunen de
parallellen van de onderstemmen; het neerzinken wordt op de meest doeltreffende
wijze opgevangen door de in de bovenstemmen beginnende nieuwe melodische
ontwikkeling.
Met deze al te beknopte beschouwing van Debussy's muziek moge aangegeven
zijn op welke wijze de componist verder is gegaan in de richting die zijn voorgangers
hadden ingeslagen. Melodisch was zijn werk een consequentie van de kunst van
Couperin en Rameau. In harmonisch en formeel opzicht was de invloed van Wagner
manifest: positief door de verdere ontwikkeling welke Debussy heeft gegeven aan
de Tristan-chromatiek en de mystiek der in Parsifal gebruikte modaliteiten (met
name in Le martyre de Saint Sébastien). Negatief: door een zeer sterke
differentiëringstendens, aan de dag tredend in Debussy's afkeer van grote vormen,
zware tutti's en uitvoerige thematische doorwerkingen.
In oudere essays over deze componist vindt men dikwijls beschouwingen over
Russische invloeden, speciaal van Moesorgski, welke een stempel op zijn oeuvre
gedrukt zouden hebben. Men moet deze speculaties naar het land der sprookjes
verwijzen. De opera Boris Godoenov leerde hij kennen in 1893 (en niet tijdens zijn
verblijf in Rusland in 1879) en over Moesorgski's kinderliederen schreef Debussy
pas in 1901.15 Er valt een zekere verwantschap te constateren tussen Moesorgski's

15
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muzikaal-revolutionaire elan en Debussy's afschuw van de schoolse harmonische
dogmatiek, waaraan hij zich tijdens zijn leerjaren in de klasse van Émile Durand had
moeten onderwerpen. Overeenstemmende opvattingen zouden aangewezen kunnen
worden. Van beïnvloeding kan men in dit verband echter niet spreken.

Debussy's tijdgenoten
Het is niet moeilijk verwantschappen aan te wijzen tussen de muziek van Debussy
en die van MAURICE RAVEL. Deze overeenstemmingen zijn echter van louter
technische aard; als persoonlijkheid en als kunstenaar leefden zij op verschillende
planeten. Men zou Debussy kunnen zien als de dichterlijke, uiterst sensitieve mens,
met een singuliere dispositie voor de muzikale compositie toegerust. Ravel
daarentegen was de geboren muzikant, wiens artistieke ambities louter van
toonkunstige aard zijn: een vakman, wiens gelijke onder de componisten van zijn
generatie niet te vinden was. Hij was ongetwijfeld de grootste componist uit deze
periode - met de noodzakelijke beperkingen welke het muzikantschap een kunstenaar
maar al te dikwijls oplegt. Dat Ravel ook de grootste kunstenaar geweest zou zijn,
zou men niet durven volhouden. Men maakt in Frankrijk een duidelijk onderscheid
tussen artisan en artiste; als artisan was de componist Maurice Ravel ongeëvenaard.
Hij was dat reeds op twintigjarige leeftijd, in tegenstelling met Debussy, wiens
ontwikkeling in een veel langzamer tempo geschied is. Na zijn dertigste jaar heeft
Ravel zijn stijl niet meer gewijzigd; de latere werken tonen een groter technisch
raffinement en de vernieuwingen der laatste jaren hebben hun sporen ook in zijn
jongste composities achtergelaten (bitonale momenten, onder andere in de Sonate
voor viool en piano van 1927, notenvoorbeeld 12). De componist van de Boléro
(1929) was echter geen andere, grotere of rijkere, persoonlijkheid dan de twintigjarige
auteur van de Habanera (1895) uit de Rapsodie espagnole.
Maurice Ravel (7 maart 1875 - 28 december 1937) werd geboren te Ciboure, een
grensplaatsje in het Franse Baskenland, tussen St. Jean-de-Luz en Hendaye, aan de
voet van de Pyreneeën. De Spaanse elementen, welke men in zijn muziek overal
aantreft, behoorden dus tot zijn rechtmatig erfdeel. In 1889 kwam hij op het Parijse
conservatorium, waar onder andere André Gédalge en Gabriel Fauré zijn leermeesters
werden. Tot driemaal toe ontging hem zijn Prix de Rome: in 1901 schreef hij de
cantate Myrrha, waarmede hij een tweede prijs verwierf, in 1903 was hij niet
gelukkiger met Alcyone, in 1905, met Alyssa, evenmin.
Het spreekt vanzelf dat deze hostiliteit van de officiële instanties vrij veel stof
heeft doen opwaaien: gedurende enige jaren was er een ‘affaire-Ravel’, waardoor
een paar notabele persoonlijkheden uit de kringen van het conservatorium min of
meer gecompromitteerd raakten. Onbegrijpelijk komt ons, na meer dan veertig jaar,
de kortzichtigheid van de juryleden Massenet, Paladilhe of Théodore Dubois niet
meer voor: Ravel had in 1905 reeds naam gemaakt met pianowerken als Jeux d'eau
(1901), met de Habanera voor twee piano's, met zijn, voor die dagen uiterst radicale,
Strijkkwartet (1903), met liederen als de Deux épigrammes de Marot (1898). Hij
stond in behoudende kringen te boek als een vervaarlijk revolutionair en het kan
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geen verwondering wekken dat Massenet c.s. het zo persoonlijk accent van deze
componist nauwelijks konden waarderen.
Tussen 1905 en 1914 heeft Ravel het belangrijkste deel van zijn oeuvre geschreven:
de Sonatine voor piano en de bundel Miroirs in 1905; Gaspard de la nuit, met het
prachtige stemmingsstuk Le gibet, in 1908; de Valses nobles et sentimentales in 1911.
De suite Ma mère l'oye voor piano à quatre mains is van 1908, de orkestliederen
Shéhérazade ontstonden reeds in 1903, de Histoires naturelles voor zang en piano,
op teksten van Renard, dateren uit 1906. Een jaar later, in 1907, schreef hij twee
zijner grootste werken: de comédie musicale L'heure espagnole en de vierdelige
Rapsodie espagnole voor orkest (het derde deel werd de in 1895 gecomponeerde
Habanera); van 1906 tot 1911 werkte hij aan zijn ballet Daphnis et Chloë. Gedurende
de oorlogsjaren 1914-1918 ontstonden slechts enkele composities: in 1915 voltooide
Ravel zijn Trio voor piano, viool en violoncel (opgedragen aan zijn oud-leermeester
André Gédalge) en de Trois chansons voor koor a cappella; twee jaar later verscheen
Le tombeau de Couperin, een zesdelige suite voor piano, waaraan hij reeds in 1914
begonnen was. Na 1918 volgden: La valse, poème choréographique (1919);
Duosonate voor viool en violoncel (1922); Tzigane, een concertstuk voor viool en
piano (of orkest), opgedragen aan Jelly d'Aranyi (1924); de opera L'enfant et les
sortilèges (1925); Trois chansons madécasses voor zang met fluit, violoncel en piano
(1926); Sonate voor viool en piano (1927); de Boléro voor orkest (1929) en het
Pianoconcert (1931).
Gelijk hierboven reeds gezegd werd, wijzigde Ravels stijl zich in de loop der jaren
nauwelijks. Hiermee hangt de neiging van deze componist samen, vroeger
gecomponeerde stukken opnieuw te bewerken, een techniek die bijvoorbeeld voor
een Debussy vrijwel ondenkbaar was. Het sterkste voorbeeld is wel de constructie
van de Rapsodie espagnole, met gebruikmaking van een twaalf jaar oudere Habanera,
maar het is niet het enige. In 1912 maakte hij een ballet Ma mère l'oye van de in
1908 gecomponeerde, in 1910 georkestreerde suite; in hetzelfde jaar verscheen een
ander ballet: Adelaïde ou le langage des fleurs, met gebruikmaking van de Valses
nobles et sentimentales voor piano. Talrijke pianowerken werden in de loop der jaren
voor orkest gezet: de oude Pavane pour une infante défunte van 1899, twee stukken
uit de Miroirs, onder andere Alborada del gracioso, delen uit Le tombeau de Couperin.
Ook instrumenteerde hij vreemde werken, Moesorgski's pianosuite Tableaux d'une
exposition bijvoorbeeld.
Melodisch is het oeuvre van Ravel classicistischer dan dat van Debussy:

Voorbeeld 9. Uit La vallée des cloches (Miroirs nr. 5, 1905)
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Voorbeeld 10. Eerste twee maten van het Trio (1915)

De melodie uit La vallée des cloches is uitermate expansief: syncopen,
toonherhalingen en wijde spanningen behoren tot een melodietype dat dichter bij
Wagner staat dan bij de muziek van deze tijd. Daarentegen is het specifiek melodische
gehalte van het hoofdthema uit het Trio veeleer schraal: de muzikale expressie van
dit (op zichzelf zeer boeiende) fragment wordt gevonden in het metrische beeld (elke
maat bestaat uit 3 + 2 + 3 achtsten, waartegen de regelmatige beweging van de bas
syncopisch lijkt te werken) en in de harmoniek, terwijl de vrijwel uitsluitend in hele
en halve toonsafstanden bewegende melodie van een zekere gewilde monotonie niet
vrij te pleiten zou zijn. De persoonlijkste vondsten van Ravel liggen merendeels op
het terrein der harmoniek:

Voorbeeld 11. Uit Sur l'herbe (Verlaine) Zang en piano (1907)

Voorbeeld 12. Begin van het tweede deel (Blues) uit de Sonate voor viool en piano (1927)

Het harmonisch idioom van Ravel is anders dan dat van Debussy: in plaats van
de grote secunden, welke een kenmerk van diens ‘dissonantie’ waren, kiest Ravel
bij voorkeur de iets scherpere kleine secunde. In voorbeeld 11, eerste akkoord, zijn
dat: de d tegen de basnoot cis en de melodienoot ais tegen de septiem b. Van hier tot
de eigenlijke bitonaliteit16 is slechts een kleine stap. Welke ook Ravel in 1927 reeds
gedaan bleek te hebben: hier (vergelijk voorbeeld 12) zijn de beide toonaarden As
en G zelfstandig tegen elkander geplaatst, dat wil zeggen zij werden niet meer tersluiks
opgenomen in de dubbelzinnigheid van een akkoordenreeks welke men naar willekeur
kan verklaren als behorende tot de ene toonsoort of de andere. De ontwikkeling der
harmoniek bij de nieuwere Franse componisten laat dit groeiproces duidelijk zien.
Voor Ravel, die niet, als Debussy, in de eerste plaats melodievinder was, lagen de
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ontwikkelingsmogelijkheden voornamelijk op de gebieden van harmoniek en
structuur. Ravel heeft herhaaldelijk volgens het klassieke schema van de bithematische
constructie gewerkt; Debussy na zijn oude Fantaisie voor piano en orkest (1889)
nooit meer. Ravels compositietechniek is niet denkbaar zonder imitaties, omkeringen
en motivische doorwerkingen; Debussy heeft van deze uitdrukkingswijzen bijna
nimmer gebruikgemaakt.
Dit is de verklaring van het op het eerste gezicht bevreemdende verschijnsel dat
Ravels muziek voor traditioneel geschoolde musici verstaanbaarder is dan het werk
van de oudere meester, niettegenstaande Ravels samenklanken veel sterker dissoneren.
In wezen immers is deze kunst conventioneler dan het oeuvre van Debussy. Zij is
dat in de loop der jaren steeds meer geworden: de structuur van het Trio vertoont
een paar zeer merkwaardige vondsten (tweede en derde deel). De Boléro daarentegen
is in formeel opzicht dermate primitief, dat een groot deel van de bevoegde
beoordelaars het werk voor een farce meende te moeten houden: de Boléro is een
uiterst stijve variatievorm in C-groot, waarin noch de melodiek, noch het ritme, noch
het tempo op enigerlei wijze gevarieerd of ontwikkeld wordt; pas in de coda komt
één enkele modulatorisch werkende uitwijking voor (8 maten in E-groot) en slechts
de instrumentatie van de tien onderdelen ondergaat talrijke, buitengewoon ingenieuze,
wijzigingen. In muzikaal opzicht is een stuk als de Boléro een uiterste van
instrumentatorisch raffinement, maar tevens een ontstellend getuigenis van gebrek
aan melodische vindingskracht. De muzikale waarde van Ravels Chansons
madécasses, van sommige fragmenten uit Le tombeau de Couperin staat ongetwijfeld
hoger.
Na Ravel behoort nog genoemd te worden: PAUL DUKAS (1865-1935), studiegenoot
en vriend van Debussy en, evenals deze, leerling van Guiraud. Dukas heeft buiten
Frankrijk zijn bekendheid voornamelijk te danken aan het vaak gespeelde scherzo
voor orkest L'apprenti sorcier, een briljant symfonisch gedicht naar aanleiding van
Goethes ballade Der Zauberlehrling (1897). Zijn opera Ariane et Barbe-bleue (eerste
opvoering 10 mei 1907), op tekst van Maurice Maeterlinck, is zeer veel sterker door
Debussy's stijl beïnvloed dan het oudere scherzo. In 1911 verscheen zijn ballet La
Péri, een werk dat naast Ravels Daphnis et Chloë geplaatst kan worden.
Ook ALBERT ROUSSEL (1869-1937) behoort enigermate tot deze groep. Hij was
oorspronkelijk zee-officier, doch in 1894 stelde hij zich onder leiding van Vincent
d'Indy aan de Parijse Schola Cantorum. Zijn oudste werken hebben het traditionele
karakter dat de Franse muziek zo vaak vertoont; zelfs Debussy's werk was daar in
de aanvang niet steeds vrij van (vergelijk de Petite suite, voorbeeld 1). Een der beste
stukken uit Roussels eerste periode is het Divertissement voor piano en vijf
blaasinstrumenten (1906). Spoedig wijzigde Roussel zijn stijl echter radicaal: in
1911, na een reis naar het Verre Oosten, schreef hij zijn driedelige Évocations pour
orchestre, welke sterk onder de invloed van Debussy's vijftien jaar oudere Nocturnes17
(Nuages, Fêtes en Sirènes) staan. Ook zijn bekendste orkestwerken: Le festin de
l'araignée, geschreven
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in 1912 (oorspronkelijk een ballet), de opera Padmâvatî (1914) en Pour une fête de
printemps (1920), behoren tot deze stijlperiode. Later verdwijnen de iriserende
klankkleuren geheel van zijn palet: na 1920 keert Roussel terug tot de oorspronkelijk
aan zijn muziek ten grondslag liggende dogmatische componeerprincipes. In die tijd
ontstaan talrijke werken: het Pianoconcert (1927), suites en symfonieën. Men zou
niet kunnen zeggen dat deze composities in muzikaal opzicht het niveau van de
prachtige Évocations bereikt hebben: de grotere duidelijkheid van Roussels na 1920
geschreven muziek ging niet gepaard met een versterking van de expressiviteit der
melodiek.
FLORENT SCHMITT (geboren 1870) is misschien de merkwaardigste figuur van deze
generatie. Hij studeerde aan het Parijse conservatorium bij Gédalge en Fauré en
behaalde in 1900 de Prix de Rome. Zijn stijl is, in tegenstelling met het werk der tot
hiertoe genoemde meesters, uiterst massief en gecompliceerd. Men treft bij hem
samenklanken aan die enigermate aan Schönbergs akkoordformaties doen denken.
Melodisch en ritmisch ging hij uit de aard der zaak van geheel andere premissen uit
dan de Weense componist, doch op het terrein der harmoniek zouden veel
overeenkomstigheden gevonden kunnen worden. Soberheid en verfijning, twee
deugden waardoor het oeuvre van de Franse componisten zich onderscheidt, zoekt
men in Schmitts composities tevergeefs. Dit werk vertoont echter grote en dikwijls
beheerste spanningen en het is voortreffelijk geschreven voor de instrumenten. Hier
in Nederland wordt Schmitts muziek zelden ten gehore gebracht. Dit valt te betreuren,
daar deze stukken in het totaal der tegenwoordige Franse muziekproductie een
volkomen aparte plaats innemen. Van zijn - zeer talrijke - composities moeten
genoemd worden: Chant élégiaque voor violoncel en piano of orkest (1899), Psalm
XLVII voor solo, koor, orkest en orgel (1904), Musiques de plein air (1904), La
tragédie de Salomé, pantomime (1907), Pianokwintet (1908), Le petit elfe
Ferme-l'Oeil, voor piano à quatre mains, naar een sprookje van Andersen (1912),
Dionysiaques voor harmonie-orkest (1914), Rêves voor orkest (1915), de Sonate
voor viool en piano (1918), genaamd Sonate libre en deux parties enchaînées, ad
modum Clementis aquae, en een symfonische suite naar aanleiding van Shakespeares
Antony and Cleopatra (1920). Evenals Ravel heeft Schmitt herhaaldelijk vroeger
geschreven composities omgewerkt of geïnstrumenteerd. Van de suite Le petit elfe
Ferme-l'Oeil werd in 1923 een ballet gemaakt en een groot aantal pianostukken is
later georkestreerd. De muziek van Florent Schmitt is de uiting van een buitensporig
gecompliceerd artistiek bewustzijn, waarin zowel Franse als Duitse kenmerken aan
te wijzen zijn.18 Typerend hiervoor is bijvoorbeeld de gedachtegang welke aan de
Vioolsonate van 1918 ten grondslag ligt. De naam van dit werk is een zinspeling op
Clemenceaus (Clemens aqua!) dagblad l'Homme libre en de relatie tussen de twee
delen van het werk resulteert eveneens uit soortgelijke zeer dubbelzinnige
overwegingen: het eerste deel staat in gis, het tweede
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in D. Deze tonale relatie is de tritonus, de oude diabolus in musica. Het spreekt
vanzelf dat slechts met behulp van een grondige analyse alle, voor het ontstaan van
dit werk uitermate belangrijke, gedachtespinsels aan het licht te brengen zouden zijn.
De componist Schmitt is voor de ontwikkeling van de Europese muziek tussen 1910
en 1920 van groter betekenis dan op dit ogenblik nog begrepen wordt.

De generatie na Debussy
Voor wij tot de beschouwing van de generatie na Debussy kunnen overgaan, is het
nodig aandacht te besteden aan ERIK SATIE (1866-1925), een figuur die als componist
nauwelijks, doch als inspirator zeer veel invloed heeft uitgeoefend. Zijn muzikale
opleiding was niet zeer grondig: hij bleef slechts korte tijd op het conservatorium en
ook zijn studies, eerst bij Roussel, later bij d'Indy op de Schola Cantorum, hebben
weinig tot zijn vorming bijgedragen. Hetgeen hij gecomponeerd heeft, maakt voor
een deel de indruk van pretentieuze onbeholpenheid en voor de rest van clownerie.
Noch het een, noch het ander is geheel waar. Satie was bezeten door de wil om tot
elke prijs origineel, ‘anders dan de anderen’, te zijn en hij bevond zich dus
onophoudelijk in de oppositie. Uit dien hoofde is het begrijpelijk dat de uiterste
voorhoede van wat op een zeker tijdstip ‘modern’ heette, zich herhaaldelijk bij hem
aansloot. Hij ontdekte de ‘nieuwste’ principes altijd even vóór de werkelijke
omwentelaars, maar de werken die de waarde van die nieuwe principes zouden
bewijzen, werden zonder uitzondering door die anderen geschreven. In 1887 had hij
bijvoorbeeld reeds een paar Sarabandes gecomponeerd in het gemiddelde dat pas
door Debussy's Pelléas kunstwaarde zou krijgen. Debussy en Ravel hadden veel
waardering voor het werk en de persoonlijkheid van deze originele zonderling;
Debussy orkestreerde twee zijner Gymnopédies en Ravel het Prélude du fils des
étoiles.
Omstreeks 1910 veranderde Satie van stelling. Tientallen pianostukjes, die de
verbijsterendste titels droegen, ontstonden als clowneske reactie op de serieuze
Estampes, Préludes, Miroirs, Images en Histoires naturelles van de officiële
nieuwlichters. Hij schreef Trois morceaux en forme de poire, nadat men hem onder
het oog had gebracht dat zijn vormgeving te wensen overliet. Naast Ravels Ma mère
l'oye plaatste hij zijn Menus propos enfantins en Enfantillages pittoresques. De
Histoires naturelles van dezelfde componist vulde Satie aan met Embryons desséchés.
Hij droeg een bundeltje Avant-dernières pensées op aan Debussy, Dukas en Roussel.
De Danse cuirassée uit Vieux sequins et vieilles cuirasses lijkt een parodie op
Stravinsky's Pétrouchka. Maar aan de realisering van zijn muzikale nonsens besteedde
Satie evenveel aandacht en accuratesse als door de ‘arrivisten’ Debussy en Ravel
aan hun ernstigste werken ten koste werd gelegd. Hij kwam daarbij, zonder ooit zelf
de consequenties te kunnen overzien, in volkomen nieuwe gebieden. Het derde stukje
uit de Descriptions automatiques: Sur un casque (1913) is reeds een zuiver voorbeeld
van de bitonale componeerwijze welke later, bij Milhaud, Honegger en anderen de
waarde van een zelfstandige techniek zou krijgen. Saties reactie op het Debussysme
kwam na de oorlog
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sterk in de mode. Jean Cocteau, onrustige geest en principieel omwentelaar, vond
het wachtwoord: l'art à l'emporte-pièce19 en onder deze leuze verzamelden de
‘modernen’ van 1918 zich om Satie, die in deze niets anders had gedaan dan wat hij
zijn leven lang reeds had volgehouden: oppositie voeren en grapjes maken over de
artistieke (en andere) verschijnselen van de dag. Le coq et l'arlequin20 werd de
catechismus van de componisten uit deze periode en het is zeker dat Cocteau hierin,
afgezien van een hoeveelheid bizarre waarderingen en malle conclusies, vele op
zichzelf juiste en gezonde inzichten onder woorden bracht. Zijn ‘notes autour de la
musique’ blijken thans, na ruim twintig jaar, wel zeer sterk verouderd. Om de
artistieke bedoelingen van Honegger en Milhaud c.s. in hun eerste periode te kunnen
begrijpen, is echter de lectuur van Cocteaus boekje noodzakelijk: ‘Assez de nuages,
de vagues, d'aquariums, d'ondines et de parfums la nuit; il nous faut une musique
sur la terre, une musique de tous les jours. Assez de hamacs, de guirlandes, de
gondoles; je veux qu'on me bâtisse une musique où j'habite comme dans une maison’
(blz. 31-32). ‘Pelléas, c'est encore de la musique à écouter la figure dans les mains.
Toute musique à écouter dans les mains est suspecte.’ (blz. 53). ‘Satie enseigne la
plus grande audace à notre époque: être simple.’ (blz. 30).21
Satie werd omstreeks 1918 gangmaker van de los-van-Debussy-beweging. Maar
al spoedig moest hij opmerken dat de muzikale ambities van de voornaamste figuren
uit zijn zogenaamde Groupe des Six in het geheel niet parallel liepen met de ietwat
simplistische en a-kunstzinnige opvattingen welke hij propageerde. Hij vormde toen
een nieuwe groep in los verband, de ‘école d'Arcueil’ (Henri Sauguet, Maxime Jacob
c.s.). Sindsdien was Saties rol van chef d'école uitgespeeld. Zijn grotere werken: het
ballet Parade (scenario van Cocteau) of Socrate zijn voor de ontwikkeling van de
muziek van minder belang dan de oudere pianostukjes.
De GROUPE DES SIX, waarvan hierboven sprake was, bestond uit de componisten
Germaine Tailleferre (geboren 1892), Louis Durey (geboren 1888), Georges Auric
(geboren 1890), Francis Poulenc (geboren 1899), Arthur Honegger (geboren 1892)
en Darius Milhaud (geboren 1892). Alleen het werk van de twee laatstgenoemden
zal hier iets uitvoeriger besproken worden. De Groupe des Six was louter een
belangengemeenschap en de deelnemers voelden zich geenszins verbonden door een
gemeenschappelijke esthetiek. Auric en Poulenc stonden nog het meest onder de
invloed van Satie en Cocteau, maar de muziek van Milhaud en Honegger (die
trouwens beiden onder leiding van Gédalge hadden gestudeerd en het handwerk
componeren dus ten volle beheersten) beantwoordde bij nader inzien in het geheel
niet aan de verwachtingen van Cocteau, die placht te decreteren: ‘Un jeune homme
ne doit pas acheter de valeurs sûres.’

19

20
21

[WP:] Ch. Koechlin, in een studie over Satie (La Revue Musicale, maart 1924) gebruikte de
- veel juistere - definitie: ‘on réclame des manifestations antisublimes’. [AvD:] Voor de
uitspraak van Cocteau zie voetnoot 51 bij het essay van mei 1925 (Groot Nederland).
Pijper verwijst hier in een voetnoot terug naar de eerste vermelding van Le coq et l'arlequin.
De citaten staan in Cocteau (1979) op de pagina's 61, 79 en 60.
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In de evolutie van de muziek van deze tijd is het optreden van de polytonaliteit een
der belangrijkste momenten - misschien wel het belangrijkste. Aan deze ontwikkeling
heeft vooral Milhaud een werkzaam aandeel genomen en wanneer hij, als componist,
niet in het bezit was geweest van Cocteaus proverbiale ‘valeurs sûres’, zou het hem
zonder twijfel niet mogelijk zijn geweest zijn taak naar behoren te volbrengen. De
polytonaliteit is de mogelijkheid een meerstemmige muziek te schrijven waarbij de
samenklanken niet op één gemeenschappelijk tonaal centrum terug te voeren zijn.22
Dit is dus niet een zuiver harmonisch fenomeen (de harmonische analyse, dat wil
zeggen de analyse der verticalen, is altijd in staat elke willekeurige samenklank in
elke gewenste tonaliteit te lokaliseren), doch een contrapuntisch. Bij Mahler (Vierde
symfonie, tweede deel, 10 maten voor cijfer 14) vinden wij terloops de combinatie
van de toonaarden Ges en C en dit voorbeeld (de Vierde symfonie is van 1900) is
niet het oudste. Debussy's werk vertoont ettelijke plaatsen die begrijpelijker worden,
wanneer men bij de harmonische analyse van twee tegelijkertijd aanwezige centra
uitgaat:

etc

Voorbeeld 13. Claude Debussy, Feuilles mortes (Préludes II, nr. 2)

De notatie van Debussy maakt de akkoorden die de bovenliggende begeleiding
geven, moeilijk herkenbaar. Vat men die bovenstem evenwel op als de harmonisatie
van het gebroken akkoord fis-a-c-es, thuisbehorend in g-klein, zonder zich van de
tonaliteit van de hoofdlijn (middelste balk) en de liggende harmonie in de
onderstemmen op het orgelpunt gis iets aan te trekken, dan wint het geheel aan
overzichtelijkheid. Zuivere, als zodanig bedoelde, bitonaliteit geeft dit voorbeeld uit
de aard der zaak nog niet. Het citaat uit Ravels Vioolsonate (vergelijk voorbeeld 12)
was reeds principiëler. Maar in het werk van Milhaud krijgt het systeem zijn
functionele betekenis.
22

[WP:] Twee toonsoorten in verband van gelijktijdigheid gebracht heet bitonaliteit. Twee of
meer: polytonaliteit of pluritonaliteit.
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Naast de ontwikkeling der tonale relaties vindt men een vernieuwing op het gebied
der metriek. De polymetriek is de mogelijkheid twee of meer metra te combineren
op zodanige wijze dat de accenten niet steeds samenvallen. De polymetriek is evenmin
als de bitonaliteit een ontdekking van Milhaud en de overtuigendste voorbeelden
van de nieuwe metrische expressiviteiten vindt men misschien niet in zijn werk. De
combinaties van twee- en driedelige maatsoorten zijn verre van nieuw; Wagner
(Götterdämmerung bijvoorbeeld) werpt reeds veel verder strekkende problemen op.
Maar voor de verdere ontwikkaling van de muziek hebben Milhauds vondsten, ook
op dit gebied, hun grote waarde.
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Voorbeeld 14. Darius Milhaud, Paysandu, nr. 12 uit de Saudades do Brazil (1920-1921)

Men zal opmerken dat de zinsbouw en de melodische structuur van dit werk
aanmerkelijk eenvoudiger zijn dan het geval was bij Debussy en Ravel. Het
kwartenmotief wordt eerst tweemaal herhaald, vervolgens losgelaten ten behoeve
van de dalende beweging van de drie maten welke de periode, thuis behorend in
fis-klein, afsluiten. Het tweede melodische element is niet anders dan een
chromatische toonladder over een octaaf plus ½ toon, welke ook het materiaal levert
voor de afsluiting. De bas beweegt zich slechts op I en V van Fis-groot. Deze
bitonaliteit is dus een vrij primitieve: combinatie van gelijknamig majeur en mineur.

Voorbeeld 15. Darius Milhaud, Sonate nr. 2 voor viool en piano (1917). Eerste deel

Hier is een derde element aan de majeur-mineur-combinatie toegevoegd. De
vioollijn beweegt in Bes-groot, de pianobas in bes-klein. De bovenstem van de
pianopartij (welke thematische waarde heeft) staat in D. Men zou hier van tritonaliteit
kunnen spreken.

Voorbeeld 16. Darius Milhaud, Sonate nr. 2 voor viool en piano (1917). Tweede deel
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Bovenstem piano en viool zijn hier in tweedelige maatsoort geschreven. Opmerking
verdient de zinsbouw: de pianopartij bestaat uit 4 + 4 maten, terwijl de frase van de
viool na 7 maten afgesloten blijkt, een techniek welke in later geschreven composities
nog veel verder uitgewerkt kon worden. De bas werd in driedelige maatsoort
genoteerd, hoewel 6/4 hier misschien juister zou zijn. Tonaal is dit fragment een
combinatie van C-groot (piano, rechterhand) en Bes-groot (viool en bas). De
hardheden in de stemvoering zijn motivisch verantwoord (bijvoorbeeld e-es in de
zevende maat).
Vergeleken met de stijl die hieraan voorafging, kan men een versobering bespeuren
die men soms geneigd zou zijn met het woord verarming te bestempelen. Voor
Milhaud, die aanvankelijk wel zeer sterk onder Debussy's invloed stond, was deze
stap terug blijkbaar noodzakelijk. Later pas zal uitgemaakt kunnen worden in hoeverre
de evolutie der muziek zich zal kunnen bedienen, niet slechts van de positieve
gegevens welke Milhauds muziek bevat (de polytonaliteit), doch ook van de negatieve,
bestaande uit het loslaten van Debussy's en Ravels melodische verworvenheden.
Milhaud zelf is er tot dusverre niet in geslaagd zijn stijl volkomen te zuiveren van
het bijzakelijke, de nonchalance en de (soms optredende) onnauwkeurigheid van
beweging, welke men omstreeks 1917 voor normale jeugdfouten moest houden. De
mode van het neoclassicisme, welke hierna, bij de behandeling van het werk van
Stravinsky, ter sprake zal komen, heeft ook Milhaud ernstig nadeel berokkend. Darius
Milhaud is, met Hindemith, de meest productieve componist van onze dagen. Hij
schreef zeven strijkkwartetten, symfonieën, concerten, koorwerken en liederen.
Voorts: opera's (La brebis égarée, Le pauvre matelot, Christophe Colomb, Les
malheurs d'Orphée, enzovoort), balletten (L'homme et son désir, Le boeuf sur le toit,
La création du monde, Salade, Le train bleu, enzovoort) en scènemuzieken, onder
andere bij Claudels vertaling van de Oresteia van Aischylos - op zichzelf reeds een
bijna bovenmenselijk zware opgave! Het grootste deel van zijn werk is in druk
verschenen.
De muziek van Honegger vertoont in technisch opzicht veel punten van
overeenkomst met die van Milhaud. In muzikaal opzicht verschilt hun werk echter
aanmerkelijk. Milhauds melodiek is primitiever, zoetelijker als men wil. Daarentegen
is de muziek van Honegger interessanter wat de ritmiek aangaat. Ook Honegger was
reeds vroeg zeer productief: sonates, kwartetten, liederen, orkestmuziek. Buiten
Frankrijk is hij bekend geworden door zijn muziek bij Le roi David, Judith, Sophokles'
Antigone (vertaald door Cocteau), de orkeststukken Pacific 231 en Rugby en de
oratoria Cris du monde en Jeanne d'Arc au bûcher.
Behalve de tot hiertoe genoemde Franse componisten behoren nog genoemd te
worden: André Caplet (1879-1925), Georges Migot (geboren 1891), veelzijdig
schilderschrijver-componist, Jacques Ibert (geboren 1890), Lily Boulanger
(1893-1918), P.O. Ferroud, [Arthur Hoerée] en Roland-Manuel.23 In Frankrijk of
onder Franse invloed werkende buitenlanders zullen in het derde en vierde hoofdstuk,
na de bespreking van Stravinsky en diens stijlevoluties, vermeld worden.

23

De naam van Arthur Hoerée is vanaf de tweede druk weggelaten.
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Tweede Hoofdstuk
De ontwikkeling der muziek in Midden-Europa van Schönberg tot
heden
De evolutie der hedendaagse muziek vond in de Germaanse landen op geheel andere
wijze plaats dan in Frankrijk. Men zou, in verband met de ontwikkeling der Duitse
en Oostenrijkse toonkunst tot ± 1935, veeleer van revolutionaire gebeurtenissen
moeten spreken. Niet alleen wat de compositiestijlen betreft; ook de reacties van
pers en publiek op de vernieuwingen van bijvoorbeeld Schönberg waren veel heftiger
en spasmodischer dan de beweging te Parijs, veroorzaakt door de eerste opvoeringen
van Pelléas et Mélisande.
Nauwkeurige beschouwing van het Duitse en Oostenrijkse muziekleven leert ons
dat de openbare mening hier steeds met hartstocht partij kiest, gewoonlijk eerst contra
een nieuw kunstgenre; vervolgens, in de regel met nog meer frenesie, pro. Vergelijk
de muziekkritieken van Hugo Wolf,24 de geschriften van Hanslick en Pfitzner en, als
afschrikwekkend voorbeeld, het Wagner-Schimpflexicon.25 In Wenen vooral, maar
ook in Duitsland,26 hebben de muzikale gebeurtenissen meestal een onrustiger verloop
dan in West-Europa.
Men zou zich echter vergissen, wanneer men uit de hevigheid dezer reacties
afleidde dat de door Schönberg ontketende revolutie voor de gehele Europese muziek
van even groot belang geweest zou zijn als voor de Duitse. Vijftig jaar geleden kon
de Duitse meester Richard Wagner alles domineren wat in en buiten Duitsland
gecomponeerd werd: zijn renovaties golden, direct of indirect, voor de hele wereld.
De kunst van onze dagen is echter zo sterk gedifferentieerd geraakt, dat men
nauwelijks kan verwachten een stroming aan te treffen, universeel genoeg om zowel
Wenen als Parijs, zowel Londen als Berlijn, te influenceren. Natuurlijk vindt op de
iets langere duur een zekere beïnvloeding plaats: in het werk van Florent Schmitt
treft men elementen van Duitse meesters aan en Alban Bergs laatste composities
vertonen sporen uit het oeuvre van Debussy en Ravel. Een en ander betreft echter
slechts zaken van secundair belang: een akkoordenreeks, een instrumentatievondst,
een klankeffect. In wezen zijn de Latijnse en de Germaanse muziek zeer ver van
elkaar af gegroeid, de laatste vijftig jaar.

Arnold Schönberg (geboren 13 september 1874)
De composities van Schönberg, zijn geschriften en niet in de laatste plaats de
resultaten van zijn werkzaamheid als pedagoog, hebben het aspect der Oostenrijkse
en der
24

25

26

De kritieken van Hugo Wolf, in 1911 door Richard Batka en Heinrich Werner gebundeld en
uitgegeven (Musikalische Kritiken), verschenen oorspronkelijk in het Wiener Salonblatt.
Pijper heeft er bij zijn kritisch werk een aantal malen uit geciteerd.
Wilhelm Tappert, Ein Wagner-Lexicon. Wörterbuch der Unhöflichkeit, enthaltend grobe,
höhnende, gehässige und verleumderische Ausdrücke, welche gegen den Meister Richard
Wagner, seine Werke und seine Anhänger von den Feinden und Spöttern gebraucht worden
sind. Zur Gemüths-Ergötzung in müssigen Stunden gesammelt. Leipzig, 1887.
In de tweede en derde druk stond ‘maar ook elders in Duitsland’. Wenen was na de Anschluss
immers een Duitse stad.
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Duitse muziek na ± 1910 aanmerkelijk gewijzigd. Oppervlakkig gehoord, betroffen
die wijzigingen hoofdzakelijk de begrippen consonant en dissonant, doch al spoedig
werd duidelijk dat ook de structuur, ja de gehele apperceptie van muziek volgens de
principes van Schönberg, niet meer passen wilde in het historisch verband. Bij
Schönbergs kunst denkt men niet aan een verder uitgroeien en tot nieuwe bloei komen
van de gegevens zijner voorgangers, doch aan dramatische spanningen, aan conflicten,
aan een catastrofale vernietiging van waardeloos geworden idealen. Schönbergs
artistieke tendensen waren, tot 1920 ongeveer, volkomen destructief. Van 1914 af
dateert een periode van stilstand in zijn productie; de werken die hij na 1920 voltooide,
worstelen met geheel andere problemen dan de oudere, revolutionaire scheppingen.
Schönbergs eerste composities, van 1898 tot 1906, onderscheidden zich in niets
van de normale kunstmuziek uit die dagen. Mahler in zijn Derde symfonie (voltooid
1896), Strauss in Eulenspiegel (1895), Zarathustra (1896) en Don Quixote (1897)
waren reeds zeer veel ‘verder’ gegaan in harmonisch opzicht dan het de jonge
Schönberg toen nog mogelijk was. De melodiek van Strauss en Mahler was ook
aanmerkelijk vrijer, persoonlijker; in formeel opzicht bleken Strauss' sinfonische
Dichtungen de manifestaties van een krachtig scheppend bewustzijn: sonatevorm,
variatievorm en rondovorm werden in Don Juan (1899), Don Quixote en Eulenspiegel
tot uiterste ontwikkeling gebracht.
Schönberg zocht zijn persoonlijke uitdrukkingswijze aanvankelijk op de terreinen
die door zijn voorgangers ontsloten waren. Na de eerste liederen (Zwei Gesänge opus
1, 1898; Vier Lieder opus 2, 1899; Sechs Lieder opus 3, 1898-1900) schrijft hij zijn
programmatisch strijksextet opus 4 Verklärte Nacht, naar aanleiding van een gedicht
van Richard Dehmel (1899). Hiermee poogde hij het actuele principe der
programmatische compositie toe te passen op de kamermuziek, een werkwijze
waaraan voordien slechts Smetana zich gewaagd had (diens autobiografische
strijkkwartet Aus meinem Leben). Vervolgens begon Schönberg aan zijn grootste
werk: de Gurrelieder voor soli, koor en orkest, gecomponeerd 1900-1901,
instrumentatie voltooid 1911. Deze partituur stelt aan de uitvoeringspraktijk vrijwel
onvervulbare eisen: acht fluiten, zeven klarinetten, tien hoorns... De componist
anticipeert hier op Mahlers Symphonie der Tausend (gecomponeerd 1907). Evenmin
als bij Mahlers Achtste, lijkt hier de kolossale bezetting door specifiek muzikale
eisen gemotiveerd. De expressie van Schönbergs werken tot 1906 blijft nog
conservatief, vergeleken met de composities van Strauss en Mahler uit dezelfde
periode (Salome bijvoorbeeld, waarin reeds zeer merkwaardige bitonale vondsten
voorkomen, dateert uit 1905). Zijn opus 5, wederom een stuk programmamuziek,
thans een sinfonische Dichtung naar aanleiding van Maeterlincks Pelléas et Mélisande,
is uit de jaren 1902-1903. Schönberg zelf verklaart dat hij Debussy's gelijknamige
opera pas later heeft leren kennen; de in dit werk soms voorkomende harmonieën,
hoewel zij theoretisch op de hele-toonstoonladder berusten, roepen inderdaad geheel
andere visioenen op dan die van de Franse Pelléas. Stilistisch staat dit grote werk
enigermate onder invloed van Richard Strauss. De composities uit de jaren 1904 en
1905 (Acht Lieder opus 6; strijkkwartet opus 7 en Sechs Orchesterlieder opus 8)
openen geen nieuwe perspectieven. Dat is wel het geval met opus 9, de
Kammersymphonie voor vijftien instrumenten (1906).
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‘Für Schönberg waren nunmehr die Möglichkeiten der geltenden Musik erschöpft,
und ganz unabhängig von allen andern trat er in neues Gebiet ein. [...] Der Weg
verlässt die tonale Harmoniek und den Dreiklang als harmonische und melodische
Grundlage’ (Paul Stefan: Arnold Schönberg, blz. 57). Met deze woorden heeft
Schönbergs biograaf de situatie zeer helder getekend. Het is nodig, op deze plaats,
waar de breuk tussen ‘oud’ en nieuw in de Midden-Europese muziek27 voor de eerste
maal duidelijk aan het licht komt, het muzikale materiaal, de bouwstoffen waarvan
de componisten zich moeten bedienen, aan een korte beschouwing te onderwerpen.
De elementen waaruit elke muzikale compositie bestaat, zijn: de melodiek
(rangschikking van toonhoogte en -duur), de harmoniek (uitwerking der de melodiek
begeleidende stemmen), het contrapunt (combinatie van verschillende zelfstandige
stemmen), de structuur en de instrumentatie. De melodiek is het primaire element
van elk muziekstuk; de secundaire elementen contrapunt en harmoniek komen
gewoonlijk in combinatie voor. Natuurlijk bestaan er kunstgenres waarin óf aan het
contrapunt óf aan de harmoniek meer aandacht wordt besteed: in polyfone composities
(canons, fuga's) prevaleren contrapuntische principes; in eenvoudige liedbegeleidingen
en primitieve dansmuziek heeft men louter met harmonische gegevens te maken.
Het contrapunt is ouder dan de harmoniek. Harmonische principes werden pas
geformuleerd nadat de toonkunst beschikken kon over een groot aantal, langs
melodisch-contrapuntische weg verkregen, samenklanken. Toen evenwel de
harmonieleer tot een compleet systeem was uitgegroeid, nam haar invloed steeds
groter afmetingen aan. De evolutie van Mozart tot en met Schönberg speelde zich
voor het allergrootste deel af op het gebied der harmonie. De harmoniek overwoekerde
alles; de instrumentale techniek werd door harmonische principes beheerst: akkoordenen toonladderspel. De structuur werd door de harmoniek beïnvloed: de bithematische
sonatevorm met zijn tonica-dominantrelaties dankt zijn ontstaan aan het harmonisch
begrip. Het contrapunt en zelfs de primaire melodiek raakten ondergeschikt aan de
leer der tonale functies. Voor de meeste componisten was muziek een nog slechts
van de harmonische kant benaderbaar fenomeen geworden. Alles had zijn vaste plaats
gekregen: de kwadratuur der cadensen sloot elke aarzeling buiten; men dacht in
functies, in akkoorden, in plaats van in zelfstandige melodische horizontalen.
Het is duidelijk dat hier een omwenteling komen moest. Even duidelijk is het dat
Schönbergs aanvallen zich in de eerste plaats moesten richten tegen het best
verdedigde front: tegen de harmonieleer.
In de Kammersymphonie maakt Schönberg voor de eerste maal systematisch
gebruik van de zogenaamde kwartakkoorden:

Voorbeeld 17

27

In de eerste, tweede en derde druk: in de Duitse muziek.
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Dissonanten van even grote (of grotere) hardheid had men vóór de Kammersymphonie
reeds lang geschreven. Het nieuwe van dit werk schuilt echter in de wijze waarop
de samenklanken behandeld worden. Schönberg beschouwt en hanteert zijn uit
kwarten opgebouwde akkoorden op dezelfde wijze als de oude harmonieleer de uit
tertsen opgebouwde drieklanken, septiem- en none-akkoorden. Het onderscheid
tussen consonant en dissonant viel hiermee weg. In het nieuw ontdekte gebied was
ook geen plaats voor cadensen, voor hoofd- en nevenfuncties. Modulatie was een
zinledig begrip geworden en de tonaliteit scheen gedoemd om te verdwijnen.
Natuurlijk duurde dit proces enige jaren. In de Kammersymphonie zijn de meeste
tonale centra nog duidelijk herkenbaar (het werk staat in E) en harmonisch beschouwd
staan er meer septiemakkoorden en drieklanken in dit stuk dan kwartakkoorden.
Maar met de, hierboven afgedrukte, eerste twee maten van de Kammersymphonie
was de revolutie begonnen.
De verdwijning van het begrip dissonant is inderdaad een der meest alarmerende
gebeurtenissen geweest in de ontwikkeling van de Europese muziektheorie sedert
drie eeuwen. Alle vormers van een nieuwe stijl hebben zonder uitzondering ook
nieuwe samenklanken aan de bestaande akkoordformaties toegevoegd. Beethovens
bewonderaars voelden zich onbehaaglijk bij de dissonanten van de Eroica, Wagners
chromatische alteraties verwekten in den beginne meer afkeer dan bewondering en
zelfs Rameau werd door zijn tijdgenoten ‘distillateur d'accords baroques’28 genoemd.
Alle samenklanken, zowel van Rameau als van Beethoven of Wagner, ontstonden
echter uit hetzelfde tonaliteitsbegrip: Wagners scherpste dissonanten, evenals bijna
alle akkoorden die door Strauss en Mahler gebruikt werden, zijn hogere potenties
van de, een tonaliteit aanduidende, drieklank. Schönberg deed welbewust afstand
van de tonaliteit, welke tot nog toe de grondslag van elk musiceren was geweest.
Van het ogenblik af dat een kwartakkoord de plaats van een uit tertsen opgebouwde
samenklank kon innemen, was de breuk met het verleden een feit. Voor Schönberg
zelf leek het dissonerend element in zijn akkoorden uit de aard der zaak het
belangrijkste: in het gegeven voorbeeld verdubbelt hij bijvoorbeeld de sterkst
dissonerende tonen (de buitenstemmen g en as) en in latere werken wordt dit systeem
nog verder uitgewerkt.29
Na de omwenteling op het terrein der harmoniek kwam de structuur aan de beurt.
Schönbergs volgende werk was het Tweede strijkkwartet, opus 10 (1907-1908) ‘mit
Gesang’. Tot dusverre had men de gebieden der kamermuziek en der vocale lyriek
streng gescheiden gehouden. In zijn tweede kwartet gebruikt Schönberg het
instrumentale apparaat gedeeltelijk zelfstandig (eerste en tweede deel), voor een
28

29

Voor de aanhangers van Lully en hun woordvoerder Jean Jacques Rousseau was Rameau
niet meer dan een ‘distillateur d'accords baroques’ die de melodische lijn schromelijk
verwaarloosde en de menselijke stem reduceerde tot ‘l'accompagnement de
l'accompagnement’.
[WP:] ‘Ich habe bemerkt, dass Tonverdopplungen, Oktaven, selten vorkommen. Das erklärt
sich vielleicht daraus, dass der verdoppelte Ton ein Übergewicht über die anderen bekäme
und dadurch zu einer Art Grundton würde, was er wohl kaum sein soll. Vielleicht aber auch
aus einer instinktiven (möglicherweise übertreibenden) Abneigung auch nur im entferntesten
zu erinnern an die früheren Akkorde. Auf die gleiche Ursache scheint der Umstand
hinzuweisen, dass die einfachen Akkorde der früheren Harmonie sich nicht gerne in dieser
Umgebung zeigen.’ Arnold Schönberg, Harmonielehre, blz. 469. [AvD:] Het paginanummer
is dat van de eerste druk uit 1911.
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ander deel als begeleiding van liedcomposities (Litanei en Entrückung, op tekst van
Stefan George). Wij hebben hier een analoog proces, ten aanzien van de kamermuziek,
als zich in de symfonische kunst had voltrokken bij Mahler: het laatste deel van diens
Vierde symfonie (1900) werd ook een orkestlied. Zowel het een als het ander kan
beschouwd worden als de uiterste consequentie van Beethovens Negende.
Gedurende de jaren 1907 tot 1910 werkte Schönberg tegelijkertijd aan een groot
aantal composities, waarin de nieuwe mogelijkheden op verschillende wijzen, en
voor alle mogelijke combinaties, toegepast werden: Zwei Balladen opus 12, Drei
Klavierstücke opus 11, Friede auf Erden, gemengd koor a cappella, opus 13, Zwei
Lieder opus 14, de Stefan George-Lieder opus 15,30 Fünf Orchesterstücke opus 16
en het monodrama Erwartung opus 17. In 1910 voltooide hij ook zijn Harmonielehre,
welke voor een juist begrip van Schönbergs inzichten en tendensen van zeer veel
betekenis is.31 Het boek demonstreert, in opzet en uitwerking, hoezeer de componist
bij zijn apperceptie van muziek, in tegenstelling met Debussy c.s., van louter
harmonische dogma's uitging. Een enkel citaat moge dit verduidelijken: ‘Meine
Leistung mag darin bestehen, die Unzulänglichkeit des alten’ (harmonischen) ‘Systems
erwiesen zu haben. [...] Die gegenseitige Durchdringung der beiden Disziplinen,
Harmonielehre und Kontrapunkt, ist so volkommen, wie ihre Trennung unvolkommen
ist. Was einmal Stimmführungsereignis war, hat Chance, Harmonie zu werden, und
was bloss durch harmonische Kombination entstanden ist, vermag Grundlage von
Stimmführungsereignissen zu werden. Und so wäre eine Zusammenkoppelung beider
Lehren, ihr Nebeneinandergehen vielleicht das einzig richtige, hätte man nicht die
Besorgnis, das Stoffgebiet könnte zu gross werden.’ (Harmonielehre, blz. 370-371).
Men ziet hieruit dat voor Schönberg harmonische en contrapuntische, melodische
en ritmische, formele en instrumentatorische gegevens vrijwel gelijke rechten hadden.
De Harmonielehre zou als compositieleerboek wellicht bruikbaar geworden zijn,
wanneer Schönberg het aangedurfd had, niet alleen het verouderde harmonische
systeem te slopen, doch ook zijn eigen met moeite veroverde standpunt tegenover
de harmoniek prijs te geven. Dat de componist Schönberg hiertoe niet in staat bleek,
kan geen verwondering wekken. Om te kunnen componeren heeft men, om te
beginnen, een materie nodig om te ‘vormen’ en, vervolgens, een gemiddelde waarin
dat gevormde een plaats kan vinden. Schönberg had de tonaliteit verworpen en
daarvoor in de plaats gekregen het negatief: de atonaliteit.32 Met dit negatief werkte
hij tot 1914 ongeveer, steeds nieuwe negatieven scheppend, aldoor op zoek naar een
vast punt in de door hemzelf geschapen ruimte. In 1920 bleken de ‘Zwölftonreihen’
gevonden, waarmee de mogelijkheid tot het scheppen van grotere vormen geopend
was. Maar dit is eigenlijk reeds een later stadium dan de atonaliteit.

30
31
32

15 Gedichte aus Das Buch der hängenden Gärten voor sopraan en piano.
Pijper schreef een uitgebreide bespreking van de Harmonielehre voor Het Getij van 15 januari
1920 (HPG 1, 267-271).
[WP:] Men bemerkt hier het essentiële verschil tussen Schönbergs in wezen destructieve
werkwijze, welke tot de atonaliteit voeren moest en de constructieve techniek, welke van de
mogelijkheden der polytonaliteit gebruik kan maken. Bij de polytonale techniek behoeft niet
een der in de loop der eeuwen gegroeide compositorisch-technische gebruiken en voorschriften
ter zijde te worden geschoven.
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De omwenteling welke Schönberg tot stand bracht op het gebied der instrumentatie
betreft het ontstaan van de zogenaamde ‘Klangfarbenmelodien’. Het derde der Fünf
Orchesterstücke opus 16 begint met het akkoord:

Voorbeeld 18

waarbij de instrumentatie steeds verandert, zodat de kleur van deze vijfklank zich
aldoor wijzigt: ‘der Wechsel der Akkorde hat so sacht zu geschehen, dass gar kleine
Betonung der einsetzenden Instrumente sich bemerkbar macht, sodass er lediglich
durch die andere Farbe auffält’, schrijft Schönberg in de partituur.
De werken van 1910 tot 1914 zijn in twee opzichten merkwaardig: de vorm wordt
hoe langer hoe beknopter en de behandeling van de menselijke stem vertoont een
nieuw aspect. Wat het eerste betreft: de Sechs kleine Klavierstücke opus 19 (1911)
bestaan uit respectievelijk 17, 9, 9, 13, 15 en 9 maten, doch zij maken in het geheel
niet de indruk van schetsen. Integendeel, in deze kleine vormen is een relatief zeer
hoge waarde aan muziek samengeperst. Het is alsof de concentratie, waartoe de
opgave hem dwong, de spanning van zijn muziek ten goede kwam.
In Schönbergs tweede toneelwerk met muziek Die glückliche Hand, opus 18
(1909-'13) wordt slechts één rol, die van de protagonist (‘der Mann’) gezongen. De
andere rollen zijn zwijgend, behalve een solistenkoor van twaalf stemmen, welke op
toon moet spreken. Schönberg noteert in de partituur: ‘In diesen Partien sind die
durch Tonhöhe und Rhythmus dargestellten Sprechmelodien zum Ausdruck zu
bringen, indem Rhythmen und Dynamik genau, die Tonhöhen aber andeutungsweise
gebracht werden; doch ist dabei eine “singende” Sprechweise zu vermeiden.’ Later,
in Pierrot lunaire, opus 21 (1912), voor spreekstem met vijf (respectievelijk acht)
solo-instrumenten, geeft hij hetzelfde voorschrift, iets uitvoeriger onder woorden
gebracht, doch in wezen even onduidelijk. Hetgeen wél zeer helder aan de dag treedt,
is dat de ontbinding van het melodische element in deze kunst een vergevorderd
stadium heeft bereikt. Immers: de toonhoogte is voor het ontstaan van een melodie
van even groot belang als de duur der noten. Ook van deze essentieel melodische
mogelijkheid tot uitdrukking had Schönberg hier dus afstand gedaan. In het voorwoord
bij opus 21 zegt hij dit met zoveel woorden: ‘Der Sprechton gibt die Tonhöhe zwar
an, verlässt sie aber durch Fallen oder Steigen sofort wieder.’ De vraag of deze
observatie juist is onbeantwoord latende, moet wel geconstateerd worden dat een
melodisch op deze manier ‘vrij’ gemaakte ‘Sprechmelodie’ in de gebondenheid van
een toonkunstig stemmenweefsel nauwelijks zal willen passen.
Van 1914 tot 1920 heeft Schönberg als componist gezwegen. Wanneer men een
voorlopige balans opmaakt van zijn composities tot 1914, dan trekt het de aandacht
dat verreweg het grootste deel van dit werk geen ‘absolute’ muziek is. Afgezien van
het Eerste kwartet, de Kammersymphonie en de Klavierstücke, staat dit hele oeuvre
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in nauw verband met de literatuur. Zelfs de Orchesterstücke opus 16 dragen titels
(Vorgefühle, Vergangenes, Farben, Peripetie en Das obligate Rezitativ). Na 1920
verandert dit: Klavierstücke opus 23, Serenade, Suite, Kwintet voor blaasinstrumenten,
de opera Von Gestern auf Heute,33 et cetera. Schönberg had toen de compositietechniek
met de zogenaamde twaalftonenreeksen in gebruik genomen, een consequentie van
de vroegere atonaliteit, welke hem grote ontwikkelingsmogelijkheden scheen te
bieden.

Voorbeeld 19

Deze ‘Zwölftonreihe’ ligt tee grondslag aan Alban Bergs laatste compositie, het
Vioolconcert (1935). Zulk een reeks bestaat uit twaalf tonen van een chromatische
toonladder, opgesteld in een bepaalde motivische formatie. Bovenstaande tonenreeks
vertoont een zeer groot aantal kiemcellen: afwisseling van kleine en grote drieklanken
(g-bes-d, d-fis-a, a-c-e, e-gis-b), een reeks van beurtelings kleine en grote tertsen
(g-bes, d-fis, a-c, e-gis) en meer soortgelijk protoplasma. Het kenmerkende van een
twaalftonenreeks is dus de volgorde der tonen; het kiezen van die volgorde is op
zichzelf reeds iets als scheppend werk - romantiserend zou men misschien mogen
opmerken dat een goede twaalftonenreeks ook niet zonder ‘inspiratie’ tot stand zou
kunnen komen.
Een ‘Tonreihe’ staat voor een componist uit Schönbergs school ongeveer tussen
een thema en een toonladder in. Voor de componisten uit Mozarts tijd waren de
(diatonische!) toonladders nog een zeer veel belangrijker compositiemateriaal dan
men oppervlakkig zou denken: een aanmerkelijk deel van Mozarts thematiek bestaat
bijvoorbeeld uit toonladderfragmenten. De chromatische toonladder, de enige welke
Schönberg na zijn liquidatie van majeur en mineur overhield, is uit de aard der zaak
volkomen amorf. Spanning, dus: beweging, dus: mogelijkheid tot themavorming
kon hier pas ontstaan, nadat men, door een bepaalde rangschikking van de
componenten, het evenwicht in deze neutrale reeks weer verbroken had.
Compositorisch-technisch beschouwd levert het werken met een goede
twaalftonenreeks (Schönberg zelf spreekt van een ‘Grundgestalt’) niet veel
moeilijkheden op: het opschrijven van de negen maten, waaruit het tweede der Sechs
kleine Klavierstücke opus 19 bestaat, vereiste wellicht een groter muzikantschap en
een sterker creatief vermogen, dan het componeren van een kwintet van 1146 maten.
In laatstgenoemd werk kan men de compositietechniek ‘mit den Zwölftonreihen’
zeer goed bestuderen. Het Kwintet opus 26 begint aldus:

Voorbeeld 20
33

Bedoeld is Von Heute auf Morgen.
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De twaalftonenreeks, waarop het werk gebouwd is, luidt dus:

Voorbeeld 21

Enkele kenmerken van deze reeks: vier groepen van drie tonen (a, b, c, d); de
groepen a (tonen 1, 2, 3) en b (tonen 4, 5, 6) zijn gelijk (grote terts plus overmatige
kwart). Hele-toonsafstanden liggen tussen de tonen 2 en 3, 5 en 6, 7 en 8, 10 en 11
en bovendien tussen 4 en 9 en 1 en 12, terwijl 1 en 4, 9 en 12 kwartverhoudingen
laten zien. (Men bestudere de symmetrie welke door haakjes aangegeven werd.) De
analyse van het hierna volgende fragment (de eerste maten van het tweede deel) is
nu betrekkelijk gemakkelijk:

Voorbeeld 22

De drie onderstemmen zijn: groep b, verticaal. Dit wordt gecombineerd met de
ritmisch zelfstandig gemaakte groepen d en a (horizontaal). De middenstem es-des
(de laatste kwartnoot van het voorbeeld) is een transpositie van de middenstem bes-as
uit voorbeeld 20. Een en ander is uitermate weloverwogen en met vaste hand
genoteerd. Het is duidelijk dat voor Schönbergs componeertechniek het criterium
der traditionele welluidendheid in het geheel niet aanwezig behoeft te zijn.
Twee dingen zijn, in verband met deze compositiewijze, de moeite van het
opmerken waard. Ten eerste: het verschijnsel dat men ook in werken welke niet in
Schönbergs school gecomponeerd werden, somtijds reeksen kan aantreffen (het
behoeven niet noodzakelijk twaalftonenreeksen te zijn; zes is het minimum, twaalf
het maximum). Ten tweede: het feit dat sommige composities, ontworpen volgens
de hierboven uiteengezette principes, daardoor in muzikaal opzicht niet in het minste
beïnvloed werden. Met andere woorden: dat de criteria van klankschoonheid en
dergelijke óók kunnen gelden voor muziekstukken, gecomponeerd met gebruikmaking
van het systeem der twaalftonenreeksen. Vergelijk Alban Bergs Lyrische Suite voor
strijkkwartet en, vooral, zijn opera Lulu (1935).

Schönbergs leerlingen
Vele Oostenrijkse en Duitse componisten, geboren na 1880, hebben bij Schönberg
gestudeerd. Bijna al deze figuren vertonen in hun werk gemeenschappelijke trekken,
afgezien natuurlijk van dosering en formaat van hun specifieke compositietalenten.
Men moet dit mijns inziens in de eerste plaats verklaren als een tijdsverschijnsel:
toen Schönberg met zijn uiterst radicale prestaties en theorieën in de openbaarheid
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trad, leefde de wil tot vernieuwing zeer sterk bij de generatie die niet, als de vorige,
in Wagners schaduw was opgegroeid. Men begreep, zonder het waarom reeds
nauwkeurig te kunnen formuleren, dat een verder doorgaan op de wegen van Strauss,
Mahler en Reger niet mogelijk was. Schönberg werd het vaste punt van waaruit de
kristallisatie een aanvang nam.
Wij zullen ons, wat Schönbergs volgelingen betreft, tot de twee meest
representatieve beperken: Berg en Webern.
ANTON VON WEBERN (1883-1945) was Schönbergs oudste leerling. Na zijn eerste
grote orkestwerk (Passacaglia opus 1, 1908) komt hij al zeer spoedig tot uiterst
persoonlijke uitdrukkingswijzen: Fünf Sätze für Streichquartett opus 5 (1909),
Orchesterstücke opus 6 en opus 10. Het is niet na te gaan of Webern door Schönberg
tot de maximale concentratie van de vormen is gekomen, waardoor zijn werk tot ±
1920 zich onderscheidt van alles wat verder in Europa ooit gecomponeerd werd, dan
wel of de aforistische kortheid van Schönbergs opus 19 (Sechs kleine Klavierstücke,
1911) aan Weberns invloed toegeschreven zou moeten worden. De Fünf Sätze für
Streichquartett bestaan uit 55, 13, 23, 13 en 26 maten en in deze uiterste concentratie
heeft Webern een zeer grote expressie bereikt. Zijn muziek maakt bijna nooit gebruik
van krachtige accenten: pianissimo is het meest voorgeschreven dynamische teken.
In het strijkkwartet staan bijvoorbeeld slechts enkele maten forte (in I: achttien maten,
in II geen enkele, in III acht, in VI en V niet een) - Relatief zijn de Orchesterstücke
nog korter en nog verstilder; de verstaanbaarheid van dit oeuvre werd hiermee
uiteraard niet gediend. In de normale concertpraktijk bleken de (schaarse) uitvoeringen
van Weberns muziek meer curiosa dan overtuigende artistieke gebeurtenissen. Een
kwartet van Mozart lijkt welhaast grof naast Weberns Fünf Sätze en zijn
Orchesterstücke maken elk programma waarop zij uitgevoerd zouden worden, tot
een toonbeeld van stijl- en smakeloosheid. Men zou voor deze kunst een volkomen
gespecialiseerde uitvoeringspraktijk moeten scheppen, evenzeer als dat indertijd
nodig bleek voor Wagners muziekdrama's, si parva licet componere magnis.34 De
beide hierna volgende voorbeelden:

Voorbeeld 23. Anton von Webern; Fünf Sätze für Streichquartett, begin van nr. 1

Voorbeeld 24. Fünf Sätze für Streichquartett, deel 5, maten 10 en 11

34

Indien het geoorloofd is het kleine met het grote te vergelijken (Vergilius, Georgica).
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kunnen een beeld geven van de melodische waarde van Weberns muziek en van de
uiterst verfijnde wijze waarop hij de vele klankmogelijkheden van het strijkkwartet
uitgebuit heeft. In zijn latere werken schrijft hij veelal zeer ongewone bezettingen
voor: liederen voor sopraan, gitaar, es-klarinet en basklarinet,35 Symfonie opus 21
(1928) voor strijkkwartet, harp, klarinet, basklarinet en twee hoorns.
Later pas zal uitgemaakt kunnen worden, in hoeverre Weberns muziek voor de
ontwikkelingsgang der Europese toonkunst van belang is geweest. Wat men echter
nu reeds kan vaststellen, is dat Weberns idioom, hoezeer Schönbergiaans van uiterlijk,
in wezen zeer sterk afwijkt van het muzikaal constructivisme van zijn leermeester.
De voornaamste figuur uit de moderne Weense school was zonder twijfel ALBAN
BERG (1885-1935). Hij is algemeen bekend geworden door zijn opera Wozzeck
(1922), op tekst van Georg Büchner, een werk dat in vele plaatsen opgevoerd werd
en dat daardoor meer heeft bijgedragen tot de verbreiding van de Weense
componeerprincipes dan enige andere schepping uit de school van Schönberg. Zijn
tweede opera Lulu, naar Wedekind, heeft hij niet kunnen voltooien.36 Behalve deze
twee grote muziekdramatische composities heeft hij relatief slechts weinig nagelaten:
een Pianosonate (1908), liederen, een Strijkkwartet (1910) en de Lyrische Suite voor
strijkkwartet (1926), orkeststukken, Vier stukken voor klarinet en piano (1913),
orkestliederen,37 het Kammerkonzert für Klavier und Geige mit 13 Bläsern (1925),
de concertaria Der Wein (1929) en het Vioolconcert (1935). Een korte analyse van
het Kammerkonzert moge, ter verduidelijking van Bergs uiterst persoonlijke
componeertechniek, hier volgen:
Het werk begint met vijf maten motto: ‘Aller guten Dinge sind drei’, uitgevoerd
door de piano, de viool en een hoorn.38 Met dit motto zijn wij in medias res. Het
concert werd gecomponeerd voor Schönbergs vijftigste verjaardag en in dit motto
zijn de namen van Schönberg, Webern en Berg verwerkt. De piano brengt de naam
van de meester in noten: A(rnol)D SCH(ön)BE(r)G. De viool zet in met: A(nton)
(W)EBE(rn). De hoorn, derde inzet, komt bescheiden achteraan met: A(l)BA(n)
BE(r)G. Het is een door de componisten veel bedreven notenspel, dat Berg hier weer
opgevat heeft. Sommige namen lenen zich bij uitstek voor dit geheimschrift: Bach,
Gade. Het merkwaardige feit doet zich voor dat in de door Berg gekozen drievuldige
combinatie de noten a, bes en e vier keer voorkomen, noot g twee maal en c, d, es
en b (h) slechts eens.

35

36
37
38

De Drei Lieder, op. 18 (1925) hebben een bezetting van sopraan, es-klarinet en gitaar. Een
basklarinet maakt deel uit van het ensemble van de Sechs Lieder, op. 14 op tekst van Georg
Trakl.
[WP:] Twee bedrijven heeft hij zelf in partituur gebracht. Van het derde bedrijf heeft men
de schets gevonden, benevens vier georkestreerde fragmenten.
Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg (ook bekend als
Altenberg-Lieder), op. 4.
[WP:] Het Kammerkonzert wordt gedetermineerd door het getal drie. Berg zelf maakt zich
daarover vrolijk, in een voortreffelijke beschouwing van zijn eigen werk (in het tijdschrift
Pult und Taktstock): ‘Erwähne ich schliesslich, dass die Teilbarkeit durch drei auch die
Anzahl der Takte sowohl des ganzen Werkes als auch innerhalb desselben bestimmt hat, so
weiss ich, dass - sofern ich dies allgemein bekanntgebe - mein Ruf als Mathematiker in dem
Verhältnis steigen wird, wie der als Komponist im Quadrat der Entfernung davon, fällt...’
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Voorbeeld 25

Een der kiemcellen van het concert werd dus het gealtereerde kwartakkoord bes-e-a.
Een uitvoerige harmonische analyse zou nog een groot aantal, voor het ontstaan van
het werk zeer belangrijke, verbanden aan het licht brengen, welke zeer technische
uiteenzettingen evenwel in het kader van dit boek helaas geen plaats kunnen vinden.
Het eerste deel is een thema met variaties voor piano met de blazers. Het thema
bestaat uit 30 maten voor de blaasinstrumenten, zonder piano. De onderverdeling is:
15 maten eerste gegeven, 9 maten più mosso, 6 maten meno allegro. De eerste variatie
is geschreven voor het solo-instrument, zonder begeleiding. De perspectivische
onderverdeling in 15, 9 en 6 bleef hier vastgehouden. Variatie 2 bevat het dubbele
aantal maten, doch de 6/4 maat is hier vervangen door een 3/4 (‘langsames
Walzertempo’), zodat de lengte van het fragment identiek blijft. Melodisch is dit
deel het thema in de omkering. Variatie 3, dertig maten 6/4 brengt het thema in
kreeftsgang, van achteren naar voren; variatie 4 is melodisch de omkering van het
thema in deze nieuwe gedaante; het tempo is ‘sehr rasch’ geworden, maatsoort 6/8.
De vijfde variatie (maat 180-241 van het hele werk) bevat de reprise van het thema
en de coda.
Onmiddellijk aansluitend volgt het tweede deel: Adagio voor soloviool met
blaasinstrumenten. Dit stuk is zeer veel uitgebreider dan de beide hoekdelen; het
speelt plusminus een kwartier, juist even lang als eerste en derde deel tezamen. In
hoofdtrekken is dit Adagio tweedelig. Het aantal maten (240) is gelijk aan het eerste
deel. De tweede helft is vrijwel zuiver het spiegelbeeld van de eerste helft. Doch
deze tweedeligheid sluit een verborgen meerdeligheid in: de componist maakt gebruik
van niet minder dan vijf adagionuances, die na het hoogtepunt (= maat 360) in
omgekeerde volgorde weerkeren (men herinnere zich dat het concert voor de vijftigste
verjaardag van Schönberg werd geschreven!).
Het laatste deel, Rondo voor viool- en pianosoli met begeleiding, begint met een
cadens van 54 maten voor de beide solo-instrumenten. Het eigenlijke Rondo bestaat
uit 252 maten, waarvan de eerste 174 (maten 536-710) tussen facultatieve
herhalingstekens staan. De laatste 75 maten vormen de coda. Het Rondo is in metrisch
opzicht levendiger en bonter dan de eerste twee delen van het concert.
Het eerste deel gaat in driedelige, het tweede in tweedelige maatsoorten. Het laatste
deel is metrisch zeer vrij: polymetrische combinaties worden afgewisseld door
uitgeschreven ritardandi en accelerandi. Vooral de coda bevat uiterst merkwaardige
vondsten op dit gebied.39
Ook in zijn muziekdrama's maakt Berg gebruik van dezelfde, formeel zeer
ingewikkelde compositietechniek. De Wozzeck bijvoorbeeld bestaat uit vijftien scènes
(drie bedrijven in vijf taferelen) en het evenwicht tussen de verschillende onderdelen
is ook hier met de grootste nauwkeurigheid berekend. Op zichzelf beschouwd zijn

39

Deze uiteenzetting over Bergs Kammerkonzert is gebaseerd op de programmatoelichting die
Pijper schreef voor het Concertgebouw (18 januari 1934).
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alle taferelen weer zelfstandige muzikale vormen: scène 1 is een suite (allemande,
courante, gavotte), scène 4 is een passacaglia met 21 varianten, scène 7 een fuga,
scène 11 een thema met variaties. De keuze van deze vormen is ook psychologisch
volstrekt verantwoord. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het volkomen begrijpen
van alle muzikale en zielkundige bijzonderheden een grondige studie van het werk
eist. In twee akten Lulu-muziek, welke reeds in druk zijn verschenen, kan men zien
dat Berg zijn techniek nog verfijnd heeft; fragmenten als het Lied der Lulu uit het
tweede bedrijf behoren tot de meest suggestieve uitingen van de nieuwe muziek.
Een geheel andere Weense figuur is JOSEF MATTHIAS HAUER (geboren 1883), wiens
‘atonaliteit’ uit totaal verschillende premissen ontstond. Hauer heeft zijn theorieën
neergelegd in een aantal geschriften, onder andere Vom Melos zur Pauke en
Zwölftontechnik. Hij ordent de twaalftonenreeksen in vierenveertig categorieën,
‘Tropen’ genaamd. Componeren volgens Hauers principes bestaat slechts uit het
rangschikken van de eenmaal aanvaarde ‘melische’ gegevens. Zijn composities
gehoorzamen aan een groot aantal door hemzelf met scherp vernuft vastgestelde
wetten, die in geen enkel opzicht verband houden met de vanouds bekende. Men kan
voorlopig nog niet vermoeden op welke wijze deze ascetische ‘absolute atonaliteit’
stijlvormend zou kunnen werken. Hauer heeft zeer veel geschreven, onder andere
orkestsuiten, Nomoi, een Kammeroratorium op tekst van Hölderlin (Wandlungen),
Vioolconcert opus 53, Pianoconcert opus 54 en een opera Salambo (naar Flaubert).
De compositieprincipes van Hauer tasten in zekere zin het Europese muziekbegrip
aan. In nog veel sterker mate is dit het geval met de theorieën van ALOIS HÁBA
(geboren 1893). Het door Schönberg ontworpen systeem liet allerlei wegen open,
waarlangs het tenslotte toch mogelijk bleek het gebied der muziek te benaderen.
Hauer deed afstand van ongeveer alle, in de loop van vier eeuwen gegroeide,
mogelijkheden der muzikale expressie: Hába eveneens, doch bovendien verwierp
hij het hele toonsysteem.
In 1927 verscheen zijn Neue Harmonielehre des diatonischen, chromatischen,
viertel-, drittel-, sechstel- und zwölftel-Tonsystems, waarin Hába, voortbouwend op
principes van zijn leermeester Víteězslav Novák en van Busoni (Entwurf einer neuen
Ästhetik der Tonkunst, 1906) een verdeling van het octaaf in 24 kwarttonen, c.q. 18
derde-tonen, 36 zesde-tonen of 72 twaalfde-tonen voorstaat. Hij heeft een aantal
werken in het kwarttoonsysteem geschreven en ook een Strijkkwartet in het
zesdetoonsysteem.40 Hába is leraar aan het conservatorium in Praag en hij leidt daar
een speciale klasse voor kwarttooncompositie. Men heeft in Praag ook enkele
kwarttoonvleugels, een kwarttoonharmonium en kwarttoonklarinetten gebouwd. Tot
dusverre bleef de beweging tot het land van oorsprong beperkt.
Hába's beschouwingen zijn geenszins verward, particularistisch of avontuurlijk.
Hij is er volkomen in geslaagd de theoretische aanvaardbaarheid van zijn systemen
aan te tonen:

40

Deze laatste constatering is curieus: in de officiële opusnummers van Hába is het eerste
strijkkwartet dat in het zesde-toonsysteem is geschreven nr. 10, op. 80 van 1952.
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De basis van elke muziekcultuur is het bewust beheersen van tonen. Alle
Europese en buiten-Europese toonsystemen en alle muzikale wetten zijn,
daar zij met de muzikale uitdrukkingswijzen samenhangen, geen
natuurwetten, doch het resultaat van menselijk denken. [...] Iedere
toevallige toonhoogte die niet thuis behoort in ons bewust geconstrueerde
[toevoeging WP: chromatische] toonsysteem, wordt als een ernstig vergrijp
tegen de zuivere intonatie der gestelde toontrappen aangezien. En terecht,
want wij maken daarmee een onderscheid tussen de tonen die weliswaar
bestaan, doch die wij niet bewust beheersen en degene die wij bewust
beheersen, omdat wij hun bestaan als axioma aanvaard hebben. Stellen
wij ons echter ten doel, tonen die tot nu toe slechts negatief behandeld
werden (omdat zij in het toonsysteem niet passen), bewust te horen, dan
gaat het tenslotte slechts hierom: het begrip muziekcultuur te verwijden,
door te trachten ook de tonen die wij tot nog toe negeerden, bewust te
beheersen.
De variabiliteit der intonatie heb ik reeds voor jaren bij de boerenzangers
opgemerkt. Het psychologisch motief hiervoor is, meen ik, dat de
volkszangers uit overmoed de hele toon te hoog intoneren. Bij ernstig
gezang zingen zij kleinere intervallen dan de vastgestelde halve- en
hele-toonschreden.41
Hába vestigt er nog de aandacht op dat kleinere intervallen dan halve tonen in vele
exotische toonsystemen voorkomen. Hij heeft bovendien een notatiesysteem
ontworpen waardoor de kwartverhogingen en -verlagingen aangegeven kunnen
worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Europese compositiekunst mettertijd gebruik
zal gaan maken van subtieler gedifferentieerde intervallen. Voor deze toekomst zullen
dan de beschouwingen en theorieën van Hába ongetwijfeld hun waarde hebben.
De figuren Hauer en Hába zijn te beschouwen als de meest vooruitgeschoven
posten in het muzikaal Niemandsland. Hun arbeid heeft voor het muzikale denken
van de tegenwoordige periode ongetwijfeld een bepaalde, stimulerende, betekenis.
Voor de normale muziekpraktijk van deze jaren is die betekenis gelijk nihil.
Minder radicaal is het werk van ERNST KřENEK (geboren 1900). Hij heeft zeer
verschillende evoluties doorgemaakt; werkte achtereenvolgens onder Schreker en
Schönberg en componeerde zowel in een sterk door de jazzindustrie beïnvloed
gemiddelde (de opera Jonny spielt auf, 1926) als in het meest orthodoxe
twaalftoonsysteem. In 1931 verscheen een klein boekje van zijn hand Über neue
Musik, waarin de componeerprincipes van Schönberg c.s. voor de eerste maal helder
en overzichtelijk uiteengezet werden. Zijn betekenis als componist kan op dit ogenblik
nog niet vastgesteld worden; na het verbluffende succes van Jonny spielt auf heeft
de publieke opinie van zijn latere, serieuze, werken niet de geringste notitie meer
genomen.

41

[WP:] Vergelijk de artikelen van Alois Hába in het tijdschrift De Muziek, tweede jrg.
(1927-1928), blz. 63 e.v. en blz. 109 e.v. [AvD:] Het eerste tekstfragment dat Pijper
hier citeert (deels geparafraseerd) komt uit Hába's eerste artikel (‘Over
kwart-tonen-Muziek’. De Muziek, november 1927), de laatste alinea uit het tweede
(‘Kwart-tonen-problemen’. De Muziek, december 1927).
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representatieve figuur beheerst: door PAUL HINDEMITH (geboren 1895). Hindemith
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voor alle gebieden der muziekpraktijk een zeer groot aantal werken geschreven en
men was buiten Duitsland geneigd hem voor de belangrijkste Duitse componist van
de tegenwoordige tijd te houden. Aan zijn loopbaan als componist werd in december
1934 van regeringswege een einde gemaakt: Hindemith was niet langer persona grata
en hiermee verdween zijn naam eensklaps van alle Duitse concertprogramma's.42
[Merkwaardigerwijze heeft ook het buitenland sindsdien weinig notitie van
Hindemiths composities meer genomen.]43 Van zijn werk valt in de eerste plaats op
te merken dat hier geen sprake is van problematiek, zoals bij Schönberg c.s.
Hindemiths composities zijn vooral muzikantesk. Niet verfijnd, niet groots, niet
diepzinnig, niet betoverend. Doch het is muziek van een geboren muzikant: ontworpen
louter van toonkunstige premissen uit en daardoor waardevol voor grote categorieën
van muziekgevoeligen. Hindemiths productiviteit was in de jaren waarover ons de
gegevens ten dienste staan, zeer onalledaags; opera's: Sancta Susanna (1921),
Cardillac (1926), Hin und Zurück, Neues vom Tage, Mathis der Maler, concerten
voor orkest en voor piano, viool, violoncel, alt, viola d'amore, orgel met orkest,44
sonates, kwartetten, liederen, koren, een oratorium Das Unaufhörliche (1931),
bovendien Sing- und Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde (onder andere
Frau Musica, op tekst van Luther).
Hindemiths stijl bevat zeer heterogene elementen. In zijn laatste composities:
Mathis der Maler45 en het concert voor alt en orkest Der Schwanendreher, werken
de invloeden van Strauss en Reger na; in Das Unaufhörliche vindt men herinneringen
aan Mahler. Vroegere werken, omstreeks 1923 geschreven, zijn veel radicaler, harder
van klank. Een thema uit het Pianoconcert opus 36.1 (gecomponeerd 1924) kan een
voorstelling geven van Hindemiths melodiek:

Voorbeeld 26

Ook dit thema bevat een zeer groot aantal kiemcellen, welke echter door Hindemith
op geheel andere wijze behandeld worden dan in de school van Schönberg gebruikelijk
is. Het begin (a) is een kwartakkoord. Hierin opgesloten ligt het ritmisch motief

42

43
44

45

Deze laatste zin was in de tweede en derde druk (1940 en 1942) weggelaten en is na de
oorlog, in de vierde druk, weer teruggeplaatst. Zie voor de affaire Hindemith voetnoot 142
bij Pijpers artikel ‘Tumult om Hindemith’ in De Groene Amsterdammer van 15 december
1934.
Deze zin uit de eerste druk is in latere drukken, ook na de oorlog, weggelaten.
Het Konzert für Orchester (op. 38) uitgezonderd noemde Hindemith al deze werken
Kammermusik. Hij nummerde ze Kammermusik nr. 2 (met concertante piano), op. 36.1; nr.
3 (met concertante violoncel), op. 36.2; nr. 4 (met concertante viool), op. 36.3; nr. 5 (met
concertante altviool), op. 36.4; nr. 6 (met concertante viola d'amore), op. 46.1; nr. 7 (met
concertant orgel), op. 46.2.
In de Algemeene Muziekgeschiedenis staat abusievelijk Mathis der Mahler.
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a', met gebruikmaking waarvan de voortspinning in de maten 3 en 4 tot stand wordt
gebracht. In de tweede maat, nog altijd in het kwartakkoord f-bes-es-as, treedt een
trioolmotiefje op dat slechts voor deze tweede maat betekenis blijkt te hebben (c, c'
en c''). Met de gebroken akkoorden in de maten 3-4, b' en b'' (b-fis-dis; f-c-a)
verschijnt een nieuw element in dit thema: de bitonaliteit; het vervolg, maat 4 als
geheel genomen, is traditioneel diatonisch. De vijfde maat brengt volkomen
onverwacht een toonladderfiguur (achtereenvolgens E en A, met tussengeschoven
g). Het slot staat weer in relatie tot het voorafgaande toonladderfragment (V-I in Es,
na V-I in A, vergelijk maat 3-4).
Men kan met behulp van dit thema Hindemiths techniek nauwkeurig leren kennen.
In de eerste plaats blijkt dat van weloverwogen constructie, verdeling der beweging,
strakke opbouw van tonale centra uit, geen sprake is. Ten tweede valt de aandacht
op het sterk hybridische karakter van deze melodiek. Oud en nieuw, dissonant en
consonant zijn hier even zorgeloos dooreen gemengd als hoekige en ronde, vlotte en
zware bewegingen. Halfweg de derde maat hebben wij het begin reeds uit het oor
verloren en pas de twee slotnoten grijpen, harmonisch correct, terug op de tonale
formule a' uit maat 1.
Hindemiths beste composities, waartoe ook het Pianoconcert opus 36.1 behoort,
vertonen echter een positieve verdienste: de muziek beweegt van binnen uit, zij is
niet steriel, niet ascetisch. In hoeverre Hindemiths componeerwijze tot een zelfstandige
stijl zou kunnen uitgroeien, gelijk het geval is geweest bij Schönberg c.s., valt op dit
ogenblik nauwelijks te bevroeden. In 1935 was hij stellig nog niet aan het einde van
zijn evolutie gekomen. [Het is niet aannemelijk dat de van overheidswege tegen hem
genomen maatregelen Hindemiths componistschap bepaaldelijk geknot zouden
hebben: zijn uiterst rijke productie tot aan die tijd leek echter door de zeer sterke
vraag van het Duitse publiek wel degelijk gestimuleerd te worden.]46 In 1937
publiceerde Hindemith een compositieleerboek Unterweisung im Tonsatz, minder
eenzijdig harmonisch georiënteerd dan Schönbergs Harmonielehre, doch zeer veel
onhelderder gedacht en uitgewerkt.47 Hindemiths composities verschenen voor het
grootste deel in druk bij B. Schott's Söhne, Mainz.

Derde Hoofdstuk
Igor Stravinsky (geboren 5 (18) juni 1882)
Na Richard Strauss is Stravinsky de beroemdste, de meest gespeelde componist uit
het eerste derde deel van deze eeuw geweest. Strauss' roem van modern componist
was juist aan het tanen op het ogenblik dat Stravinsky's faam zich begon te verbreiden.
Men houde hierbij in het oog dat de belangrijkste componisten, in muziekhistorische
zin, lang niet altijd zij waren die bij hun leven de grootste bekendheid genoten. De
historische betekenis van Debussy en Schönberg is reeds zeer veel groter dan die

46
47

Deze zin uit de eerste druk is in latere drukken, ook na de oorlog, weggelaten.
In de eerste druk stond hier een voetnoot, die in latere drukken is weggelaten: ‘In het tijdschrift
De Wereld der Muziek, januari en februari 1938, schreef Maarten Dijk een uiterst
lezenswaardige kritiek op dit leerboek.’
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van Strauss, Hindemith en Stravinsky ooit worden zal. Maar Debussy en Schönberg
hebben daarentegen nimmer de actuele celebriteit van Strauss of Stravinsky kunnen
verwerven.
Tussen 1920 en 1930 beheerste Stravinsky de ‘Europese’ muziekstijl van dat
ogenblik. Bijna alle jonge Franse componisten stonden min of meer onder zijn invloed.
Hindemiths werk vertoonde sporen van Stravinsky's dynamisme; Schönberg bleek
het zelfs nodig te vinden in nr. 2 van zijn Drei Satiren opus 28 für gemischten Chor
(1926) Stravinsky's neoclassicisme aan de kaak te stellen.48 De vergelijkbaarheid van
de twee figuren Strauss en Stravinsky bepaalt zich niet slechts tot bovengenoemde
uiterlijkheden. Strauss' ontwikkelingsgang van Salome (1904) tot Arabella (1929)
zou men wellicht kunnen omschrijven als een terugkeer van het post-Wagnerisme
tot het gemiddelde van Mendelssohn: de evolutie van Stravinsky tussen Le sacre du
printemps (1913) en Perséphone (1933) wijst weliswaar een geheel andere curve
aan, doch in beide gevallen is er sprake van retrograderen.
Stravinsky heeft tussen 1902 en 1908 bij Rimski-Korsakov gestudeerd. Rimski's
invloed blijft tot 1917 ongeveer herkenbaar, het duidelijkst in het orkestcoloriet. De
werken uit die periode: Feuerwerk (1908), L'oiseau de feu (1909), Pétrouchka (1911),
Le sacre du printemps (1913), Rossignol (1914) laten zich karakteriseren als
voortreffelijk klinkende orkestfantasieën, in formeel opzicht even improvisatorisch
als hun voorbeeld: Rimski's Shéhérazade, melodisch aanvankelijk verwant aan
Moesorgski en Ravel (zie voorberld 27 en 28), harmonisch vrij snel evoluerend van
de Tristan-chromatiek uit L'oiseau de feu tot een uiterst dissonerende pluritonaliteit:
Pétrouchka, tweede tableau; Le sacre, Danse de la terre.

Voorbeeld 27. L'oiseau de feu, Final, 17 e.v.

Voorbeeld 28. L'oiseau de feu, Ronde des princesses

Met de tot hiertoe genoemde werken had de componist sterk de aandacht getrokken.
Klankopeenstapelingen als bijvoorbeeld het slot van Le sacre waren in de meest
letterlijke zin iets ongehoords in die dagen. Het ‘nieuwe’ in deze composities betrof
niet zozeer aangelegenheden van primair melodische aard: Stravinsky's thematiek
was nimmer zijn sterkste zijde.49 De wijze evenwel waarop hij zijn materiaal
behandelde, scheen aanvankelijk geheel nieuwe mogelijkheden te openen. Ettelijke
vondsten van

48

49

[WP:] De tekst van dit koorwerkje (Vielseitigkeit) luidt: ‘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.’
[WP:] ‘Whenever he uses a pleasant little tune, one may be sure that it is a folk-song which
he has found.’ Cecil Gray, A Survey of Contemporary Music, Londen, 1924, pag. 149. [AvD:]
Pijper schreef een recensie over Grays boek in De Muziek van maart 1929 (‘Tweeërlei
musicologie’, HPG 2, 471-475).
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Hindemith (Orchesterkonzert, 1925),50 Prokofjev, Auric, Poulenc, Martin, Rieti,
Tansman, Tsjerepnin, Walton, ja zelfs Bartók (Eerste vioolsonate, 1921), zijn door
Stravinsky's motorische werkwijze beïnvloed. Stravinsky's vehemente ritmische
elaboraties vormden een voor velen welkome reactie op de verfijningen van Debussy
c.s. enerzijds, op de massale, trage bewegingen van Schönbergs sterk geïntroverteerde
kunst anderzijds.
Bij alle orkestrale en metrische raffinementen werkten stukken als Pétrouchka en
Le sacre toch primitief. Allerlei tekenen wezen op een mogelijke vernieuwing van
de Europese muziek, welke tot stand zou kunnen komen in een groeiproces, waartoe
deze ‘tableaux de la Russie païenne’ de stoot hadden gegeven.
In 1914 wijzigde Stravinsky zijn stijl plotseling. Zijn ballet Les noces behoort qua
muziek nog geheel tot de Pétrouchka-periode. De orkestratie (voltooid in 1923) is
de manifestatie van een geheel andere voorstellingswereld.51 De bekendste werken
die tussen 1914 en 1924 ontstaan zijn, werden geconcipieerd voor kleine bezetting:
Pièces faciles pour piano à quatre mains (1915, 1917, tien jaar later georkestreerd
en uitgegeven onder de titel Deux suites pour petit orchestre), Pribaoutki voor zang
en acht instrumenten (1914), Berceuses du chat voor mezzosopraan en drie klarinetten
(1915), L'histoire du soldat, lue, jouée et dansée (1918) voor zeven solo-instrumenten,
Ragtime pour onze instruments (1918), Quatre chants russes met piano (1919),
Piano-rag-music (1919), Trois pièces pour clarinette solo (1919), Concertino voor
strijkkwartet (1920), Les cinq doigts, voor piano (1921), het Octet voor
blaasinstrumenten (1923). De grotere werken uit die periode: Renard, histoire
burlesque (1917) en Marva, opéra-bouffe en un acte (1922) zijn minder bekend
geworden.
Stravinsky's stijl tussen Pribaoutki en het Octet vertoont een zeer duidelijke
versoberingstendens. Langzamerhand verdwijnen alle vulstemmen, die bijvoorbeeld
in Le sacre zo overvloedig aanwezig waren; het orkestcoloriet verliest zijn bontheid;
de vormen worden kleiner; de dynamische nuanceringen genormaliseerd. Essentiële
wijzigingen zijn dit niet; hetgeen karakteristiek was voor de componist van
Pétrouchka, bleef dat ook voor de auteur van L'histoire du soldat. De langdurige
ostinati, de quasi-opzettelijk ‘vertekende’ harmoniek, de kortademigheid der
melodische gegevens, het prevaleren van kleine ritmische figuren boven meer typisch
50

51

Bedoeld is het Konzert für Orchester, op. 38. Het is opmerkelijk dat Pijper hier van vondsten
in de compositie rept, terwijl hij in zijn bespreking van het ISCM-festival in Zürich (waar
het werk in première ging), zich louter in negatieve zin over Hindemiths Konzert für Orchester
uit. (Zie ‘Muziekbrief uit Zürich II’. RN, 29 juni 1926.)
[WP:] ‘J'avais fait [...] des essais d'instrumentation, d'abord pour grand orchestre, ce que
j'abandonnai d'ailleurs bien vite, vu l'appareil exceptionnel qu'aurait exigé la complexité de
cet ouvrage. Ensuite, je cherchai une solution dans un ensemble plus sommaire. Je commençai
une partition comportant des blocs polyphoniques entiers: piano mécanique et harmonium
mis à l'électricité, un ensemble de percussion et deux cymbalums hongrois. Mais là, je me
heurtai à un nouvel obstacle, - à la grande difficulté pour le chef d'orchestre de synchroniser
les parties exécutées par les musiciens et chanteurs avec celles des instruments mécaniques.
Aussi bien, cela me fit renoncer à cette idée, bien que j'eusse instrumenté de cette façon les
deux premiers tableaux - travail qui me prit beaucoup de forces et demanda une grande
patience, et tout cela en pure perte.’ Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Paris 1935, II,
blz. 41. De definitieve partituur van dit werk werd ten slotte geschreven voor soli, koor, vier
piano's en zeven man slagwerk.
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bijvoorbeeld in het oude Feuerwerk reeds duidelijk herkenbaar aanwezig.
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Voorbeeld 29. L'histoire du soldat, nr. 1, Marche du soldat

Voorbeeld 30. L'histoire du soldat, Grand choral

Twee dingen vallen bij het beschouwen van deze fragmenten op: de instrumentatie
en de stemvoering. Zowel het een als het ander is hier in veel hoger mate
‘revolutionair’ dan bij Schönberg, Hindemith of Milhaud. Versmelting van timbres,
kleurmenging, economische spanningsverdeling door middel van in verband van
gelijktijdigheid gebrachte bewegingsenergieën wordt volstrekt niet meer beoogd.
Wanneer bijvoorbeeld de buitengewoon ‘slecht’ klinkende instrumentatie van
voorbeeld 30 juist andersom gerealiseerd was: klarinetstem voor cornet à pistons en
omgekeerd, fagot en trombone eveneens, dan zou de sonoriteit, in traditionele zin,
daardoor ongetwijfeld groter geworden zijn. Stravinsky bedoelde echter precies het
soort geluid dat hier genoteerd werd; zijn ‘mistekeningen’ zijn van eenzelfde
weergaloze geraffineerdheid als de quasi-primitieve eenlijnstekeningen van Picasso.52
Het ligt voor de hand dat dit proces tot een teloorgaan van alle toonkunstige
waarden voeren moest. Het slot van L'histoire du soldat laat in dit opzicht aan
duidelijkheid niets te wensen over: de laatste veertien maten zijn een solo op vier
trommen. De muziek is daar nog slechts ritmisch gebonden, de verschillend gestemde
trommen geven geen definieerbare toonhoogten. Men zou kunnen zeggen dat hier
de grens tussen muziek en geraas bereikt was.
Stravinsky, aan wiens zeer bijzondere begaafdheid voor het vak muziek geen spoor
van twijfel mogelijk is, bevond zich in die jaren op zoek naar nieuwe richtlijnen. En
gelijk Schönberg zijn vermogen tot componeren hervond door de ontdekking der
Zwölftonreihen - in wezen een volkomen theoretische aangelegenheid! - zo
herontdekte Stravinsky een mogelijkheid om te componeren in het zogenaamde
neoclassicisme.
De eerste symptomen van deze nieuwe ‘manier’ treft men reeds aan in de
Symphonies d'instruments à vent, à la mémoire de Cl. Debussy (1920) en in het Octet
voor blaasinstrumenten. Volkomen duidelijk wordt de techniek pas in het Pianoconcert
(1923-1924) en in de Pianosonate (1924):

52

[WP:] Vergelijk Picasso's omslagtekening voor Stravinsky's Ragtime. [AvD:] Zie AFBEELDING
op p. 842.
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Voorbeeld 31. Pianoconcert, begin eerste deel

Voorbeeld 32. Pianosonate deel 1, neventhema

Aan het melodische element (rangschikking van toonhoogte en -duur) wordt thans
ostentatief de eerste plaats ingeruimd. De aard, het karakter van deze melodieën
scheen aanvankelijk ietwat raadselachtig. Zowel in het Pianoconcert als in de Sonate
vindt men motieven, maten, hele passages die aan de tijdgenoten van J.S. Bach
ontleend konden zijn, naast fragmenten dien og de schepper van Pétrouchka verraden.
De melodiek wordt volkomen ouderwets, rechtzinnig monotonaal, aangelengd met
sequensen en verstevigd met een aanzienlijke hoeveelheid cadensen. De secundaire
elementen, harmonie en contrapunt, bleven voorlopig nog bizar. Het klinkende
resultaat kan men uit voorbeeld 31 en 32 gemakkelijk leren kennen: de harmonieën
vallen hier geheel buiten de in de melodiek zelve latent aanwezige tonale functies.
Een en ander levert een soms onverwacht sterk dissonerende muziek op, welke de
indruk maakt volkomen toevallig tot stand te zijn gekomen.
Natuurlijk was dit geenszins het geval. De Pianosonate is evenzeer het resultaat
van compositorisch overleg als Le sacre. Maar de heterogene elementen waaruit
deze neoklassieke muziek opgebouwd is, laten zich niet met elkander verbinden. De
in een monotonale melodiek aanwezige complicaties zijn eo ipso van diatonische
aard. Men kon in 1924 reeds met zekerheid voorspellen dat Stravinsky's muziek zich
hoe langer hoe verder van haar punt van uitgang zou afwenden. Elders53 hebben wij
getracht een deel van Stravinsky's evolutie na te speuren; op deze plaats kan volstaan
worden met de constatering dat de composities welke na 1924 verschenen zijn, steeds
minder met de ontwikkeling der Europese muziek na Wagner te maken bleken te
hebben. Zowel melodisch als harmonisch, contrapuntisch en formeel bleek deze stijl
een muziekhistorische richting te vertegenwoordigen, welke men voor meer dan
vijftig jaren reeds afgesloten achtte.
In 1925 verscheen een Serenade voor piano, in 1926 het opera-oratorium Oedipus
rex, vrij naar Sophokles. In deze beide stukken zou een inspiratie op achttiende-eeuwse
muziek aan te wijzen zijn. Het volgende werk, het ballet Apollon musagète (1927),
is romantischer van allure, enigermate verwant aan Tsjaikovski; een contact dat nog
duidelijker wordt in het ballet Le baiser de la fée, inspiré par la Muse de Tchaïkowsky
(1928).

53

[WP:] De Quintencirkel (Amsterdam 1929) blz. 112 e.v. [AvD:] Pijper verwijst daarmee
naar het essay ‘Igor Stravinsky’ (HPG 2, 13-17).
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In 1929 volgde het Capriccio pour piano et orchestre,54 ietwat minder italianiserend
dan de voorafgaande balletten, in 1930 de Symphonie de psaumes, in 1931 het
Vioolconcert, in 1932 het Duo concertant voor viool en piano, in 1933 Perséphone,
op een tekst van André Gide. Tot zijn laatste werken behoren een Concert voor twee
piano's en het ballet Jeu de cartes (1936).

Voorbeeld 33. Jeu de cartes, troisième donne, 134

Met dit neoclassicisme, een pseudo-stijl, samengesteld uit melodische, ritmische
en harmonische gegevens van ten dele halfvergeten auteurs als Bellini, Gounod of
Rossini, heeft Stravinsky nog veel meer invloed uitgeoefend dan met de werken uit
zijn revolutionaire eerste periode. Het sterkst wellicht in Italië: Casella,
Castelnuovo-Tedesco, Petrassi, Labroca. Maar ook in minder simplistisch denkende
muzikale kringen vond de techniek ingang: Manuel de Falla, met zijn Concert voor
klavecimbel met vijf instrumenten (1927) in Spanje, Bartók (Pianoconcert, 1926) in
Hongarije, Bliss in Engeland, Poulenc, Auric, Rosenthal en Françaix in Frankrijk om slechts enkele namen te noemen - componeerden neoclassicistische
muziekstukken. Al deze werken vertonen de eigenaardige misvormingen van het
genre: een schamele melodiek, gehuld in een dikwijls overladen en schelgekleurd
harmonisch kleed. Ofwel een geraffineerd primitieve harmoniek, zorgvuldig
gedrapeerd om een anemisch of exuberant, veelal zelfs dubieus melodisch gegeven.
Men zou niet mogen zeggen dat het Franse neoclassicisme in zijn geheel een
creatie van Stravinsky geweest zou zijn: Saties invloed, speciaal op de Groupe des
Six, behoort niet onderschat te worden. Maar Stravinsky was een groter componist,
een gezaghebbender chef d'école en het lijkt niet gewaagd vast te stellen dat het
neoclassicisme buiten Frankrijk zijn verspreiding te danken heeft gehad aan Oedipus
rex en het Capriccio pour piano et orchestre, meer dan aan Saties Socrate of Poulencs
Mouvements perpétuels.

Vierde Hoofdstuk
De ontwikkeling der hedendaagse muziek in Tsjechoslowakije,
Hongarije, Rusland, Spanje, Italië, Engeland, Nederland en België
Met het voorafgaande is getracht in grote trekken aan te geven welke stromingen en
tegenstromingen zich in de muziek van onze tijd aftekenen. Wij zijn hiermee geenszins
volledig geweest. Behalve de duidelijk herkenbare krachten, uitgaande van figuren
als
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[WP:] ‘Très souvent sollicité pendant les dernières années à jouer mon Concerto (le nombre
de mes exécutions atteignait alors de chiffre considérable de quarante), je crus le moment
venu de présenter au public une autre composition pour piano et orchestre. C'est la raison
qui me fit écrire un nouveau concerto auquel je donnai le titre de Capriccio comme répondant
le mieux au caractère de sa musique.’ Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, II, blz. 153.
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Ravel, Schönberg, Hindemith of Stravinsky, zijn er nog een aantal onderstromen,
die wellicht bestemd zijn in de toekomst van geheel andere centra uit richting te
geven aan de muzikale ontwikkeling.
In Tsjechoslowakije vindt men op dit ogenblik nog weinig consequenties van het
werk van LEOš JANÁčEK (3 juli 1854 - 12 augustus 1928). Toch was Janáček een
bijzonder sterke en originele figuur. Zijn betekenis voor de actualiteit lijkt nog gering;
voor een, wellicht nabije, toekomst kan die betekenis zeer groot blijken. In dit oeuvre
heerst een merkwaardig desequilibre tussen romantische bedoelingen en radicale,
volkomen ‘hedendaagse’ expressies. Janáčeks thematiek doet soms aan Moesorgski
denken, elders gebruikt hij nog middelen van Smetana of Dvořák. Constructief zijn
sommige van zijn composities verwant aan de werken uit Schönbergs school:
Concertino voor piano met zes instrumenten (1925). In zijn Missa Glagolskaja vindt
men elementen welke een herinnering aan Bruckner oproepen, naast zeer felle,
dramatisch werkende fragmenten. Zijn grootste werken, de opera's Jenůfa, Brouček,
Kátja Kabanová, De vos,55 Makropoulos, Dodenhuis, zijn in West-Europa nog vrijwel
onbekend, een gemis dat door de, op zichzelf reeds schaarse, uitvoeringen van enkele
kamermuzieken orkestcomposities (Strijkkwartet, Sinfonietta, Taras Bulba) niet
gecompenseerd wordt.
De composities der Tsjechische modernen zijn voor het grootste deel veel minder
radicaal in melodisch, harmonisch en formeel opzicht dan het oeuvre van de
voorganger zou doen vermoeden. De meeste moderne Tsjechische componisten
hebben gestudeerd bij Vítězslav Novák (geboren 1870). Genoemd moeten worden:
Fidelio Finke (geboren 1891), Erwin Schulhoff (geboren 1894), Bohuslav Martinů
(geboren 1890), Jaromir Weinberger (geboren 1896) en Alois Hába (geboren 1893),
over wiens kwarttonensysteem op blz. 819 reeds gesproken werd.
Ook in HONGARIJE heeft de muziek een groot vernieuwingsproces doorgemaakt,
analoog aan de evoluties in Wenen (Schönberg) en Praag (Janáček). Een zeer sterke
impuls is hierbij uitgegaan van BÉLA BARTÓK (1881-1945). Zijn eerste werken
vertonen invloeden van Liszt en Richard Strauss, naderhand komen folkloristische
elementen op de voorgrond. Tussen 1925 en 1930 zijn ook in zijn werk sporen van
het neoclassicisme aan te wijzen: rigoureuze versoberingen, die soms een teloorgaan
van de muzikale spanning tot gevolg hadden. Bartóks latere composities (Musik für
Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta, pianoconcerten, strijkkwartetten en
vooral het Concerto for Orchestra, 1943) daarentegen zijn weer veel geladener en
rijker van klank, zodat men met reden mag aannemen dat zijn langzamerhand tot
Europees formaat gegroeide invloed een gunstige uitwerking op het componeren van
de jongere generatie, niet slechts in Hongarije, hebben zal.
Naast Bartók kan nog genoemd worden ZOLTÁN KODÁLY (geboren 1882),
romantischer en minder vehemente natuur, wiens Psalmus Hungaricus (1923) zeer
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Bedoeld is Het sluwe vosje.
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snel internationale bekendheid heeft verworven. Voorts: László Lajtha (geboren
1892), Alexander Jemnitz (geboren 1896), Ferenc Szabó en Sándor Veress.
De bekendste RUSSISCHE componist van onze dagen, Igor Stravinsky, heeft geen
contact met zijn land van herkomst gehouden. Hetzelfde was het geval tot ± 1934
met SERGEJ PROKOFJEV (geboren 11 (23) april 1891). Prokofjevs muziek is sterk
verwant aan die van Stravinsky; de manifestaties van zijn ‘moderne’ periode
(Scythische suite, Eerste pianoconcert) zijn ietwat minder radicaal dan Pétrouchka;
zijn neoklassieke composities, de latere pianoconcerten bijvoorbeeld, klinken
origineler dan Apollon musagète. [In 1934 of 1935 vestigde Prokofjev zich weer in
Rusland; zijn werk lijkt sindsdien in hoge mate door een tendens tot versobering
beïnvloed.]56
De derde der ‘internationale’ Russen is IGOR MARKEVITSJ (geboren 27 juli 1912).
Hij studeerde onder andere bij Nadia Boulanger te Parijs en bleek, wellicht daardoor,
beter gewapend tegen modestromingen en schijnevoluties dan zijn oudere landgenoten.
Markevitsj' orkestratie is dikwijls exuberant, doch niet chaotisch. Harmonisch zou
een verwantschap met Milhaud aan te wijzen zijn. De melodiek leek tot dusverre
niet Markevitsj' sterkste zijde; ook in zijn grotere werken is een zekere kortademigheid
niet te loochenen.
Van de eigenlijke Russische muziek van heden is men in West-Europa vrij slecht
op de hoogte. Enkele namen en werken zijn oppervlakkig bekend geraakt: Dmitri
Sjostakovitsj (geboren 25 september 1906, opera's, symfonieën, kamermuziek),
Alexander Mossolov (geboren 29 juli 1900, componeerde onder andere
programmamuziek De ijzergieterij) en Alexander Weprik (geboren 23 juli 1899).
De muzikale tendensen van deze somtijds sterk met communistische theorieën
bezwaarde kunst lijken noch zeer vooruitstrevend, noch ook alleen maar
populair-bevattelijk. Het kunstleven in Sovjet-Rusland is een terrein dat van
staatswege in cultuur wordt gebracht en men kan van hieruit volstrekt niet beoordelen
op welke gronden en ter wille van welke ideologische theorieën men een werk, een
oeuvre, een componist, een richting, hier eensklaps propageert, een propaganda die
somtijds even plotseling in het tegenovergestelde verkeerd wordt. Met hetgeen men
de artistieke waarde van zulk een oeuvre zou willen noemen heeft dit gewoonlijk
niet in de voornaamste plaats te maken. In nazi-Duitsland heeft men ten aanzien van
Hindemith et cetera soortgelijke dingen zien gebeuren (vergelijk blz. 821). Hetgeen
in Rusland geschied is ten aanzien van de carrière van Sjostakovitsj, wiens opera
Lady Macbeth van Mtsensk in 1936 van het repertoire werd geschrapt op grond van
het non-sovjet-karakter van de muziek, is voor ons bijna even moeilijk te begrijpen,
omdat er een zo essentieel verschil in levensbeschouwing is tussen het specifiek
individualistische denken, grondslag van alle Europese kunst sedert de renaissance,
en de collectieve principes waardoor ook de kunst in de U.S.S.R. beheerst wordt.57
Wellicht zal men later kun56
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Deze laatste zin is in de vierde druk toegevoegd.
In de eerste druk luidde deze passage aldus: ‘Hetgeen in Rusland geschiedt (de carrière van
een Sjostakovitsj bijvoorbeeld) is voor ons bijna even moeilijk te begrijpen, omdat er een
zo groot verschil in levensbeschouwing is tussen het individualistische denken hier in
West-Europa en de totalitaire principes der dictatoriaal geregeerde landen.’
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nen uitmaken of, in hoeverre en voor hoe lang de muziek van ons werelddeel door
de grote staatkundige veranderingen van onze huidige periode beïnvloed is geraakt.
Aan voorspellingen behoort men zich niet te wagen en hetgeen wij bijvoorbeeld
weten over de relatie tussen de politiek en de muzikale compositie tijdens de Franse
Revolutie, waarbij, op zeer veel kleinere schaal, analoge feiten zijn aan te wijzen, is
niet voldoende om als vergelijkingsmateriaal te mogen dienen.58
De SPAANSE componisten van onze periode zijn Isaac Albéniz (1860-1909),
Enrique Granados (1867-1916), Manuel de Falla (geboren 1876) en Joaquin Turina
(geboren 1882), die in hun werk de tradities van Felipe Pedrell (1841-1922)
voortzetten. Pedrell was de grootste Spaanse componist van de vorige eeuw, wiens
invloed nog lang schijnt te zullen nawerken. Een bijzondere plaats wordt ingenomen
door Roberto Gerhard (geboren 1896), een Spanjaard van Zwitserse afkomst, die
eerst bij Pedrell, later korte tijd bij Schönberg gestudeerd heeft.
De voornaamste ITALIAANSE componist van de tegenwoordige tijd, tevens een
meester van Europees formaat, is G. FRANCESCO MALIPIERO (geboren 18 maart
1882). In harmonisch opzicht is zijn werk steeds zeer origineel geweest; men zou
hier kunnen spreken van een logische consequentie, getrokken uit persoonlijk
verwerkte gegevens van Debussy en Ravel. Uitgaande van geheel andere premissen
dan Milhaud en Honegger, vertoont Malipiero's werk soortgelijke pluritonale
momenten (Impressioni dal vero, Pause del silenzio; twee strijkkwartetten, getiteld
Rispetti e strambotti en Stornelli e ballate; een Triosonate, opera's, vocale
composities). Na een relatief korte neoclassicistische periode heeft Malipiero spoedig
zijn eigen stijl hervonden en zijn laatste composities zijn het werk van een uitermate
zelfstandige, originele persoonlijkheid. Ook een van Malipiero's opera's is in Italië
verboden geweest: in 1934 werden de opvoeringen van La favola del figlio cambiato
van regeringswege stopgezet. Als pikante bijzonderheid zij nog vermeld dat hetzelfde
werk in dezelfde maanden met groot succes in Duitsland was opgevoerd...59
In het Italiaanse muziekleven van heden is Malipiero een vrijwel volkomen
geïsoleerd staande figuur. Het lijkt echter waarschijnlijk dat zijn oeuvre het merendeel
der actuele Italiaanse composities overleven zal.
Twee landen, ENGELAND en NEDERLAND, konden tot voor korte tijd in de
muziekgeschiedenisboeken met weinig regels vermeld worden. Hierin is de laatste
jaren een grote verandering gekomen. De muzikale compositie is, juist in dit deel
van West-Europa, op ongedachte wijze vooruitgegaan.
Wat Engeland betreft: na de periode van EDWARD ELGAR (1857-1934) en
FREDERICK DELIUS (1863-1934) heeft de Engelse muziek zich zeer sterk ontwikkeld.
Typisch Britse eigenaardigheden: een voorkeur voor donkere kleuren, een veelal
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De tekst vanaf ‘Het kunstleven in Sovjet-Rusland is een terrein dat van staatswege in cultuur
wordt gebracht...’ was in de tweede en derde druk weggelaten. In de vierde druk is hij weer
teruggeplaatst met een paar kleine wijzigingen.
Ook deze twee zinnen waren uit de tweede en derde druk geschrapt (vanaf ‘Ook een van
Malipiero's opera's...’).
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hoekige melodiek, soms buitengewoon langdurige motivische bewerkingen, kon
men ook reeds bij Elgar en Delius aantreffen. De bekende definitie van G. Bernard
Shaw: ‘Elgar holds the same position in English music as Beethoven in German
music’ heeft weliswaar veel tegenspraak uitgelokt, doch men verloor daarbij meestal
uit het oog dat Shaw de gewoonte heeft zich in paradoxen uit te drukken. Beethovens
universele betekenis immers wordt geenszins uitsluitend bepaald door de waarde die
men speciaal in Duitsland aan zijn werk hecht. Dat men gedurende een aantal jaren
in Engeland Elgars nationale betekenis bijzonder hoog aangeslagen heeft, is zeer
begrijpelijk: hij was de eerste Britse componist sedert vele jaren die als vakman de
gelijke van bijvoorbeeld Brahms of Dvořák genoemd kon worden. Elgars stijl vertoont
Duits-romantische invloeden, doch de wijze waarop die invloeden verwerkt werden,
is van den beginne af zeer origineel geweest. In het werk van Delius zijn
Wagner-reminiscensen aan te wijzen, doch ook hier is de wijze van verwerking
geheel anders geweest dan op het vasteland. Delius' muziek klinkt veel minder
Wagneriaans dan het werk van Sommer, Pfitzner, Bossi of Sinding. Men zou kunnen
zeggen dat de insulaire mentaliteit van de Engelse componisten een voortreffelijk
voorbehoedmiddel tegen al te sterke infiltratie met continentale stijlelementen geweest
is.
Naast allerlei gegevens van Brahms en Wagner vindt men steeds een aantal
onmiskenbaar Britse karakteristieke eigenaardigheden. Een zelfs maar beknopte
analyse van de Engelse muzikale mentaliteit zou buiten het kader van dit boek vallen;
voldoende is het, vast te stellen dat de Engelse muziek in de loop der eeuwen haar
eigen karakter nimmer volkomen verloren heeft. Voor de evolutie van de Franse, de
Duitse en de Italiaanse muziek heeft Engeland tot dusverre nog vrijwel geen betekenis
gehad. Anderzijds heeft de Engelse muziek altijd minder schade geleden door vreemde
beïnvloeding dan bijvoorbeeld de Franse, de Russische, de Nederlandse of de
Scandinavische.
Omstreeks 1900 was Elgars betekenis in Engeland reeds een vaststaand feit. Zijn
Enigma-variaties opus 36 en zijn oratorium The dream of Gerontius begonnen bekend
te raken. Met laatstgenoemd werk, uitgevoerd op het Niederrheinisches Musikfest
van 1902, trok Elgar ook de aandacht van de Duitse musici. Men kan wel vaststellen
dat de internationale belangstelling voor de Britse muziek uit die periode dateert.
Ook van Delius werd terzelfder tijd muziek in Duitsland uitgevoerd (Appalachia
ging op het Niederrheinisches Musikfest van 1905).
Tot dezelfde generatie behoren GRANVILLE BANTOCK (geboren 1868), GUSTAV
HOLST (1874-1934), auteur van The Planets (1916) en van de opera The Perfect Fool
(1921) en RALPH VAUGHAN WILLIAMS (geboren 1872), componist van symfonieën,
concerten, kamermuziek en vele, vooral in Engeland zeer verbreide, vocale werken.
Vervolgens moeten genoemd worden: JOSEPH HOLBROOKE (geboren 1878), CYRIL
SCOTT (geboren 1879), romantischer dan de meesten zijner land- en tijdgenoten.
JOHN IRELAND (geboren 1879), die in zijn latere werken naar een tamelijk radicaal
modernisme schijnt te evolueren. ARNOLD BAX (geboren 1883) en LORD BERNERS
(Gerald Tyrwhitt), eveneens in 1883 geboren. Bax en Berners vormen wel
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de grootst denkbare contrasten. Eerstgenoemde is een lyricus, wiens muziek altijd
uitstekend geschreven, doch vaak weinig boeiend is. Berners is een satiricus, wiens
veelal parodistische stukken en schetsen dikwijls amusant zijn - zelfs voor degenen
die weinig affiniteit gevoelen met de specifiek Britse flegmatieke humor - maar wiens
serieuze composities niet overal niveau houden. Zijn Valses bourgeoises (1922)
lijken sterk beïnvloed door de Stravinsky van L'histoire du soldat; de Fantaisie
espagnole voor orkest en het pianostuk Poisson d'or behoren tot Berners' minder
gelukkige uitingen. Origineel en bijzonder goed geslaagd zijn daarentegen de Three
Little Funeral Marches (for a statesman, for a canary, for a rich aunt), de Trois
fragments psychologiques en de parodistische liederen op Duitse en Franse teksten.
Met Berners heeft de Engelse muziek het gebied der avant-garde bereikt. De
jongere componisten bedienen zich zonder uitzondering van alle hedendaagse
expressiemiddelen: pluritonaliteit, polyritmiek en dergelijke.
De voornaamste zijn: ARTHUR BLISS (geboren 1891); scènemuziek bij As You
Like It; Rout, Madam Noy. Sommige van Bliss' laatste composities (Concert voor
twee piano's met orkest) vertonen duidelijke sporen van het neoclassicisme. Voorts
EUGENE GOOSSENS (geboren 1893) en WILLIAM WALTON (geboren 1902).
Laatstgenoemde wordt, met CONSTANT LAMBERT (geboren 1905), dikwijls beschouwd
als Engelands meest representatieve moderne componist. Walton schreef reeds zeer
veel: een briljante Ouverture Portsmouth Point, een Concert voor alt en orkest,
Façade voor declamatie en kamerorkest, een cantate Belshazzar's Feast, een symfonie
en kamermuziek. Lambert schreef onder andere een ballet: Romeo and Juliet;
orkestwerken (Rio Grande), liederen en pianostukken.60
In NEDERLAND zou men een ontwikkeling kunnen signaleren die in veel opzichten
parallel loopt met de Engelse. Invloeden van Brahms en Wagner zijn hier onder
andere te herkennen in het werk van Zweers (1854-1924) en in de oudere composities
van Diepenbrock (1862-1921). Zowel Zweers als Diepenbrock vertoonden
persoonlijke trekken, de een meer, de ander minder, die op verdere
ontwikkelingsmogelijkheden duidden. De consequenties welke sommige Nederlandse
componisten uit Zweers' oeuvre hebben getrokken, manifesteren zich in een streven
naar een zekere, soms nogal nuchtere gemoedelijkheid. Van Diepenbrock hebben
enkelen de neiging tot het hymnische en een speciale, meer Latijns dan Germaans
gerichte mystiek overgenomen: Joh. Winnubst (1885-1935), Willem Landré (1874),
Hendrik Andriessen (1892), Marius Monnikendam (1896). Sterker waren wellicht
de invloeden, uitgaand van het werk en de persoonlijkheid van JOHAN WAGENAAR
(1862-1941). In zijn composities vindt men elementen van Berlioz, naast
verwantschappen met Richard Strauss uit diens vitalistische periode, op een zeer
persoonlijke manier verwerkt. Een stuk als de humoristische cantate De schipbreuk
is ook thans nog vrijwel een uni-
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Het is opmerkelijk dat Pijper bij het redigeren van de vierde druk op deze plaats niet Benjamin
Britten heeft toegevoegd. Pijper was in 1946 immers op het muziekfeest van de ISCM in
Londen geweest en was daar zeer onder de indruk geraakt van Brittens werk. Zie de beide
verslagen die Pijper schreef voor Mens en Melodie van augustus 1946 (zie p. 775) en De
Groene Amsterdammer van 3 augustus 1946 (zie p. 778).
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cum in de muziekliteratuur, maar het tijdstip van compositie (omstreeks 1890) was
een datum van meer importantie voor de ontwikkeling der muzikale compositie in
Nederland dan in de regel aangenomen wordt. ‘Wagenaar was van het begin af de
meest “Hollandse” van de componisten uit zijn generatie. Ten onrechte ziet men in
hem slechts de humorist, de man die het malle in de meeste operasituaties en
dergelijke wist op te merken en in een veelal briljante parodie kon demonstreren.
Historisch gezien zal het echter Wagenaars grote verdienste blijven, geloof ik, dat
hij langs zeer eigenaardige wegen in staat geweest is, aan het componerend vermogen
hier te lande een gevoel van eigenwaarde te geven. Niet het feit dat hij in De Doge
van Venetië de draak stak met de geheiligde tradities van de opera, met de obligate
hartstochten en conflicten, met de lyriek en de “Schmiere”, is van belang geweest.
Maar wel dat juist dit geschiedde in een volmaakte vorm en met een trefzekerheid,
gelijkwaardig aan de beste voorbeelden van het door hemzelf zo meedogenloos
gehoonde en dus in een zekere, diepere, instantie zo vurig beminde kunstgenre. Na
De schipbreuk en De Doge van Venetië wist de Nederlandse componist dat het voor
hem onmogelijk zou zijn naar een eigen stijl te zoeken in het gemiddelde der
post-Wagnerianen en het was hem ook eens voor al duidelijk gemaakt dat “Hollands”
en alledaags geenszins identiek genoemd mochten worden. Dat de omstreeks 1900
nog zeer sterke Duitse invloed in ons land gebroken werd, is naar mijn mening veel
meer toe te schrijven aan Wagenaars spotternijen dan aan menig klemmend en juist
betoog. En dat Debussy's lessen hier in Nederland waarlijk begrepen zijn, terwijl er
van affiniteit tussen Parijs en Amsterdam nauwelijks en van epigonisme in het geheel
niet gesproken kan worden, is voor een aanmerkelijk deel evenzeer aan Wagenaars
skepsis en kritische zin te danken.
Met het bovenstaande is uitsluitend over Wagenaars invloed gesproken, een
verschijnsel dat door de schrijver van dit hoofdstuk misschien beter beoordeeld en
naar waarde geschat kan worden dan door iemand anders. Als componist heeft
Wagenaar het nieuw ontdekte gebied niet betreden. In zijn werken worden de
harmonische en formele problemen van deze eeuw niet gesteld.’61
De harmonische en formele problemen van deze eeuw worden voor de eerste maal
duidelijk gesteld in de composities van SEM DRESDEN (geboren 1881). Met zijn
Sonate voor violoncel en piano (1916), een aantal liederen (1917) en vooral met de
Sonate voor fluit en harp (1918) had Dresden zich een plaats veroverd in de voorste
gelederen der toenmalige avant-garde. De fluit-harp-sonate is hier en daar Debussijns
van allure, doch de totale expressie kan volkomen origineel genoemd worden. Later
heeft Dresden zijn stijl nog verder ontwikkeld: het Derde sextet voor
blaasinstrumenten met piano (1920) is rijker aan contrasten dan het oudere werk; het
Kwartet (1924), het koorwerk naar Vondels Hierusalem verwoest (1928); de Vier
vocalisen met kamerorkest (1934), het Vioolconcert (1935), het Tweede strijkkwartet
(1938), de Sinfonietta voor klarinet en orkest (1938) en het Concert voor hobo en
orkest (1939) zijn evenzovele schreden voorwaarts in de richting die Dresden van
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De tekst over Wagenaar die gemarkeerd is met ‘en’ is vanaf de tweede druk weggelaten.
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de aanvang af ingeslagen had. In dit werk is geen sprake van concessies aan mode
of heersende smaak.62
De jaren omstreeks 1918 waren in vele opzichten gunstig voor de muzikale
compositie in Nederland. Zowel HENRI ZAGWIJN (geboren 1878), als DANIËL
RUYNEMAN (geboren 1886), als MATTHIJS VERMEULEN (geboren 1888), als B. VAN
DEN SIGTENHORST MEYER (geboren 1888), als WILLEM PIJPER (geboren 1894), als
ALEXANDER VOORMOLEN (geboren 1895) begonnen met hun werk de aandacht te
trekken. Veel van wat door deze auteurs omstreeks die tijd geschreven werd, is de
belangstelling thans, na twintig jaar, nog volkomen waard. De stijl van Van den
Sigtenhorst Meyer en Ruyneman wijzigde zich sindsdien niet opvallend; Voormolen
heeft vele evoluties doorgemaakt. Omstreeks 1915 was zijn muziek zeer sterk Frans
beïnvloed (liederen, pianowerken, kamermuziek). Na 1920 begint hij veel Nederlandse
teksten te componeren (onder andere van P.C. Boutens). Naderhand valt een zekere,
men zou bijna willen zeggen Regeriaanse invloed op te merken, afwisselend met
zeer eenvoudige, uitermate populaire bladzijden. In de Baron Hop-suites, het Concert
voor twee hobo's en de Sonate voor viool en piano (met variaties op het Io vivat)
vindt men voorbeelden van beide, ver uiteenlopende, tendensen. Het ballet Diana
(1934) is voornamer; de pianostukken voor kinderen (1924-26) behoren wellicht tot
zijn meest persoonlijke uitingen. Voormolens kunst is wars van alle experimentisme;
zijn werken zijn daardoor, hoewel somtijds ongelijk van waarde, gezonder dan veel
muziek van zijn tijdgenoten.
In Zagwijns werk zijn ook vele buitenmuzikale invloeden aan te wijzen. Een
compositie als Der Zauberlehrling (1908), ofschoon hierin, vooral op het gebied der
harmoniek, zeer sterke Duitse invloeden te vinden zouden zijn, behoorde echter reeds
tot de beste werken die hier op dit gebied geschreven werden.
Matthijs Vermeulen heeft in zijn geboorteland als componist nauwelijks bekendheid
verworven. Slechts twee zijner symfonieën zijn in Nederland een enkele maal
uitgevoerd.63 Bovendien zijn een tweetal liederen en een Sonate voor violoncel en
piano bekend geworden. Deze werken, vooral het lied La veille (een buitengewoon
persoonlijke en indrukwekkende compositie), behoren tot de radicaalste manifestaties
uit de jaren omstreeks 1918. Latere werken van deze auteur (scènemuziek bij het
waterfeestspel De Vliegende Hollander van M. Nijhoff, 1930) vertonen een geheel
andere, minder karakteristieke muzikale gezindheid.
62
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In de eerste druk werd deze alinea over Dresden afgesloten met de zin: ‘Te betreuren valt
het slechts dat Dresdens oeuvre tot dusverre uit relatief zo weinig composities bestaat.’ In
plaats daarvan worden in de latere drukken drie nieuwe werken genoemd: Tweede
strijkkwartet (1938), Sinfonietta voor klarinet en orkest (1938) en Concert voor hobo en
orkest (1939).
In de eerste druk was dat eenmaal. Op 12 maart 1919 was in Arnhem Vermeulens Eerste
symfonie uitgevoerd door de Arnhemsche Orkest Vereeniging, gedirigeerd door Richard
Heuckeroth (en op 13 maart in Nijmegen). Toen de tweede druk van de Algemeene
Muziekgeschiedenis verscheen was daar een tweede uitvoering bijgekomen: op 24 mei 1939
werd in Amsterdam in het kader van een Maneto-manifestatie de Derde symfonie gespeeld
door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum. Er is nergens een
aanwijzing te vinden dat Pijper deze uitvoering heeft bijgewoond. Op het moment dat hij
werkte aan de vierde druk van 1947, had Vermeulen vijf symfonieën geschreven en was
teruggekeerd in Nederland; de partituren van de Vierde en Vijfde symfonie, beide geschreven
na De Vliegende Hollander en in een volstrekt ander idioom, heeft Pijper blijkbaar nooit
ingezien.
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De ontwikkeling van de compositorische vermogens van Willem Pijper, te beginnen
met ± 1914, werd door Sem Dresden nauwkeurig besproken64 en aldus
gekarakteriseerd: ‘Door de analyse zijner werken, stuk voor stuk, zou men zich een
uitstekend denkbeeld kunnen vormen van de geleidelijke gang uit het tonale systeem
over bi- en pluritonaliteit naar het zogenaamd atonale. Van de oudere melodiek en
polyfone schrijfwijze naar de polymelodische stijl, die, als noodzakelijkheid, tegelijk
de meest verrassende ritmische omwentelingen met zich meebrengt.’
Pijpers oudste composities tot en met de Eerste symfonie (1917) vertonen invloeden
van de meesters der romantiek en post-romantiek. Relatief meer Brahms dan Wagner:
in het eerste en vierde deel van het Eerste strijkkwartet (1914) zijn de voornaamste
motieven duidelijk door Duitse voorbeelden beïnvloed. Het derde deel staat in
harmonisch opzicht dichter bij César Franck; het Scherzo, het tweede deel, is als
vorm reeds origineler dan de rest. Hier vindt men ook welbewust aangebrachte
bitonale momenten (eerste viool beweegt in c, de drie andere instrumenten in es).
In de orkestwerken uit die periode komen invloeden van Strauss en Mahler voor,
met name in de behandeling van het orkest. Terzelfder tijd manifesteren zich Franse
tendensen (Fêtes galantes, 1916; Romance sans paroles, 1918; bewerkingen van
Franse volksliederen, 1918 en 1919; La maumariée, 1919, 1920). Deze Franse
invloeden berusten in melodisch en formeel opzicht nog grotendeels op
vóór-Debussijnse stijlen (Franck, Fauré, Magnard). Harmonisch is het voorbeeld van
Debussy vooral herkenbaar in de Romance sans paroles.
Voor de eerste maal worden de polymetriek en de bitonaliteit als zelfstandige
stijlelementen gebruikt in de Eerste vioolsonate en de Eerste violoncelsonate (1919).65
In hetzelfde jaar ontstaat de scènemuziek bij Antigone van Sophokles, waarin de
techniek van het melodisch en metrisch gebonden spreken wordt toegepast. ‘Enkele
maanden later (1920) wordt het Tweede strijkkwartet voltooid, het koorwerkje Heer
Halewijn en het Septet voor vijf blaasinstrumenten, contrabas en piano’.66
De Franse en Duitse invloeden lijken van hieraf grotendeels overwonnen. In
formeel opzicht zijn de meeste kamermuziek- en orkestcomposities monothematische
werken; de harmoniek groeit van de bitonaliteit uit de Eerste violoncelsonate via de
tritonaliteit uit de Bacchanten (1924) tot de pluritonale weefsels van het symfonisch
drama Halewijn (1932-1933). In plaats van Schönbergs twaalftonenreeksen vindt
men in deze werken kiemcellen die aan de verdere ontwikkeling ten grondslag liggen.
‘Deze kiemcellen zijn aanvankelijk zeer eenvoudig. Uit voorbeeld 34a groeide het
Septet. Het Tweede pianotrio (1921)67 is op een ander tetrachord gebouwd (voorbeeld
34b); het Sextet voor vijf blaasinstrumenten en piano (1923) ontstond uit voorbeeld
34c. Soms is het punt van uitgang een enkele verticaal: voorbeeld 34d, Sonate nr. 2
voor viool en piano (1922) of voorbeeld 34e (Pianoconcert, 1927), die in de loop
van de compositie melodisch verwerkt wordt.

64
65
66
67

[WP:] Sem Dresden: Het muziekleven in Nederland sinds 1880, Amsterdam, 1923, blz. 119
e.v.
[WP, voetnoot weggelaten in de vierde druk:] Uitg. J.W. Chester & Co., London.
Deze zin is in de vierde druk weggelaten.
[WP:] Uitg. Oxford University Press, London.
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Voorbeeld 34

Bij de tonenreeks waarop het symfonisch drama Halewijn gebouwd is: voorbeeld
35, hiernaast:

valt op te merken dat deze reeks langs melodise he weg ontstaan is uit de voornaamste
drie tonen van het middeleeuwse Halewijnslied, dat aan de compositie ten grondslag
ligt:

Voorbeeld 36 en 37

Analoge voorbeelden zouden aangewezen kunnen worden in de Tweede en Derde
pianosonatine (1925), het Vierde strijkkwartet (1928), het Kwintet voor blazers
(1929), de Pianosonate (1930) en in de Sonate voor twee piano's (1935). In
laatstgenoemd werk werd veel aandacht besteed aan contrapuntische problemen, in
verband met de structuur van het geheel. Een beschouwing over deze zeer technische
zaken zou echter te ver buiten het kader van dit boek vallen. De werken, geschreven
na 1935 zijn te beschouwen als pogingen om de vraagstukken die hierboven genoemd
werden, iets nader tot hun oplossing te brengen (Concert voor violoncel en orkest,
1936; scènemuziek bij Vondels Faëton, 1937; Vioolconcert, 1939).’68
Omstreeks 1930 beginnen enige componisten de aandacht te trekken die voor een
deel bij Sem Dresden, voor een ander deel bij Willem Pijper gewerkt hebben. Tot
Dresdens oud-leerlingen behoren Emmy Wegener,69 geboren 1901, orkestwerken en
kamermuziek; Leo Smit, geboren 1900, orkestwerken en ensemblemuziek met harp;
Jan Felderhof (1907) en Willem van Otterloo, geboren 1907, Suites voor orkest. Bij
Pijper hebben gestudeerd: Piet Ketting, geboren 1905, kamermuziek, orkestwerken
en vocale composities (De verheerlijkte Kokila, cantate op tekst van Balthazar
Verhagen,70 Shakespeare-liederen, enzovoort); Guillaume Landré, geboren 1905,
orkest- en kamermuziek, opera De snoek; Bertus van Lier, geboren 1906, drie
symfonieën, scènemuziek bij Aias van Sophokles, kamermuziek, liederen; Henk
Badings, geboren 1907, drie symfonieën, muziek bij Vondels Gysbreght van Aemstel,
kamermuziek, koren en liederen. Van een vergelijkende waardebepaling, hoe
aantrekkelijk dit onderwerp ook moge schijnen, zullen wij ons te dezer plaatse nog
onthouden;
68
69
70

De met ‘en’ gemarkeerde tekst werd in de derde en vierde druk weggelaten.
In de eerste drukken: Emmy Frensel Wegener.
Zie de voetnoot bij de recensie van 19 oktober 1925.
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elke poging tot classificatie immers zou hier voorshands voor een groot deel op
nauwelijks controleerbare hypothesen moeten berusten. Uitvoerige besprekingen
van de persoonlijkheden en het oeuvre dezer jonge componisten zijn te vinden in
een werkje van de hand van een hunner.71
De structuur van het muziekleven in BELGIË is van geheel andere aard. Ten eerste
moet men rekening houden met de verdeling in Vlaamse en Waalse kunst; ten tweede
is de ontwikkeling van de nationale muziek, speciaal in Vlaanderen, hier langs geheel
andere lijnen verlopen dan overal elders. Tussen de Waalse en de Franse muziek
vindt men slechts kleine, graduele verschillen. De muziek der Vlaamse componisten
wijkt daarentegen sterk af van hetgeen ongeveer terzelfder tijd in Nederland
geschreven werd.
De belangrijkste FRANS-BELGISCHE componist van de vorige generatie was
GUILLAUME LEKEU (1870-1894). In zijn werk vindt men sterke affiniteiten met de
Franse muziek van zijn tijd, maar daarnaast trekken persoonlijke melodische vondsten
de aandacht. Zijn zeer vroege dood maakte een einde aan een ontwikkeling die pas
begonnen was. Hetgeen hij in de vierentwintig jaar van zijn korte leven schreef, doet
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vermoeden dat hij de schepper van
een autonome Waalse muziek had kunnen worden. Tot zijn meest bekende werken
behoren de Fantaisie sur deux airs populaires angevins voor orkest (1892), de Sonates
voor viool en piano en voor violoncel en piano (onvoltooid). Enigermate in Lekeus
stijl werken: Joseph Jongen (1873), geboren te Luik, directeur van het Brusselse
conservatorium (werken voor orkest, orgel, kamermuziek, liederen), François Rasse
(1873), Raymond Moulaert (1875), Victor Vreuls (1876) en Paul de Maleingreau
(1887). De jongere Waalse componisten schijnen sterker door de latere Franse
voorbeelden beïnvloed dan hun voorgangers. Genoemd moeten worden: Jean Absil
(1893, schreef voornamelijk kamermuziek), Fernand Quinet (1898), Alex de Taeye
(1898), Alb. Huybrechts (1899-1938) en André Souris (1899). Men vindt in de
werken van deze componisten alle ‘Europese’ stijlkenmerken van het ogenblik terug:
l'art à l'emporte-pièce naar Cocteau en het neoclassicisme, zo goed als de harmonische
experimenten uit Milhauds eerste neoromantische periode.
In VLAANDEREN72 was de gang van zaken geheel anders. Gedurende de eerste
decennia na 1830 was er hier van een zelfstandig muziekleven nog evenmin sprake
als in Nederland. Het is de verdienste van PETER BENOIT (1834-1901) hierin wijziging
te hebben gebracht. Benoits invloed op de Vlaamse toonkunst is buitengewoon groot
geweest, onvergelijkelijk veel groter dan die van één componist hier te lande. De
muziek van Benoit was volkskunst, in de echte zin van het woord. Zijn tijdgenoten
en landslieden voelden iets van zichzelf, van hun dromen en idealen, verwezenlijkt
in de grote koor- en orkestwerken van zijn hand. Zonder de klassieke Duitse
voorbeelden zou Benoit er wellicht niet in geslaagd zijn een oeuvre na te laten van
deze afmetingen. Maar men zou niet mogen zeggen dat deze Vlaamse muziek sterker
onder Duitse invloeden zou staan dan bijvoorbeeld de Scandinavische.

71
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[WP:] Henk Badings: De hedendaagsche Nederlandsche muziek. Amsterdam, 1936.
[WP:] Vergelijk Fl. van der Mueren: Vlaamsche Muziek en Componisten. 1931.
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Benoits principes hebben in Vlaanderen zeer lang en zeer grondig doorgewerkt. Dit
heeft tot gevolg gehad dat de Vlaamse componisten die omstreeks 1865 geboren
werden (Jan Blockx, 1851-1912; Edgar Tinel, 1854-1912; Emiel Wambach,
1854-1924; Leo Moeremans, 1861-1937; Paul Lebrun, 1863-1920; Paul Gilson 1865;
Aug. de Boeck, 1865-1937; Lodewijk Mortelmans, 1868; Mart. Lunssens, 1871;
Flor Alpaerts, 1876; Emiel Hullebroeck, 1878 en Edward Verheyden, 1878) in hun
ontwikkeling nauwelijks beïnvloed zijn door de stromingen, veroorzaakt door Wagner
en Brahms. De Vlaamse muziek zette haar weg voort in een richting, vrijwel
tegengesteld aan de Europese evoluties omstreeks 1890.
Met dit feit voor ogen kan het geen verwondering wekken dat de generatie van
1880-1890 in Vlaanderen op een andere wijze op de problemen uit het begin dezer
eeuw reageerde dan bijvoorbeeld hier in Nederland het geval was. Het ons bekende
werk van Karel Candael (1883), Arthur Meulemans (1884), Georges d'Hoedt
(1885-1936), Michel Brusselmans (1886), Robert Herberigs (1886), Lodewijk de
Vocht (1887) en Toussaint de Sutter (1889) vertoont weliswaar symptomen van een
duidelijker internationale bewustwording dan de muziek van hun onmiddellijke
voorgangers, maar de invloeden van Benoit, getransformeerd naar de behoeften van
het ogenblik, lijken toch sterker. Pas in de composities van Maurits Schoemaker
(1890) en Godfried Devreese (1893) wordt welbewust naar een vernieuwing gestreefd,
met gebruikmaking van de middelen van onze tijd. In Schoemakers kamermuziek
vindt men elementen van Stravinsky en Milhaud; zijn orkestcomposities lijken in
enkele opzichten nog beïnvloed door Richard Strauss. De orkestwerken van Devreese
zijn geraffineerder voor het apparaat geschreven, waarbij wellicht het feit een rol
speelt dat deze componist een vijftal jaren als solo-altist aan het Amsterdamse
Concertgebouw verbonden was.73 Schoemaker schreef veel voor het theater, onder
andere het ballet De koning drinkt en de opera Swane.
Van de jongere Vlaamse componisten behoren genoemd te worden: Aug. Baeyens
(1895), Georges Lonque (1900), Karel Albert (1901), Marcel Poot (1901), Jef Maes
(1905), Daan Sternefeld (1905), Jef van Durme (1907, leerling onder andere van
Alban Berg) en Karel de Brabander (1913). In het werk van deze jongeren vindt men
de weerspiegeling van bijna alle ver uiteenlopende stromingen die de Europese
muziek van de tegenwoordige tijd determineren.
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Fotoportretten van Claude Debussy en Maurice Ravel die zijn afgedrukt bij Pijpers
overzichtartikel ‘Van Debussy tot heden’.
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Fotoportretten van Igor Stravinsky en Arnold Schönberg die zijn afgedrukt bij Pijpers
overzichtartikel ‘Van Debussy tot heden’.
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Titelplaat door Pablo Picasso voor de uitgave van Stravinsky's Ragtime.

Portret van Darius Milhaud zoals afgedrukt bij Pijpers overzichtsartikel ‘Van Debussy tot
heden’. Houtsnede van Valentijn Edgar van Uytvanck.
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Willem Pijper aan zijn bureau in het Rotterdams Conservatorium, 1946.
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Mechanische muziek en virtuozendom1
De Quintencirkel, pp. 46-54
Een der vele vraagstukken van deze tijd is ook het verschijnsel der mechanische
muziekvoortbrenging. Alvorens ons standpunt ten dezen opzichte uiteen te zetten
zal het nodig zijn de fenomenen zo nauwkeurig mogelijk in groepen onder te brengen.
De instrumentale muziek heeft altijd min of meer ingewikkelde apparaten nodig
gehad. Een kerkorgel was reeds in de Middeleeuwen een gecompliceerder constructie
dan bijvoorbeeld de in die jaren in gebruik zijnde voertuigen. Een moderne piano is
een product van horlogemakersaccuratesse; saxofoons worden in series gebouwd,
gelijk Fords of koelkasten.2 Maar om deze - ingewikkelde of simpeler - speeltuigen
tot klinken te brengen had men nog altijd de kunst, of althans de vaardigheid van
een bespeler nodig. De moderne mechanische muziekinstrumenten maken een van
beide, of alle twee, overbodig.
Dit is de eerste scheiding die wij behoren te maken. De speelvaardigheid wordt
bijvoorbeeld bij de pianola's tot een minimum gereduceerd. Daartegenover stelde de
pianola nog altijd enige eisen aan de muzikaliteit van haar bestuurder. Een onmuzikaal,
onartistiek mens zal met een pianolarol geen schoonheidsontroering kunnen geven,
terwijl een kunstenaar dit mechanische speeltuig nog betoverende klankeffecten zal
weten af te vangen.
Ten andere zijn daar de apparaten die geheel zonder menselijke inmenging ‘spelen’.
Men denke aan elektrische piano's en orchestrions. Deze produceren zuiver
mechanische muziek.
Op een geheel ander plan van observatie behoren twee geluidsverwekkers thuis die
met de techniek veel, met de muziek niets hoegenaamd te maken hebben: de
grammofoon en de radio.
Dat wij deze beide in één zin noemen, sluit niet in dat zij tot eenzelfde familie
zouden behoren. De radio is een vervoermiddel. Een vervoermiddel van plaatjes of
van muziekjes. Men kan, in abstracto, alles per radio verspreiden; het signalement
van een bankrover of Tristan und Isolde. En wanneer wij ons duidelijk genoeg bewust
hebben gemaakt dat de radio in het huidige stadium van ontwikkeling nog niet aan
muziekesthetische waarderingen onderworpen behoort te worden, dan opent dat
tevens de gelegenheid om vast te stellen dat de waarde van dit meesterstuk van
menselijk vernuft weliswaar niet bepaald wordt door de abjecte muziekjes die
onafgebroken door de ether worden geslingerd - maar dat de toekomst van deze
uitvinding voor een ruim deel zal afhangen van de artistieke bevoegdheid van de
leiders der broadcastingstations.

1

2

Het artikel ‘Mechanische muziek en virtuozendom’ is een curieuze collage van twee
verschillende essays. Het grootste gedeelte is gebaseerd op ‘Mechanische muziek’, dat
verscheen in het nummer i10 van januari 1927. Het slot van dat artikel werd voor publicatie
in De Quintencirkel vervangen door de laatste vijf alinea's uit het artikel ‘Virtuozen’ uit Erts,
letterkundige almanak 1929.
In i10: gelijk Fords of Ameropasigaren.
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De radio is geen muziekinstrument. Dat men het als zodanig pleegt te gebruiken, is
een toevallige samenloop van omstandigheden die aan de feitelijkheid niets af of toe
doet.
De grammofoon betekent voor de muziek evenveel als de bioscoop, twintig jaar
geleden, voor het toneel. Namelijk: niets. De film zal wellicht uitgroeien tot een
zelfstandige kunstuiting; bij de grammofoons kon zoiets nimmer geschieden. De
film bezit expressiemiddelen die het toneel moet ontberen (daartegenover mist de
bioscoop het gesproken woord, een gemis dat door de stukken geprojecteerde tekst
slechts voelbaarder gemaakt wordt), de grammofoon kan niet anders dan, in de meest
letterlijke zin, afdraaien wat eerst voor het ontvangtoestel uitgevoerd werd. De
grammofoon is een mechanische geluidsverwekker, geen automatisch speeltuig; zij
kan precies even goed - dat wil zeggen even slecht - de toespraak tot de hoofden van
Lebak3 interpreteren als een natuurgetrouwe nachtegaal of de Ouverture Tannhäuser.
Zowel radio als grammofoon vallen dus buiten het kader van deze korte
beschouwing. Dat de grammofoon in een, hier ook uitgevoerd, werk als
orkestinstrument werd gebruikt (de nachtegaal in Respighi's Pini di Roma wordt
‘weergegeven’ door een Columbia-record, nummer R.6105;4 en de muziek, de klank
der strijkinstrumenten op die plaats, wordt daardoor gedegradeerd tot
milieuschildering, ofwel tot coulissen van het theaterbos) verandert hieraan niets.
Noch grammofoon, noch radio zijn muziekinstrumenten. Evenmin als kristallen
wijnglazen (waaruit men toch een heel lief geluid kan trekken) of de conservenblikjes
die onze Amerikaanse broeders in hun trombones stoppen, tot verhoging van het
vermaak. Wij zien slechts de pianola's en de orchestrions (draaiorgels natuurlijk
incluis) voor mechanische muziekinstrumenten aan. En dan komt dus de vraag aan
de orde: wat betekenen deze apparaten voor de kunst van onze dagen?
Er zijn tegenwoordig componisten die hun pianowerken direct voor pianola schrijven.
Daar is in theorie niet zoveel tegen: een pianist heeft tien vingers, een kunstspelpiano
achtentachtig. Oppervlakkig beschouwd levert dus het schrijven voor pianola een
aanzienlijke vermeerdering van de trefkansen op, meer niet. Maar het is de vraag,
misschien, of de muziek wel waarlijk gediend wordt door deze vermeerdering van
technische vermogens. Kracht is niet alles, snelheid evenmin, veelstemmigheid ook
niet. Snelheid, kracht en veelstemmigheid betekenen minder dan niets voor het
mysterie dat het levende centrum vormt van alle kunst. Techniek is middel, nooit
doel. Pianotechniek is het middel om een sonatine van Clementi of een concert van
Chopin te kunnen spelen. Dat wil zeggen: een middel om de met die notentekens
gesuggereerde muzikale ontroeringen5 tot een ogenblik klinkende werkelijkheid te
maken. Wij kunnen dat met tien vingers - of met een kunstspelapparaat. De pianola
kan een hulpmiddel zijn voor een musicus, een muziekgevoelige wiens handen de
vaardigheid van het pianospelen niet verstaan. Een surrogaat, als ge wilt, een nuttig
surrogaat zelfs, doch niet meer. Een kunstenaar zal, al spelende, klanknuances vin-

3
4
5

Multatuli, Max Havelaar, hoofdstuk 8.
In i10: door een Columbia-record, nummer zoveel.
In i10: de in die notentekens gefixeerde muzikale ontroeringen.
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den, muzikale stemmingen scheppen die door de noten die hij vóór zich heeft, maar
zeer tennaastenbij worden aangegeven. Dit is het element der persoonlijke bekoring,
laatste overblijfsel van de magie der woordeloze redelijkheden. Deze nuances staan
de pianolist niet in dezelfde mate ter beschikking.
Het is anders in de wereld der klanken dan in de wereld der techniek. Dat de
paarden het veld moesten ruimen voor auto en avion is logisch en dus volkomen
aanvaardbaar. De gegevens waarmee zowel postkoets als 80 H.P.-renwagen te maken
hebben, blijven dezelfde: er is een vaststaande, in kilometers uit te drukken afstand
tussen de plaatsen van vertrek en aankomst. Wij worden door de automobiel in staat
gesteld die afstanden sneller af te leggen dan dat vroeger mogelijk was. Dit beduidt
tijdsbesparing, winst, vooruitgang. Doch wat zou men van een mensheid denken die,
omdat het vervoer sneller gaat tegenwoordig, de wegen in grote bochten ging
aanleggen - alleen maar om ongeveer dezelfde rijtijd te houden?
Even absurd ware het vergroten van de imaginaire pianistische ‘moeilijkheden’,
op het motief dat de kunstspelpiano ons biedt. Moeilijk en gemakkelijk zijn geen
criteria voor de muziek - snel of langzaam zijn dat wel voor het verkeer. Alleen in
een tijdsgewricht dat zo volstrekt de relatie tussen technische en metafysische
problemen uit het oog heeft verloren als het onze, zijn dergelijke denkmonstruositeiten
te verwachten. Iemand die niet leerde pianospelen, mag de pianola dankbaar zijn.
Evenals de man zonder benen blij kan zijn met zijn krukken of met zijn wagentje.
Maar zouden wij, omdat wij zo gemakkelijk invalidenwagentjes kunnen krijgen,
het gebruik van onze ledematen wensen te verleren?
Curt Sachs heeft ons het inzicht bijgebracht dat de cultuur der (onbeschaafde)
volkeren in omgekeerde evenredigheid staat tot de verbreiding die de zogenaamde
‘mittelbar geschlagene Idiophone’ bij die volkeren genieten. De observaties die aan
deze stelling ten grondslag liggen zijn de volgende:
Er zijn volksstammen wier voornaamste muziekinstrumenten tot de orde der
‘unmittelbar geschlagene’ idiofonen behoren: trommen, gongs, klappers. Dit zijn de
hoger ontwikkelde stammen. De lager staande volkeren gebruiken de indirect tot
klinken gebrachte ratels en rammelaars. Klappers, trommen zijn antropomorf, zij
zijn ontstaan uit een wil tot nabootsing van menselijke geluiden6 (in de handen
klappen, keel- en tongklanken). De ratels en rammelaars noemt men chrematomorf,
het geraas van gedroogde kalebassen, zaadhulzen ‘toevallig’7. ‘Jede feinere Rhythmik,’
schrijft Sachs in zijn standaardwerk Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens,
‘verlangt die unmittelbare Herrschaft des Spielers, sie fordert einen Klangapparat,
der vom Gehirn des Musikers bis zum schwingenden Körper mit exaktester
Zuverlässigkeit arbeitet. Daher steht bei den Völkern die Verbreitung der Rassel in
umgekehrten Verhältnis zur Kulturhöhe.’
Deze observatie kan ook in de milieus onzer beschaafde wereld worden gemaakt.
Een te zeer op de voorgrond raken van het technische is een degeneratiesymptoom.

6
7

In i10: zij zijn ontstaan uit menselijke geluiden.
In i10: De ratels en rammelaars noemt men chrematomorf, zij ontstonden uit gedroogde
kalebassen, zaadhulzen.
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Zo ging het met de a-cappellazang vóór de Renaissance, zo ging het met de
middeleeuwse kunst van het contrapunt - zo zou het ook met de pianistiek kunnen
gaan. En als symptoom van een ontaardingsproces is de pianola wel van groot belang.
Het lijkt geraden voorlopig maar geen moeilijke pianoconcerten meer te gaan
schrijven.
Want: de virtuoos schijnt voorbestemd om te verdwijnen. Met hem zou evenwel
een element uit onze muziekbeoefening heengaan dat mij volkomen onmisbaar lijkt.
Het persoonlijk contact van speler en toehoorder, het contact dat goede musici soms
met een bepaalde collectiviteit, met een wat zij noemen enthousiast publiek, vinden,
is een der wonderlijkste factoren, misschien wel de allervoornaamste, van de praktijk
van het musiceren. Ik weet niet of de muziek voor een niet-musicus, buiten die
zeldzame momenten van persoonlijke beïnvloeding, ooit meer zijn kan dan een
moeilijk raadsel of een vulgair amusement. De toverspreukige muziek is voor haar
adepten een duidelijk orakel, maar de leek verstaat haar duisterheden slechts dan,
wanneer die hem in allerpersoonlijkste vorm direct worden overgebracht.
Het nog niet verklaarde verschijnsel doet zich voor dat ook in de muziek distillaten
niet dezelfde waarde hebben als de originele producten. Wanneer men muziek
conserveert op een grammofoonplaat, is zij gesteriliseerd; de radio, die (voorlopig
nog erg mistekende) foto's van concerten verspreidt, rooft enkele, hier niet nauwkeurig
aan te geven details. Deze preparaten zijn gegarandeerd antiseptisch, maar dan ook
volkomen waardeloos. Het schijnt dat ook het gehoor vitaminen behoeft, welke door
het proces van opnemen en uitzenden gedood worden.
En de virtuoos is de enige middelaar tussen componist en toehoorder. Om de
sonates van Beethoven, de fuga's van Bach, de préludes van Debussy, de fantasieën
van Chopin ten gehore te brengen, heeft men nu eenmaal virtuozen nodig. Er is nog
andere muziek dan symfonieën en koorwerken; wellicht vingen de componisten,
genaamd de klassieken, meer eeuwigheid in enkele strijkkwartetten (alleen uitvoerbaar
door virtuozen) dan in honderd orkestpartituren. Het is waar dat de virtuozen zich
bijna altijd tollenaren getoond hebben: maar al te vaak bleken zij ijdel, leeghoofdig,
prat op succes en doof voor belangen die boven hun persoonlijk niveau uitgingen.
De podiumhelden hebben de muziek gewis veel schade berokkend - doch moet
daarom hun hele geslacht hangen?
De muziek is ons niet slechts overgebracht door Gregorius of de kruisridders, maar
ook door poorters en minstrelen. Dit wordt op het ogenblik systematisch vergeten.
De wereld is nimmer louter met kloosterlingen bevolkt geweest en de muziek8 bloeide
veelal rijker op de burchten dan in de kerken. De wereldlijke en de geestelijke kunst
hebben altijd en overal gunstig op elkander ingewerkt, maar tegenwoordig is dat
anders geworden. De niet-kerkelijke muziek, de symfonie9, werd dermate omhangen
met ethische, filosofische en theologische voorwendsels, dat men niet meer wist of
men nu eigenlijk naar een kanselrede zat te luisteren of naar een muziekstuk.
Daartegenover verdween de religieuze kunst volkomen, en nu wellicht voorgoed,
van het toneel. De muziek, dat wil zeggen de wereldlijke of de absolute muziek, of

8
9

In Erts: de muzische kunsten.
In Erts: de symfonie en het lied.
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korter: de toonkunst, heeft zich na Beethoven ernstig gecompromitteerd met een heel
of half religieuze ethiek. Een virtuoos als Joseph Pembaur zoekt zijn roeping niet in
zijn beroep, in het pianospelen, maar in een soort wormstekig idealisme: ‘Wir
reproduzierende Musiker fördern das Leben der Psyche am meisten, indem wir das
Wort Virtuose im geistigen Sinne fassen und Schüler wie Zuhörende zur Tugend
erwecken.’ Daarvoor placht men vroeger nu juist naar de kerk te gaan.
Andere virtuozen - de meesten - houden zich ver van ethische bespiegelingen en
dienen Mammon in plaats van Caecilia. Maar aldus deserteren de strijdbaarste soldaten
der muziek, de virtuozen. Instrumentale techniek is nog slechts verzilverbaar in het
amusementsbedrijf en de zin van het musiceren dreigt hoe langer hoe meer teloor te
gaan. Herstel is slechts mogelijk wanneer men weer leert beseffen dat het muziek
maken slechts behoort te geschieden ten behoeve van de muziek, die in zichzelve
klinkende werkelijkheid is en geen wingewest van theologie of ethiek.

Darius Milhaud10
De Quintencirkel, pp. 119-135
I
De betekenis van een componist, muziekvinder, pleegt ten slotte slechts vastgesteld
te worden op grond en naar aanleiding van zijn meest bekende scheppingen.11 En dit
eerst recht door de beschrijvende muziekgeschiedenis, vulgo Ontwikkelingsgang der
Toonkunst.
Dat heeft mij altoos een tamelijk eenzijdige werkwijze toegeschenen: iemands
composities (of schilderijen, of bouwwerken, of opera omnia) zijn de resultanten12
van het totaal zijner psychische disposities. De persoonlijke eigenschappen,
(on)hebbelijkheden, liefhebberijen desnoods..., die een naderhand historisch geworden
figuur het leven en het scheppen mogelijk, moeilijker of gemakkelijk maakten, zijn
nu eenmaal feller en witter zoeklichten, staan het opmerken en weten beter toe, dan
de altijd wat rokerige schijnsels der obligate offervuren, gebrand ergens in de buurt
van onze Olympos door de mierig bedrijvige, steeds geïnspireerde en maar zelden
voldoend sceptische (en dus betrouwbare) biografen. De allang gestorvenen werden
welhaast onherkenbaar: Bach, Joh. Seb. schijnt voor ons (na een paar honderd jaar...)

10

11
12

Het essay over Darius Milhaud is de vroegste tekst die Pijper selecteerde voor opname in
De Quintencirkel. De keuze voor deze tekst stelde hem echter voor een belangrijk probleem,
omdat hij inmiddels anders was gaan denken over de verhouding tussen monotonaliteit en
pluritonaliteit. Zie voetnoot 1 bij ‘Darius Milhaud’, HPG 2, 3-13. Het oorspronkelijke essay
in Groot Nederland was typografisch verdeeld in negen ongenummerde delen, waarvan
Pijper het achtste in De Quintencirkel schrapte. Het essay in de bundel is ingedeeld in vier
met Romeinse cijfers genummerde hoofdstukken.
In GN: van zijn scheppingen.
In De Quintencirkel staat resultaten, maar dit is waarschijnlijk een zetfout. In Groot Nederland
staat hier resultanten en even later in het artikel gebruikt Pijper dat woord nogmaals, zowel
in Groot Nederland als in De Quintencirkel.
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iets tussen een aartsvader, een thaumaturg en een koster in; Beethoven (na honderd
jaren...) half een missionaris, half een houtvester. De belangrijke mensen,
niet-kunstenaars, bleven helderder en minder geretoucheerde herinneringen; onder
andere omdat ook de kritiek van, op hun beurt krachtige, tijdgenoten is blijven bestaan.
Hun wezen werd niet halfgoddelijk; hun faits et gestes werden ons niet overgebracht
als louter grote daden. Zij bleven menselijker. Denk aan Machiavelli, aan Luther,
Hugo de Groot of Oldenbarnevelt. Tot dusverre vond ik, over een componist, slechts
één biografisch werk dat van een voldoende liefde voor de beschrevene bleek te
getuigen omdat de auteur zich slechts exactheid had opgedragen: de drie delen over
Hector Berlioz door Adolphe Boschot.13
Het komt, vermoed ik, door het systeemloze vereenvoudigen waaraan de
historie-levende ‘men’ zich onophoudelijk bezondigt. Een schilder bleef een schilder,
een componist een componist, een dichter zelden meer dan een dichter. In ieder geval
is deze beschouwingswijze schadelijk voor de kwaliteit van het inzicht dat men zich
aldus verwerft. Wij zouden, in het algemeen, een preciezer en boeiender beeld van
Ludwig van Beethoven hebben als wij wisten wat voor obstakels hij tussen zichzelf
en zijn Unsterbliche Geliebte had opgeworpen, en als wij tevens konden afleiden uit
zijn (te schaarse!) uitingen of uit die zijner intimi: waarom hij gemeend had dit te
moeten doen. Wij zullen naderhand dichter bij de singuliere geest van Claude Achille
Debussy kunnen blijven als wij zijn muziekkritieken (Monsieur Croche antidilettante)
niet in het dikke vergeetboek laten binden. Wanneer wij weten dat Johannes Brahms
een verzamelaar, een oude-boekenmaniak was, dat hij vele jaargangen
Kladderadatsch14 verduurzaamde en dat hijzelf het motto van de drie B's reeds had
uitgedacht (maar zijn drievuldigheid heette Bach-Beethoven-Bismarck), dan zijn dit
anekdotische bijzonderheden die de componist van Ein deutsches Requiem
nauwkeuriger doen kennen dan honderd bladzijden muziekanalyse met
notenvoorbeelden.
‘Das wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten’, meende Mahler eens (in
een ander, technisch verband, overigens).15 Hoe zal men dan het belangrijkste over
een componist uit zijn noten, en slechts daaruit, kunnen lezen? Wat is zo een boek
geschreven, gedrukte muziek? Een povere toverformule slechts - de congeniale
meester een leidraad, de adepten Heilige Schrift, de leken onontcijferbaar abracadabra.
Op den duur blijft wel slechts het werk, op de zeer lange duur. Als het blijft... Wat
bestaat er nog van de grote musici vóór ± 1600? Hoeveel werken van Palestrina,
Sweelinck, Lassus16 leven nog, zijn meer dan curiositeiten, slechts voor de gewikste
museumbezoeker vindbaar? Laat ons over een zó lange duur (wel vierhonderd jaar...)
maar zelfs niet denken.

13

14
15
16

In Groot Nederland gaf Pijper in een voetnoot de titels van de drie delen: La jeunesse d'un
Romantique; Un Romantique sous Louis-Philippe; Le crépuscule d'un Romantique (Paris,
Librairie Plon, 1906, 1908, 1912). In De Quintencirkel werd de voetnoot op deze plaats
weggelaten, omdat hij al bij het artikel over Diepenbrock stond.
Zie de voetnoot bij de recensie van 28 december 1921.
Zie de voetnoot bij de recensie van 12 januari 1920.
In Groot Nederland gaf Pijper in voetnoten de jaartallen: Palestrina (1514-1594), Sweelinck
(1572-1621), Lassus (1532-1594). In De Quintencirkel veranderde hij die in respectievelijk
1526-1594, 1562-1621 en 1530-1594.
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Op de iets kortere duur is het toch wel zaak niet al te zeer te vereenvoudigen, meen
ik. Wij, tijdgenoten, leven de historie van morgen en hoewel het niet zeker is dat al
wat wij van enig belang achten, ook nog van betekenis zal blijken voor volgende,
eventueel belangstellende, generaties - het is buitengewoon waarschijnlijk dat de
kleinigheden van heden morgen feiten zullen zijn; daar zijn voorbeelden van, in de
(muziek)geschiedenis. Het kwintenverbod, bijvoorbeeld, een voorschrift zoals de
middeleeuwse17 kloosterlingen-vaklieden er derdehalfduizend kenden en soms zelfs
opvolgden, blijkt eeuwen te kunnen trotseren. Dat kwintenverbod heeft menige
carrière gebroken (op examens...), heeft in het leven ten minste één loopbaan helpen
maken (Puccini, La bohème).18 Nog heden is, op sommige vaderlandse conservatoria,
het kwintenverbod de ultima ratio van ettelijke theoriemeesters. Ik geef maar een
voorbeeld.
Zo is het mogelijk dat de historie mettertijd ietwat meer aandacht zal gaan besteden
aan de farceur Erik Satie - een van Milhauds illustere voorgangers - dan wij hier nu
nog steeds voor mogelijk durven houden. Ik voor mij, ik verwacht het niet. Het is
ook niet uitgesloten dat Darius Milhaud eens zal heten: de eerste Europeaan die een
versmelting van de Negermuziek met onze West-Europese toonkunst beproefd heeft.19
Het kan gebeuren dat het dankbare nageslacht Milhaud eenmaal zal thuisbrengen
onder de eerste consequent bitonale componisten. Nogmaals: ik wil niet zeggen dat
dit alles mij zeker lijkt20 - mogelijk blijft het in ieder geval.
Het werd toch, alles in alles, wel tijd om hier in Holland een korte studie te
beproeven van de componist Darius Milhaud. Niet slechts technisch, naar aanleiding
van enkele door hem gecomponeerde muziekstukken;21 doch ook in verband met
door hem neergeschreven en uitgesproken gedachten, inzichten, meningen.
De eerste vraag is: in welk opzicht onderscheidt zich Milhauds muziek van wat
voorafging? Hierbij moet men vooral die meesters in het oog houden welke door
Milhaud zelf als zijn directe voorgangers worden beschouwd.22 De tweede vraag:
welke zijn de (eventuele) verschilpunten tussen dit werk en de muziek van de
tijdgenoten Stravinsky, Bartók, Schönberg c.s.? Ik zou willen pogen, in het verloop
van dit opstel, zoal niet tot de toppen der definities dan toch ten minste halfweg, tot
aan de poststations, uitspanningen der gezichtspunten te komen. Ik voorspel géén
schone en zelfs geen ruime vergezichten - wellicht is slechts de terugblik de moeite

17
18

19
20
21
22

In GN: middeneeuwse. Zie de voetnoot bij de recensie van 17 mei 1920.
Puccini was een van de componisten die nu en dan parallelle kwinten en drieklanken toepaste,
hetgeen volgens de ‘correcte’ harmonieleer verboden was. Zo begint de tweede akte van La
bohème met een fanfare van drie trompetten in parallelle kwinten.
In GN staat na deze zin: (MacDowell zal dan wel Voorloper komen te heten.)
In GN: dat dit alles mij waarschijnlijk lijkt.
Hier gaf Pijper in GN een voetnoot met in Nederland uitgevoerde werken, die hij wegliet in
De Quintencirkel (zie p. ***).
[WP:] ‘De meesters der edelste Franse traditie’: Rameau (1683-1764), Berlioz, Bizet, Gounod,
Chabrier, Magnard. Ik voeg daarbij: Debussy (1862-1918), door Darius Milhaud slechts
terloops genoemd. Vergeetachtigheid is niet altijd vergeeflijk. [AvD:] Milhaud noemde deze
meesters (en Debussy slechts terloops) op zijn Amsterdamse lezing van 30 november 1923.
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waard. Bovendien: nu reeds een definitief oordeel over het werk en de betekenis van
Darius Milhaud te geven zou gelijk staan met het gaan schrijven van een necrologie.
Waarvoor het, hopen wij, nog te vroeg is.23

II
Darius Milhaud beschouwt de muziek die hij aan het totaal der laatste paar eeuwen
West-Europese toonkunst heeft toegevoegd geenszins als een verrassing. Hij neemt
zijn werk waar als een nieuwe tak aan de vol lieren hangende wilgenboom der
klassieke Franse kunst. En hij heeft gewis gelijk. Milhauds muziek stamt volstrekt
legitiem af van het oeuvre der oudere Gallische meesters. Natuurlijk klinkt Les soirées
de Pétrograde anders - zeggen wij: bonter - dan Les Indes galantes of Les chansons
de Bilitis. Doch dat zijn volmaakt natuurlijke, en graduele, verschillen. Voor een
vernieuwer, zoals in zijn tijd Rameau was (‘distillateur d'accords baroques’),24 en
voor twintig jaar Debussy, houd ik Milhaud niet. Dat ligt niet in zijn aard.
Er is tweeërlei verschil tussen Milhaud en zijn voorgangers. Zuiver muzikaal reikt
hij niet tot de hoogte van een Rameau, een Berlioz, een Debussy: zijn melodiek is
minder nobel en minder expressief; zijn ritme is ongedifferentieerder,25 over het
algemeen te traag en, indien vlotter, te vaak triviaal. Compositorisch-technisch
overtreft hij de genoemde Gallische meesters op een enkel punt:26 hij heeft zijn
harmonische besef27 vrijgemaakt van een zeer groot deel der nimmer rationele of
zelfs maar noodzakelijke denkgewoonten, componeeraanwensels der ouderen. Het
harmonische idioom zijner muziek is volstrekt Milhaud en hieraan is hij altijd
herkenbaar, zo goed als Beethoven aan diens clair-obscur of Wagner aan de
behandeling van het koper.28 Darius Milhaud heeft zijn eigen accent.
Dit harmonische idioom is wat wij bi-tonaal noemen.29 Deze bitonaliteit
(mogelijkheid om twee toonaarden in verband van gelijktijdigheid te brengen) is een
zeer typisch kenmerk van Milhauds muziek.30 De bitonaliteit stelt, in zijn werk, tevens
het karakter, de tournure zijner motieven vast (gelijk de diatoniek dat deed bij J.S.
Bach), beslist over de lengte der bewerkingen (zoals de toonaardenrelaties dat deden
bij Schubert of Beethoven), bepaalt alle verhoudingen en determineert de gehele
muzikale logica. In een volstrekt geslaagde bitonale compositie31 is natuurlijk dit

23
24

25
26
27
28
29
30
31

Milhaud zou inderdaad nog vijftig jaar leven († 1974).
Voor de aanhangers van Lully en hun woordvoerder Jean Jacques Rousseau was Rameau
niet meer dan een ‘distillateur d'accords baroques’ die de melodische lijn schromelijk
verwaarloosde en de menselijke stem reduceerde tot ‘l'accompagnement de
l'accompagnement’.
In GN: zijn ritme is gedecideerd ongedifferentieerder.
In GN: op een enkel (doch: essentieel) punt.
In GN: zijn harmonische - en dus ook zijn contrapuntische - besef.
In GN: of Wagner aan het orkestcoloriet.
In GN: wat wij in ons jargon bi-tonaal noemen.
In GN: is het meest typische kenmerk van Milhauds muziek.
[WP:] Bijvoorbeeld het derde deel van Milhauds Tweede vioolsonate (Très lent) - behalve
de vier slotmaten.
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anders dan in een tonale (monotonale, duidelijkheidshalve) schepping. En ook anders
dan in een tritonale muziek.32 De bitonaliteit is geen trait-d'union tussen tonaal en
atonaal; de bitonaliteit, in het algemeen, is de hogere potentie der oude
monotonaliteit.33
Milhaud heeft, in een lezing die hij op 30 november 1923 voor het Amsterdamse
studenten-muziekgezelschap J.P. Sweelinck heeft gehouden, onder meer betoogd
dat de Latijnse volkeren van oudsher diatonisch dachten en componeerden, terwijl
de chromatiek Germaans van vinding en uitwerking zou zijn. De chromatiek heeft
inderdaad onder de handen van de Duitsers Wagner, Strauss, Reger en Schönberg
(en voeg daar nog bij de Belg César Franck, de Elzasser Florent Schmitt, de Bask
Maurice Ravel) geleid tot wat de Weners atonaliteit noemen. Maar dit de Germanen
op hun brede schouders te laden is toch wel wat erg primitief en een al te doorzichtige
oratio pro domo. Het is namelijk zo in het oog vallend overbodig om het sommetje
diatonisch staat tot pluritonaal is gelijk chromatisch staat tot atonaal op te geven.
Diatoniek en chromatiek hebben altijd (ten minste vier eeuwen) en overal (in Italië
en Frankrijk zo goed als in Wenen of Pruisen) naast elkaar bestaan en zo kan het met
de pluri- en atonaliteit ook wel gaan. Wanneer Milhaud in het verloop van zijn
voordracht (die ik overigens slechts uit een paar courantenverslagen en aan de hand
van enkele van zijn opstellen over muzikale onderwerpen kan reconstrueren)34 te
kennen had gegeven dat het de Weense Atonaliker over het algemeen aan het talent
mangelt, nodig om hun projecten te realiseren, dan zou dit een onvriendelijke, doch
volmaakt juiste en onaanvechtbare opmerking zijn geweest. Zó was het een blunder.
Atonaliteit is een onbegrensd begrip. Wanneer wij ons de wereld der klanken
voorstellen als een oneindig vlak, dan is de diatoniek een klein, nauwkeurig omtuind
en overdekt deel van dat vlak. Atonaal is alles wat daarbuiten ligt. Bitonaal is:35 met
zijn rechterhand C, met zijn linkerhand Fis hanteren. Niet anders dan de vlucht uit
de tonaliteit die de oudste chromatici (!) reeds beproefden, daarbij gestuwd door een
equivalent van de middelpuntvliedende kracht. In beeld gebracht: de afsluitende
zuilengalerij der aloude (vier eeuwen...) diatoniek op twee plaatsen tegelijk aanvatten
met de kennelijke bedoeling aldus, gelijk de oudtestamentische Simson, deze
Baalstempel te doen instorten boven het eigen hoofd en ad majorem artis gloriam.
Wel - waarom zich over zo een bijkomstigheid onrustig te maken? De criticus
Boris de Schloezer, in een artikel over Igor Stravinsky,36 geeft een aardige en
menskundige motivering van ons altijd opnieuw begonnen gevecht met de windmolens
der
32

33
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35
36

In GN: En ook anders dan in een volmaakt geslaagde atonale muziek. Daarbij gaf Pijper als
voetnoot: ‘Voorbeelden ontbreken tot dusverre. Misschien het strijkkwartet van Webern.’
Hij doelt op de Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5, die hij in Salzburg in augustus 1922
heeft gehoord.
Op dit punt wijkt het artikel in De Quintencirkel sterk af van dat in Groot Nederland. Zie
voetnoot 1 bij Darius Milhaud, HPG 2, 3-13.
Voor teksten van Milhaud die Pijper in ieder geval gelezen heeft, zie de Literatuurlijst.
Milhauds Amsterdamse lezing over ‘de evolutie der hedendaagse muziek te Parijs en Wenen’
kende Pijper van verslagen in De Telegraaf van 1 december 1923 en de NRC van 2 december
1923.
In GN: Wat Milhaud bitonaal noemt, is: [...]
[WP:] La Revue Musicale, december 1923.
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technische hinderpalen, die wij, in onze strijdvaardige verbeelding, steeds weer
oproepen: ‘En art, on ne saurait trop le répéter, la liberté est stérile: seule est féconde
la lutte contre l'obstacle et il n'y a de joie que dans l'action de surmonter une résistance,
de se libérer.’
Ja, inderdaad, Schönbergs ‘vrijheid’ heeft hem het zwijgen opgelegd.37 Ik meen
evenwel dat het, zowel in Parijs als in Wenen, een kwestie van oriëntatie is, en dat
in het algemeen het harmonische idioom ener muziek geenszins de belangrijkste
(laat staan: de enige) factor behoeft te zijn die de waarde van het kunstwerk zal
bepalen.
Er zijn, in elke muziek, slechts twee primaire elementen, niet meer dan twee:
toonhoogte en -duur. Dit geldt zo goed voor een muziek van Hauer, een mis van
Palestrina, een symfonie van Mahler als voor een Madagaskarse Raouda of een
strijdkrijs der Papoea's. Alle verdere verschijnselen (en niet slechts in onze
West-Europese kunstmuziek) zijn bijkomstigheden: harmoniek, contrapunt
bijvoorbeeld zijn resultanten van ritmisch-melodische conflicten, samentreffingen.
De heilige drieklank (waarop het gehele systeem onzer diatoniek rust, doch die door
deze zelfde diatoniek allerminst in al zijn consequenties geadopteerd werd) is immers
niet anders dan een splitsing, een sublimatie van de toon, de oertoon - kleinste
onderdeel ener tonenreeks, melodie genaamd. Vijf-, zes-, twaalfklanken zijn slechts
verdere projecties van die oertoon of elkaar snijdende uitstralingen van twee of meer
in verband van gelijktijdigheid gebrachte tonen. Harmoniek, diatoniek, chromatiek,
pluritonaliteit zijn secundaire verschijnselen: samenlopen van al of niet voorziene
omstandigheden. De renovaties van Milhaud voltrekken zich op een tamelijk ver
verwijderd en reeds duchtig in cultuur gebracht stuk klankenland.

III
Debussy, afgezien van het alles verklarende feit dat deze op zijn veertigste jaar een
groter, gaver, wetender en menselijker mens was dan Milhaud thans, op zijn dertigste,
nog is, heeft omstreeks 1900 een grote evolutie ingeleid door de muziek die hij moest
noteren,38 vrij te laten blijven van de technische toevoegsels, van het gehos der
cadensen. Hij heeft een muziek gerealiseerd zoals die hem inviel, en hij heeft daarbij
alle officiële schoonheidsformules versmaad. Debussy was de eerste componist,
sedert generaties, die weer vinder was en die zijn vondsten te goed wist om ze als
mannequin voor de confectiejurken der atelierknapheid te gebruiken. Wij zullen
Debussy's les verstaan hebben als ook wij, in onze muziekstukken, zullen tonen dat
niets eeuwig is, tenzij de tijdeloze ontroering. Zijn ‘modernisme’ was slechts:
bezinning. Zijn vernieuwingen zijn niet, zoals zo velen dat gemakshalve noemen,39
alleen maar psychisch. De techniek immers is niet anders dan een verschijningsvorm
der psyche. En het gaat dus niet aan om te zeggen dat deze (nog altijd nieuwe, want
van eeuwigheidsbesef
37
38
39

Hier volgde in Groot Nederland een zin die Pijper in De Quintencirkel wegliet: ‘En een
nieuw geluid maken de composities van Schönbergs adepten ook niet bepaald.’
Zie de voetnoot bij de recensie van 15 januari 1920.
In GN: zoals zo velen ten onrechte menen.
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getuigende) muziek slechts psychische, doch geen technische beschouwing toelaat.
Debussy's bezinningen waren primair; de uiterlijke verschijningsvormen (harmonisch
besef, veel parallelle gangen, uiterste conciesheid) secundair. Doch daaraan luistert
zich de melomane ‘men’ nog altijd doof... Akkoorden heeft men leren horen en
herkennen; melodieën en ritmen niet...
Milhaud rept van Debussy slechts in het voorbijgaan, wenst sommige, door Debussy
voorbereide en, naar ik zojuist aantoonde: primaire wijzigingen in de staat van de
componist-na-1900 niet te aanvaarden. Dit is een, mij dunkt hachelijk, purisme.
Veel ‘verder’, in de populaire zin des woords, dan Debussy ging Milhaud niet, tot
nu toe. Hij maakte zijn melodiek niet vrijer - eer schoolser (ach, de goedkledende
periodiciteit van het x-maal-acht...). Hij differentieerde zijn ritmen niet nauwkeuriger
- integendeel. De jazzritmen die hij in veel van zijn vlotter bewegende muziekstukken
adopteerde, onder andere in Le boeuf sur le toit ou the nothing-doing bar,
cinémasymphonie pour 25 instruments40 zijn, verbeeld ik mij, niet superieur aan de
tijdpasseringen der ‘chers orchestres nègres, magnifiques jazz-bands’.41 ‘Bewerkte’
dansritmen leggen het ook altijd af tegen onbehandelde. Een wals van Johann Strauss,
een O, schöner Mai is als muziekstuk geslaagder dan opus 42 van Chopin en dan het
derde deel uit de Vijfde symfonie van Tsjaikovski. Chopin wint het als melodist,
Tsjaikovski als instrumentator, doch Johann Strauss zegeviert als musicus, als
bezweerder der instincten. Waarmee ik maar zeggen wil dat men de tango
(bijvoorbeeld) het best als tango zal kunnen genieten en niet als cinéma-symphonie.
Darius Milhaud verwacht een verjonging van onze West-Europese toonkunst door
daaraan muzikale elementen van andere rassen toe te voegen. In bijna al zijn werken
zijn amerikanismen, negerachtigheden aan te wijzen. Zo heet het ballet La création
du monde (1923) direct geïnspireerd te zijn op een negersage die het
scheppingsverhaal tot onderwerp heeft. En de instrumentatie schijnt het coloriet der
jazz-bands hier en daar tot voorbeeld te hebben genomen.
Ik wil over La création du monde, dat hier nog niet uitgevoerd werd, geen oordeel
uitspreken. Doch het is voldoende te weten dat dit werk niet van een andere
geesteshouding getuigt dan Le boeuf sur le toit.42 Ook daar: een polychromeren van
het ostinate gesyncopeerde ritme, een va-et-vient van (naar mijn smaak wel wat al
te) zoetelijke melopeeën en hitsende stretto's. Bewust, dit alles. Bewuste muziek,
gerealiseerd van geenszins onheldere premissen uit.43 Echt, en vitaal. Doch wat
harteloos
40

41

42

43

In een voetnoot in Groot Nederland en in de eerste druk van De Quintencirkel meldt Pijper:
‘Gecomponeerd: 1919. Uitgevoerd: 1920.’ In de tweede druk staat slechts: ‘Gecomponeerd
in 1919.
[WP:] Jean Wiéner, voorwoord bij de Sonatine syncopée voor piano. [AvD:] De pianist en
componist Jean Wiéner (1896-1982) verwierf bekendheid door zijn streven een brug te slaan
tussen de West-Europese muziek en de jazz. Hij trad bijvoorbeeld op met de zwarte saxofonist
Vance Lowry en was met de Belgische pianist Clément Doucet een van de attracties in de
beroemde Parijse bar Le boeuf sur le toit.
In GN: ‘Ik mag over La création du monde, dat ik niet hoorde, geen oordeel uitspreken.
Doch het komt mij voor dat dit werk niet van een andere geesteshouding zal getuigen dan
Le boeuf sur le toit.’
In GN: gerealiseerd vanuit een geenszins onhelder gezien innerlijk.
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en aldoor gesprek voerend. Niet, gelijk sommigen menen: met het vat vol waswater
der vijf eeuwen Europese muzikale cultuur ook enige atomen te veel kind des geestes
weggeworpen. Maar te weinig geest, van huis uit.
Gang heeft Milhaud,44 en geloof in zichzelf en een uitnemend, innerlijk, tweede
gehoor. En wanneer daar nu steeds de bezinning bij kwam, een bezinning die hem
sommige voluit voortreffelijke bladzijden gedicteerd heeft - het derde deel uit de
Tweede vioolsonate;45 het eerste en laatste deel uit de Sonate voor piano, fluit, hobo
en klarinet; het tweede deel uit de pianosuite Printemps - dan was Darius Milhaud
een genie. Maar men stoot zich in deze geest aan te veel triviale kanten. Al wat joyeus
beweegt, mist noblezza, riekt naar circusvermaak (snelle delen der Sérénade voor
orkest). De verstilde fragmenten (Sonatine voor fluit en piano) evoceren meer een
siëstastemming dan een Virgiliaanse waakdroom. Er is, in het algemeen, meer
luchthartigheid dan gewichtloosheid. Meer agitatie, als bij het vertrek van een
exprestrein, dan hallucinatie. Altoos een (mij hinderlijke) censuur: een krampachtig
bij zijn positieven willen blijven als de omtrekken der dingen zich gaan verwazen.
Een vrees om zich te laten gaan? - om zich, per ongeluk, van de verouderde formules
te gaan bedienen? Vrees om niet au courant te blijven? Milhaud voelde veel voor
een Ligue antimoderne, zei hij. Dat beduidt: dat er bij hem in zekere bewustzijnsfasen
een sterke angst voor zijn eigen conventionaliteit sluimert.46 Of eigenlijk niet eens
sluimert. Zeggen wij: zich terdege laat gelden.
Erich Wichman, die van zijn schilderijen zei: ‘Ze mogen zo slecht zijn als het
maar kan, als Zij (dat zijn gij en ik) ze maar niet mooi vinden’, was het voorbeeld
ad absurdum van deze geesteshouding.
Alphons Diepenbrock, die schreef: ‘De muziek is het orgaan van de innerlijke
mens en zij kan de zichtbare wereld slechts verklanken door het medium van de tot
droom verijlde indruk der zinnen’,47 kon een voorbeeld zijn van de andere, de
ongekronkelde en nobeler instelling.
Velerlei zijn de gedaanten waaronder de componisten hun Muziek, hun Muze,
hun Zelf waarnemen. Doch: principieel antimodern? Hoe kinderachtig...

IV
Laten wij thans om ons heen trachten te zien, naar Milhaud en de anderen. De eerste,
het uitzicht belettende nevelflard is deze: kunnen wij in Holland, en omstreeks 1924,
genoeg weten? Is het ons duidelijk wat er in de wereld der klanken omgaat?
44
45

46

47

In GN begon deze alinea als volgt: ‘Een componist is het product van vele stromingen. Gang
heeft Milhaud, [...].’
Op 3 februari 1920 werd deze Tweede vioolsonate door Pijper en Hendrik Rijnbergen in
Utrecht uitgevoerd. Zie de programmatoelichting die Pijper voor die avond schreef in het
UD.
In Groot Nederland en in de eerste druk van De Quintencirkel stond nog ‘angst voor het
conventionele’. In de tweede druk van De Quintencirkel werd dat ‘angst voor zijn eigen
conventionaliteit’.
[WP:] ‘Het monumentale karakter der Toonkunst’. In Groot Nederland stond daar nog bij:
Ommegangen - 1923. [AvD:] Het artikel van Diepenbrock verscheen oorspronkelijk in De
Kroniek van 2 april 1899 en werd opgenomen in de in 1922 verschenen bundel Ommegangen,
172-183.
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Ik weet dit niet. Het is tegenwoordig, onder de huidige maatschappelijke
wanverhoudingen, eerst recht waarschijnlijk dat ergens, in vergeten hoekjes, door
werkelijk geniale componisten reeds miljoenen noten tot symfonieën en sonates zijn
samengevoegd, zonder dat wij, buitenwereld en medestanders, daar nog nota van
konden nemen. Uitgeven, muziek laten drukken en in de handel brengen, was altoos
een slechte geldbelegging; trouwens, om geld te beleggen moet men dat eerst bezitten.
Filantropisch gezinde lieden maken sinds 1914 geen jacht meer op het epitheton
kunstbeschermer, en de musicus, de componist, die zich in de loop der laatste
honderdvijftig jaar heeft onttrokken aan de voordelen van de lakeienstand, werd,
naarmate hij vrijer man heette, temeer gekweld door de eisen van een zeer alledaagse
struggle for life. Van de huidige toestand tot de slavernij van het vakverenigingswezen
is maar een kleine stap.
Een Duitser kan, in Duitsland, nog wel bijna alles laten publiceren: onderdeel van
de politiek die de herovering der Duitse hegemonie ook op muzikaal gebied beoogt,
onder het motto ‘Wer alles bringt wird jedem etwas bringen’. Dat er nu juist géén
talent in Duitsland blijkt te bestaan, kunnen de uitgevers niet gebeteren. Iemand als
Paul Hindemith, bijvoorbeeld, (‘der Führer unserer Moderne’) zou vóór 1914 allicht
niet meegeteld hebben; toen leefde Reger zelf nog.
Elders staan de (materiële) zaken minder gunstig voor de componisten. Milhauds
oeuvre is bijna in zijn geheel gedrukt, meen ik; dat van Stravinsky ook. Doch dit zijn
nog steeds uitzonderingen. Men kon de fondsen, nodig voor de publiciteit, fourneren.
Wat weten wij evenwel van de zoveel afgestudeerden van de Parijse conservatoria?
Wat weten wij van de jongere Belgen, van de Scandinaviërs, de Tsjechen, de
Hongaren, de Spanjaarden, wat weten wij van de Hollanders?
Het is nodig om deze restrictie te maken. Ons oordeel over de stand der
hedendaagse muziek moet op onvolledige gegevens berusten. Het is niet moeilijk
om een waardeschatting te beproeven tussen het ons bekende werk van Milhaud (een
twintig, dertig composities) en dat van Schönberg, Bartók, Stravinsky. Doch laten
wij overtuigd blijven van de armoedigheid onzer wetenschappen, op een iets ruimer
plan.48
Het komt mij voor dat wij Milhauds positie in dit muzikale tijdperk zo precies
mogelijk vaststellen, wanneer wij constateren dat hij is: een der meest vruchtbare
meesters der laatste jaren. Dat zijn oeuvre onmiskenbaar persoonlijke eigenschappen
vertoont. En dat hij dus, te midden der levende en werkende tijdgenoten, een der
zeer belangrijke figuren schijnt. Geen immens rijke geest, geen demonisch vruchtbare
verbeelding. Doch een die zijn maat weet, een talent, niet van ontroerende diepte of
wijdheid, doch van een harmonisch en sierlijk evenwicht.
Het slot van deze korte beschouwing moet, als Milhauds muziek, bitonaal zijn.
Een voorspelling resulteert uit de tot hiertoe gemaakte opmerkingen (liever) niet.
Tussen 1913 en 1923 was daar, meen ik, te weinig evolutie in dit bewustzijn. Milhaud
zal dat, na het dertigste jaar, alsnog hebben in te halen. Ik weet, weliswaar, geen

48

De passage van twee-en-een-halve pagina die door Pijper bij het samenstellen van De
Quintencirkel werd geschrapt, bevond zich op dit punt van de tekst.
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voorbeelden van een zó vruchtbaar talent dat tegen zijn veertigste jaar pas nieuwe
wingewesten in de eigen geest ontdekken ging.49 Maar misschien is Darius Milhaud
de eerste uitzondering. Ik vermoed dat Kronos aan de Milhaud van 1943 andere eisen
zal stellen dan aan de componist van 1923. Zijn morgen zal die eisen moeten
inwilligen - tenzij hij zijn heden reeds gisteren geantiquiseerd zou hebben. Wel leven
wij snel, tegenwoordig. Voor vijftien jaren gold de componist van Ein Heldenleben
voor een leider, een groot ontdekker. Thans lijkt velen50 Milhauds domein welhaast
het beloofde land. Zouden hier voorspellingen wel te gewaagd zijn? In verband met
de (nu nog geen zestigjarige) Strauss had de dichter Adwaita ongetwijfeld gelijk:
... maar mijn applaus
Wou verder vliegen, achter Richard Strauss:
Hij is een halte, maar geen eindstation.51

Arthur Honegger52
De Quintencirkel, pp. 136-140
Pacific 231
Arthur Honegger, auteur van Le roi David, van Judith, van tal van goede werken
voor kamermuziek, toont zich in dit mouvement symphonique van zijn beste,
romantisch-impressionistische zijde. ‘Modern’ is het stuk eigenlijk evenmin als Les
préludes van Liszt, Till Eulenspiegel van Strauss of Aan mijn vaderland van Bernard
Zweers. Dat wil hier zeggen: modern van geest. Van klank is Pacific natuurlijk
anders, zeggen wij: actueler, dan Strauss' of Liszts verdichtselen. Maar de eerste
vraag is altijd die naar de psyche van een kunstwerk, dat wil zeggen: van de schepper.
En Honeggers geest is die van de romantische impressionist.
‘J'ai toujours aimé passionnément les locomotives’, zegt hij ergens. Het zijn levende
wezens voor mij en ik hou van ze, ‘comme d'autres aiment les femmes ou les
chevaux.’
De retorica van deze mededeling is niet zeer gelukkig en wij mogen vrezen dat
sommige van Honeggers vrouwelijke kennissen hem nadien hebben laten blijken dat
zij niet wensten te concurreren met mechanische of animale tractoren.
Maar de wijzeren onder die kennissen zullen zijn lyrische ontboezeming gelezen
hebben met een glimlach en zij zullen de opmerking gemaakt hebben dat Schumanns
‘Davidsbund’, Berlioz' ‘Feux et tonnerres’, Wagners exageraties zo goed als E.Th.H.
Hoffmanns ‘Tolle Schnickschnack’ nog voortleven in onze dagen, gepersonifieerd
in een jong en talentrijk musicus.

49
50
51
52

In GN: nieuwe oerwouden in de eigen geest ontdekken ging.
In GN: lijkt sommigen.
Zie de voetnoot bij de recensie van 21 januari 1920.
Het artikel ‘Arthur Honegger’ is voor het grootste deel gebaseerd op een tekst uit het
Rotterdamsch Nieuwsblad van 15 juni 1926, met toevoeging van een alinea uit het RN van
26 oktober 1926.
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Wat wij een station verder, enigermate meer in de toekomst, nog met deze machine
zullen moeten doen, is een andere vraag. Het zal tamelijk snel verouderd zijn.
Pacific is het muzikale portret van een locomotief ‘pour trains lourds de grande
vitesse’, zoals het apparaat, hedendaagse brontosaurus, daar staat; ‘pour aboutir enfin
à l'état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes, lancé en pleine nuit à 120 km
à l'heure’...
Dit reisgidsenproza is beter dan het vorige citaat. Maar de mentaliteit die een in
muziek te uiten lyrische stemming ontleent aan het pathos van een
verkeersmanifestatie - al is die trein nu ook driehonderd ton zwaar en al rijden wij
nu ook volle honderdtwintig kilometer - deze mentaliteit is volstrekt romantisch.
Reeds bij de eerste Amsterdamse proefrit53 bleek hoezeer deze machine ‘pour
trains lourds de grande vitesse’ van een vorige-eeuws type is. Over honderd jaar zal
men haar in het rariteitenkabinet kunnen bewonderen, naast een opgezette mammoet
en in de onmiddellijke nabuurschap van een authentieke toeslede. En men zal
glimlachen over die dwaze voorouders, wier componisten de wonderlijke tovermacht
der muziek gebruikten voor hun kinderlijke spelen; die zich verbeeldden dat ze door
middel van klankenreeksen locomotieven konden uittekenen, of ‘Gläser Bier in
Tönen suggestiv deutlich machen’,54 of bergtoeren en beschuit-met-muisjes in de
hersenkronkels hunner toehoorders zouden oproepen. Onbegrijpelijk is deze fase
natuurlijk niet. Vóór de elektrische trams reden, vóór iedereen kon meepraten over
stopcontacten, bajonetfittings en kortsluiting, heeft men immers jarenlang met Leidse
flessen en stukjes vlierpit gespeeld.
Het vermakelijke van dit soort programmamuziek is dat Pacific 231 precies even
goed Lever du jour kon heten, of De Lawine, of Groeiend Ongemak. Het stuk bestaat
uit een progressief crescendo, tweehonderdzeventien maten lang, duur ruim vijf
minuten, en drukt alles uit wat een crescendo zoal uitdrukken kan. Het begint
impressionistisch: bekkentremolo's en flageoletseconden: men kan zich als kinderen
ermee vermaken. We zien quasi de stoom uit de veiligheidskleppen komen en het
plezierig-metrische tweeslagje, dat de oude H.S.M.-machines haast in karikatuur
vertoonden, duikt hier elke twee maten op. Dit is knap impressionistisch werk, van
hetzelfde infame ras overigens als de koeklokken uit de Alpensymfonie en het
schapengeblaat uit Don Quixote. Dan komt het gevaarte in beweging en dan zit er
niet veel constructie of evenwicht meer in; en naarmate er meer fortes komen,
verwijderen we ons verder van het station van vertrek, van de muziek. Het had
evengoed tien minuten kunnen duren als twintig seconden, als vierentwintig uur. En
alle verdere verschijnselen: de orkestbezetting, het onophoudelijke kwadratische van
de metriek, het gehalte der melodiek, onttrekken zich aan onze belangstelling. Het
werd een zeer goed klinkende partituur, het werk van een musicus die het schrijven
voor orkest

53

54

Op 13 juni 1926, door het Concertgebouworkest onder leiding van Pierre Monteux, naar
aanleiding waarvan Pijper zijn recensie in het Rotterdamsch Nieuwsblad schreef. Op dit punt
in de tekst heeft Pijper de alinea ingevoegd uit de recensie van 26 oktober 1926.
Zie de voetnoot bij de recensie van 21 januari 1920.
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verstaat; maar het werd geen kunstwerk. Het was al démodé voor het voltooid werd.
Het werd een niet: de auteur wedde op de verkeerde locomotief.
Een componist heeft niets aan de premissen welke Honegger onder zijn
Pacific-conceptie plaatste. Een muziekstuk bestaat slechts van binnenuit, ter wille
van de muziek zelf, ter wille van zichzelf. De primaire impressie, de kiemcel, om
met D'Indy te spreken, kan juist zo uitgroeien als zij zelf dat wil - maar met een
locomotief had het dan al in de tweede maat niets meer te maken. Honegger heeft
dat zelf wel gevoeld, toen hij schreef dat hij niet het geraas van de machine wilde
imiteren (dat zou ook geen portuur zijn geweest!), maar ‘la traduction d'une impression
visuelle et d'une jouissance physique par une construction musicale’. En het enige
wat men hem te verwijten zou hebben, is dat Pacific 231 geen muzikale constructie
werd. Dit is helaas afdoende.
Op ditzelfde concert werden twee van de Nocturnes van Debussy uitgevoerd. Dit
bleken voor Honegger gevaarlijke belendingen: vergeleken met Nuages en Fêtes is
Pacific kinderspel. Ten eerste en ten voornaamste: psychisch. De beide Nocturnes
van Debussy zijn toverformules die de diepste waarheden in ons wakker roepen,
bezweringen die de beesten onzes geestes temmen kunnen, die onze hoofden vol
klank toveren en ons tijdsbegrip doen verstromen. Pacific is niet meer dan een aardige
afbeelding, een bewegende prent als ge wilt.
Maar ten andere: muzikaal. De klank van Debussy is nog volkomen nieuw: zo
nieuw als die van Berlioz, of van Haydn - als van elk groot genie. Na de eerste
blazende flageoletten op tremolo's en contrabastrillers komt er in de hele Pacific niet
één nieuw of zelfs maar persoonlijk accent meer.
En dit tenslotte is onherstelbaar: Debussy's Nocturnes zijn van 1898; Pacific is
van 1923. In die kwarteeuw zijn wij niet vooruitgegaan - wij zijn zelfs niet blijven
staan. Wij zijn achteruit gestormd, de nacht in, met 120 kilometer per uur...

Vier jaren hedendaagse muziek55
De Stemvork, pp. 89-90
De muziekfeesten der International Society for Contemporary Music, die telkenjare
in een ander land gehouden worden, zijn als het ware dubbele spiegels. Aan de ene
kant weerkaatsen zij een meer of minder volledig beeld van de hedendaagse muziek;
anderzijds weerspiegelen zij de mentaliteit van het land, de plaats waar het feest
gehouden wordt. Dit laatste beeld is helderder, in de regel, dan het eerstgenoemde.
Deze jaarlijkse muziekfeesten worden georganiseerd en gefinancierd door de
autonome landelijke secties waaruit de Society bestaat. Er zijn grote en kleine secties,
machtige en zwakke corporaties. Duitsland en Zwitserland behoren, met Italië en
Tsjecho-Slowakije, tot de grote mogendheden in onze muzikale Volkenbond. Naties

55

Pijper bundelde in De Stemvork zijn verslagen van de vier muziekfeesten die de International
Society for Contemporary Music van 1926 tot en met 1929 hield en schreef ter introductie
deze korte inleiding.

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

863
als Spanje, Frankrijk, Nederland, Hongarije, Denemarken kunnen tot dusverre, door
het gebrek aan internationale belangstelling van hun inwoners, geen aanspraak maken
op evenveel invloed als de beter gesitueerde medeleden.
De Society is in 1923 te Salzburg opgericht. Tussen dit jaar en 1931 hebben acht
internationale muziekfeesten onder haar auspiciën plaatsgevonden: te Salzburg,
Praag, Venetië, Zürich, Frankfurt am Main, Siena, Genève en Luik. Veel van hetgeen
daar voor de eerste maal werd uitgevoerd, is sindsdien algemeen bekend geworden,
veel is ook reeds in vergetelheid geraakt. Niets toch veroudert sneller dan
mode-artikelen.
Men vindt hieronder een terugblik op vier jaargangen moderne muziek: rijke en
arme jaren. De eerste drie jaren waren buitengewoon onoverzichtelijk: beschouwingen
over Salzburg, Praag en Venetië verdienden mijns inziens geen plaats in dit overzicht.
En het tot dusverre laatste, het achtste jaar, ligt nog te vers in geheugen: de indrukken
van dit Luikse muziekfeest moeten nog bezinken.
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Toelichtingen op eigen composities
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Willem Pijper aan de piano. Fotocollectie Gemeentearchief Zeist.
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Eerste strijkkwartet (1914)
Utrecht, december 1919
Het Amsterdamsch Strijkkwartet1
[F.H. (Fré van Huffel) in het Utrechtsch Nieuwsblad van 10 december 1919:] Pijper
schrijft in de toelichting2 ‘dat hij de zogenaamde “stomme viool” gebruikt heeft, niet
uit experimenteerzucht, doch omdat deze volmaakt irreële klank de bedoelde
stemming kan evoceren.’3

Eerste symfonie (Pan) (1917)
Première: Amsterdam, 25 april 1918; reprise 2 februari 1919
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg4
Wanneer ik de stemmingen van het werk en van de onderdelen moest gaan
omschrijven, zou ik waarschijnlijk het best fragmenten uit Frederik van Eedens De
kleine Johannes kunnen citeren. De hele symfonie is natuurbeschrijving, er is geen
enkel menselijk-psychologisch conflict in het stuk en Van Eedens beschrijvingen
van een feest in een konijnenhol, van een maannacht in het duin, van een kabouteren paddenstoelenmilieu, zijn visionaire schilderingen van Vader Pans tragische
dodenstoet geven de stemmingen virtuozer en raker dan ik het zou kunnen doen.
Hiermee is niet gezegd dat de symfonie een muzikale illustratie is van het beroemde
boek, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat de lectuur ervan bij de lezer soortgelijke
gevoelens wekte als het muziekstuk bij de toehoorder.5
Een kort woord over het muzikaal-technischevan de symfonie:
I. In het eerste deel vindt men drie ritmische motieven:

1

2
3

4

5

Op het programma van het Amsterdamsch Strijkkwartet staan - behalve het Eerste
kwartet van Pijper - een kwartet van primarius Louis Zimmermann en een van de
‘Russische kwartetten’ van Beethoven.
Deze programmatoelichting van Pijper is niet teruggevonden.
De stomme viool is een viool zonder resonerende klankkast, waardoor het instrument een
zeer zacht geluid geeft. Soms wordt in plaats daarvan een ‘gewone’ viool met een extra zware
sordino gebruikt.
De première van Pijpers Eerste symfonie vond plaats op donderdag 25 april 1918 door
het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. (Voor de problemen
tussen Pijper en Van Gilse rond de eerste uitvoering van deze symfonie zie de
INLEIDING, ***.) De programmatoelichting werd licht gewijzigd voor de herneming
op 2 februari 1919; tevens werden er muziekvoorbeelden in de tekst opgenomen.
Deze zin is in de programmatoelichting van 1919 toegevoegd.
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en drie meer melodische, waarvan het voornaamste is:

Deze motieven en de onderscheidene stemmingen voeren ten slotte tot een climax,
terwijl een langer epiloog dit stuk sluit.
II. Het tweede deel is gebouwd op het dalende hoofdmotief, waarmee de hobo
begint,

en op het berceuse-achtige vervolg. Oorspronkelijk heette het stuk Nocturne; de
stemming heeft een zekere overeenkomst met een neoromantische ‘Clair de lune’.
Doch de rekwisieten zijn in dit geval geen feeën, geen nevelsluiers of fonteinen,
maar konijntjes, kraaien en glimwormen.
III. Het derde deel is een menuetachtig tussenstuk met louter koppige, dwarse
thema's, die als in een rondo obstinaat terugkeren. In het midden wordt de stemming
een ogenblik weker, is dan ongeveer analoog aan liet Fis-majeur-slot van het tweede
deel. Het hoofdthema

anticipeert een der voornaamste marsthema's uit de Finale.
IV. Deze Finale6 bestaat uit een (langere) inleiding, waarin in kiem alle motieven
van de mars reeds voorkomen, en uit de mars zelf (Pans dodenstoet).

De mars begint dof, kleurloos, groeit langzamerhand tot een orgiastisch fortissimo
aan - stort ineen, om dan snel tot een nog intenser climax te stijgen. Op dit laatste,
hevigste hoogtepunt eindigt het werk abrupt.
De stemming die ik in het gehele werk heb pogen te bereiken en vol te houden
zou men met één woord panisch kunnen noemen. Bijna alle motieven en ritmen van
I, III en IV zijn dionysisch, indien men hieronder datgene wil verstaan wat Nietzsche
met apollinisch contrasteert.7 Het eerst optredende thema van het eerste deel zou op
de syrinx waarschijnlijk juister klinken dan op de haar imiterende kleine klarinet in
Es. Er is hier getracht het heidense, ‘animistische’ gevoel voor de bezieldheid der

6
7

Pijper schrijft: Dit finale.
De bijzin is in de programmatoelichting van 1919 toegevoegd.
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natuur zo direct mogelijk op te wekken bij de hoorder, met terzijdestelling van meer
menselijk overwogen bespiegeling.8

Septet (1920)
Première: Amsterdam, 28 februari 1921; Utrecht, 11 maart 1921
Concertgebouw-sextet9

Een inleiding tot het Septet van hedenavond10
Onze muziekredacteur, van wie vanavond op het Tivoli-concert een werk uitgevoerd
wordt dat hij in zijn kritiek begrijpelijkerwijs moeilijk behandelen kan, zendt ons op
verzoek een analyse, die als inleiding tot de uitvoering hier een plaats moge vinden:
Een korte verhandeling over nog niet uitgevoerde werken, naar aanleiding van een
uitvoering die nog niet plaatsvond, behoort niet tot het meest alledaagse. Het geval
leidt er echter ditmaal toe: in de muziekkritiek van zaterdag aanstaande te gaan
uitweiden over mijn Septet voor blaasinstrumenten, contrabas en piano, komt mij
niet in de zin. Maar om aan veler kenbaar gemaakte verlangens te voldoen, ter
oriëntering van de hoorder dus, kan deze kleine kroniek misschien diensten bewijzen.
Ik schreef het werk in de vorige zomer (mei-juni) op verzoek van het
Concertgebouw-sextet. De eerste uitvoering vond plaats te Amsterdam, 28 februari
laatstleden (de avond van het U.S.O.-concert in Tivoli).11 Het werkje schijnt
geschreven te zijn in een gamma dat veler oren martelt - in de tegenwoordige tijd.
Mettertijd zal dit het geval niet meer zijn (men went nergens vlugger aan dan aan
‘dissonanten’!) en vroeger, een tien- à twintigtal eeuwen geleden, zou de tonaliteit
van het stuk dit de mensen ook niet gedaan hebben. De toonaard, de modus van het
Septet is namelijk geen majeur of mineur, niet de chromatische of (erger nog) de
duale toonladder12 - het is eenvoudig een antiek tetrachord (het tetrachordum durum:
opvolging van

8

9
10
11

12

De programmatoelichting van 1918 had een andere slotzin: ‘Ik heb mij in dit werk nergens
beziggehouden met algemeen-menselijke gevoelens. Het trok mij meer aan eerst eens na te
gaan, wat de natuur mij te vertellen had!’ Dit is een allusie op de titels van de delen van
Mahlers Derde symfonie: ‘Was mir die Blumen auf der Wiese Erzählen’, ‘Was mir die Tiere
im Walde Erzählen’, et cetera. Het begrip animisme dat in de slotzin van de toelichting van
1919 opduikt, speelde een rol in gesprekken die Pijper en J.S.B.B. tussen december 1918 en
februari 1919 voerden over Debussy. Zie het artikel in de Tivoli-gids van 12 februari 1919
en voetnoot 259 aldaar.
Het Concertgebouw-sextet was versterkt met een contrabas. Niet overgeleverd is wie
het instrument bespeelde. Waarschijnlijk was dat Samuel Blazer.
Een kleine twee weken na de première in Amsterdam vond de eerste uitvoering in Utrecht
plaats op 11 maart 1921. Deze toelichting verscheen die dag in het Utrechtsch Dagblad.
In de loop van januari 1921 komen in de strijd tussen Tivoli en U.S.O. (zie de INLEIDING)
zaalexploitant en orkest tot een vergelijk; op 28 februari 1921 vond het verzoeningsconcert
plaats. Vanwege de Amsterdamse première van het Septet was Pijper daar waarschijnlijk
niet bij aanwezig.
Zie voetnoot 277 bij de programmatoelichting in de Tivoli-gids van 23 april 1919.
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vier tonen die achtereenvolgens een hele, een halve en een hele toonafstand van
elkaar afliggen). Dit tetrachord, dat natuurlijk op elke willekeurige hoogte kan
beginnen: op een c, een d, een ges, een ais, determineert het hele Septet, fungeert
overal als ‘hoofdthema’ in een dusgenaamd cyclische sonate.
De expressie van deze kiemcel13 is natuurlijk min of meer beperkt, star en
onveranderlijk. En dus heeft elk der vijf delen zijn eigen, secundaire thematiek motieven die vrij-psalmodiërend of strak-ritmisch kunnen zijn, al naar de stemming
van het bewuste onderdeel. Sommige motieven komen ook in meerdere delen voor.
Het eerste deel (de Proloog) begint met het onveranderbare tetrachord (in drie
bewegingen: achtsten, kwarten en halven) als motto, en met een tegenspelende
dubbelslagfiguur (hobo). Het secundaire hoofdthema der Proloog (fluit) treedt daarna
op. Dit thema komt later, in het vierde en vijfde deel terug; dan als besluit van het
geheel.
Het tweede deel (Pastorale) is veelkleurig en zeer polyritmisch. Er treden in dit
korte stuk, behalve het tetrachord, drie afzonderlijke thema's en themagroepen op:
het ‘pastorale’ begin der fluit, het hoekiger, dansachtige figuur (voor de eerste maal
in de piano) en het gepunteerde motiefje van één maat: hoorn, later piano. Voor de
puzzel-minnende mensen van het vak zij meegedeeld dat de constructie van dit
tweede deel is: a, b, c, a-b, a-c.
Het derde deel: Pantomime. Vele dansfragmenten, zeer verstoven kleur. Citaten
uit Johann Strauss' An der schönen blauen Donau in de contrabas. Ik verontschuldig
dit plagiaat geenszins - tenzij met de woorden van mijn vriend en voorganger14 Brandts
Buys: ‘Zij begrijpen soms niet dat men de dingen waarmee men spot, zeer lief kan
hebben.’15
Het vierde deel, Passacaille (grave), duidt al in de eerste maten op een verduisteren
der stemming. Er staan misschien enkele ‘interessante’ contrapunten in: het begin
bijvoorbeeld geeft (vijf maten) het hoofdthema in de klarinet, aanvangende en
besluitende met het tetrachord. Deze vijf maten worden gecontrapunteerd door
hetzelfde thema (in de contrabas) in ‘kreeftsgang’ en in de verbreding - over tien
maten dus. Collega Rutters, van het Handelsblad, noemde dit ‘een loopje nemen met
het contrapunt’.16 Wat, wanneer Rutters gelijk had, zou beduiden dat men het oude
en strenge, middeneeuwse17 contrapunt heden ten dage niet meer au sérieux behoorde
te nemen - een bewering die ik niet graag voor mijn rekening wilde hebben!
13
14
15

16

17

Dit is niet de eerste maal dat Pijper het woord kiemcel gebruikt. Zie de programmatoelichting
in de Tivoli-gids van 3 februari 1920.
Als muziekcriticus van het Utrechtsch Dagblad.
J.S.B.B. schreef dit in zijn Muziekkroniek III (‘Grappenmakers’) in het UD van 20 oktober
1918. Volgens Piet Tiggers speelde Pijper in het begin van de jaren twintig graag walsen
van Johann Strauss à quatre mains met zijn leerlingen vóór het begin van de les. Kloppenburg
(1960), 52.
Herman Rutters schreef in het Algemeen Handelsblad van 1 maart 1921 naar aanleiding van
de première van Pijpers Septet onder andere: ‘Maar ik voel in alles vooral het parodiërende.
Niet alleen in de Pantomime met haar grappige verdraaiing van een stukje uit Strauss'
Donauwals, maar ook in de Pastorale en in de Passacaille, in welke Pijper haast een loopje
schijnt te nemen met de contrapuntiek.’
Pijper gebruikte enige tijd het woord middeneeuws in plaats van middeleeuws. Wellicht nam
hij deze variant over van Louis Couperus, die het consequent hanteerde. Zie ook voetnoot
315 bij de recensie van 17 mei 1920.
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De Peripetie, dat deel van het antieke drama waarin de catastrofe plaatsvond, heeft
geen eigen thema's. De motieven der Passacaille, de ritmen der Pastorale en
Pantomime worden door het onveranderlijke tetrachord vergruizeld, marsachtig soms
en elders (climax) in een groot stretto. Tot alles ineenzinkt op het akkoord d,
b-c-dis-fis-ais. Hieruit maakt zich weer het tetrachord los en het deel gaat zonder
onderbreking over in:
de Epiloog. Het secundaire thema der Proloog treedt, ditmaal vrij declamerend,
weer op (eerst fluit, later hoge fagot). Het tetrachord dient nu nog slechts tot basis.
Terwijl het slot van het werkje gevormd wordt door het tetrachord, op verschillende
manieren gefraseerd (klarinet) en een aan de samenklanken der Proloog herinnerende
akkoordbreking (c-g; e-bes-es; c-e; fis-ais; c-e) in de piano.
Met deze beknopte technische analyse meen ik te kunnen volstaan.
Muzikaalesthetische divagaties over de kleur dezer muziek, over de expressieve
waarde van dit onconsonante (want: onverbiddelijk horizontale) genre waarin de
tegenwoordige muziek en ook dit Septet zich beweegt, zijn hier thans niet op hun
plaats. Het zou wat te veel op een oratio pro opera gaan lijken...

Tweede strijkkwartet (1920)
Amsterdam, 8 april 192518
Pro Arte Kwartet
Ik schreef het Tweede kwartet in 1920, ná mijn Septet en vóór het madrigaal Heer
Halewijn, het Tweede trio, de Tweede symfonie. Het stuk speelt, geloof ik, ± twaalf
minuten en is tweedelig. De constructie heeft enige overeenkomst met de opbouw
van de Tweede symfonie: kort (quasi-inleidend) eerste deel, ietwat uitvoeriger tweede
deel. De verhoudingen bij die twee werken verschillen wat; bij de symfonie is de
relatie tussen I en II ongeveer 1:2. Bij het kwartet meer 2:3. Het eerste deel der
symfonie is (onderverdeeld) tweedelig, het tweede deel driedelig. Het eerste deel
van het kwartet is (onderverdeeld) driedelig, het tweede deel vierdelig. De symfonie
is (in vogelvlucht!): α: expositie (climax), reprise (grotere climax); β: langzaam,
scherzando, finale (climax, de grootste der drie). Het kwartet is (in juist zo een
vogelvlucht): α: expositie, vlottere tegenstelling, reprise; β: langzaam fugato, alla
marcia funèbre, scherzando, recapitulatie (analoog aan reprise uit α).

18

Pijpers Tweede strijkkwartet, geschreven in 1920, werd op 8 april 1925 uitgevoerd
door het Pro Arte Kwartet tijdens een concert van de Amsterdamsche Kunstkring
‘Voor Allen’. Pijper schreef op 20 maart 1925 een brief aan de organisator van het
concert, Paul F. Sanders, waarin hij materiaal levert voor een eventuele
programmatoelichting. Sanders heeft de informatie waarschijnlijk niet gebruikt, maar
vanwege het belang van de tekst nemen we hier dat gedeelte van de brief toch op. De
uitvoering door het Pro Arte Kwartet was niet de première, zoals het programma van
die avond meldde. Op zondag 11 juni 1922 werd het kwartet al eens uitgevoerd door
het Hollandsch Strijkkwartet tijdens een muziekfeest van de KNTV in Haarlem. Pijper
verbleef toen in Italië en heeft de uitvoering niet bijgewoond. Sanders heeft de
opmerking van Pijper in de brief (‘nr. 2 en 3 heb ik nog nooit gehoord’) verkeerd
geïnterpreteerd en op het programma laten opnemen: ‘eerste uitvoering’.
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Het thematische materiaal bestaat uit drie korte motieven die (bij het begin van het
werk) direct gecombineerd gebracht worden. Ik geef zehier voor uw eigen gebruik
even op:

Hoofdzaak is α. Het ritme
determineert het hele kwartet. β en γ zijn
melodisch van meer belang. β ondergaat allerlei (metrische) wijzigingen, komt in
drieën en in vieren. γ is even star als α, wordt nooit gewijzigd, evenmin als α. Men
kan zeggen: α en γ zijn de vaste punten (α ritmisch, γ melodisch); β is de wijzigbare,
die alles ‘mogelijk’ maakt. Harmonisch is het stukje zo ge wilt, a- of polytonaal. De
B fungeert zeer positief als fundament. Doch zeggen dat het kwartet in B zou staan,
ware nonsens. Contrapuntisch is het vrij gecompliceerd. Er is bijvoorbeeld in I een
moment dat de violoncello met α in vijven blijft, de alt met β in drieën, de eerste en
tweede viool met een combinatie van β en γ in vieren. Maar dit zijn anecdotische
bijzonderheden, waaraan gij niets hebt.
Dit kwartet is het tweede van de drie ik tot dusverre geschreven heb (nr. 2 en 3
heb ik nog nooit gehoord). Nr. 1 is van 1914, nr. 3 van 1923.

Tweede symfonie (1921)
Première: Amsterdam, 2 november 1922
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Pijper19
Het werk is ontworpen en voltooid in de zomer van 1921 (mei-september) gedurende
een verblijf in Italië en Italiaans Zwitserland. De constructie van het tweedelige stuk
is zo eenvoudig dat ik meen, ter oriëntering, met de volgende
compositorisch-technische mededelingen te kunnen volstaan.
Het eerste deel is van stemming en van constructie slechts inleiding tot het tweede
deel (I duurt ± 8, II ± 14 minuten). Dezelfde melodische en ritmische motieven
beheer-

19

De première van Pijpers Tweede symfonie vond plaats op 2 november 1922 door het
Concertgebouworkest onder leiding van de componist. Het concert stond in het teken
van Johan Wagenaars 60ste verjaardag. Mengelberg dirigeerde de Piet Hein-rapsodie
van Van Anrooy en een suite van Van Goudoever; Pijper dirigeerde zijn Tweede
symfonie en Wagenaar vier van zijn eigen werken. In de thematisch-bibliografische
catalogus van Kloppenburg (1960 én 2005) wordt abusievelijk Willem Mengelberg
als dirigent genoemd. Waarom Mengelberg het werk niet ten doop hield, zoals
oorspronkelijk de bedoeling was, is onduidelijk.
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sen de beide delen. De kiemcel, waaruit alle melodische frasen van de symfonie zijn
gegroeid, is:

De ritmische kern van het werk, die in II overigens niet geringe wijzigingen ondergaat,
luidt aanvankelijk:

Het eerste deel bestaat uit twee onderdelen, die in elkaar overgaan. Het hoogtepunt
van het eerste onderdeel is een korte canon (koper), ontstaan uit het melodische
hoofdmotief. Diezelfde canon, uitgebreid, vormt de climax (de laatste 15 maten) van
het gehele eerste deel.
Het tweede deel bestaat uit drie aansluitende onderdelen. Het ritmische hoofdmotief
kreeg deze vorm:

Het Lento (¾) gaat ongemerkt over in een più leggiero (9/8; = ). Een dominerend
element in deze hoek van de symfonie is de volgende frase: (recitatief tenortuba)

Zonder merkbare tempoveranderingen en zonder nieuwe motieven gaat het più
leggiero over in de (korte) Finale. De hoofdmefodie (gegroeid uit elementen uit α
en δ) verschijnt eerst in de tuba's, daarna in de eerste trompet, dan in de bazuinen,
ten slotte in het orgel. Na een korte, iets lyrischer episode, zet de grote climax van
het eerste deel in; ditmaal in ¾ en uitvoeriger. Dit thema komt in canon tussen
trombones, trompetten en tuba's. Contralijn in de hoorns; motief α als orgelpunt in
het orgelpedaal; motief γ20 in de houten blaasinstrumenten; chromatische verschuiving
van α in het strijkorkest. Na het hoogtepunt:

sluit het werk met een uit β afgeleid ritmisch figuur abrupt.

20

De letteraanduiding γ was in het Concertgebouw-programma weggevallen.
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Tweede symfonie (1921)
Utrecht, 15 oktober 192521
U.S.O. o.l.v. Evert Cornelis
Symfonie nr. 2 (gecomponeerd te Minusio, 1921), Willem Pijper. Bezetting:
strijkorkest, vier fluiten, drie hobo's + Engelse hoorn, vier klarinetten, drie fagotten
+ contrafagot, acht hoorns, vier trompetten, vier trombones, tenorhoorn, contrabastuba,
orgel, vier harpen, drie piano's, celesta, pauken, grote trom, kleine trom, militaire
trom, bekkens, tamtam, klok op
tamboerijn.

, klapper, castagnetten, xylofoon,

Het eerste deel (Allegro maestoso) is van stemming en constructie slechts inleiding
tot het tweede deel (Lento, molto rubato - piu leggiero - piu mosso; maestoso). I
duurt ± 8, II ± 14 minuten. Het werk is monothematisch. Kiemcel van de symfonie
is:

De drie onderdelen van dit motief domineren het gehele werk, alle secundaire
motieven zijn eruit afgeleid.
Ritmisch is het gehele eerste deel kwadratisch (vierdelige maatsoorten); het tweede
deel is in zijn geheel en in onderdelen driedelig. Het eerste deel wordt door de
ritmische vorm (x) van het hoofdmotief gedetermineerd; het tweede deel groeide uit
de ritmische kiemcel
Het eerste deel heeft twee hoogtepunten, ten eerste:

en, tegelijkertijd het slot van dit onderdeel vormende,

21

Op 15 oktober 1925 werd Pijpers Tweede symfonie uitgevoerd tijdens het Vierdaagsch
Muziekfeest te Utrecht in het kader van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandsche
Toonkunstenaars-Vereeniging. Bij die gelegenheid maakte Pijper een nieuwe korte
toelichting, die verscheen in het programmaboekje van het Muziekfeest.
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Het tweede deel heeft, op het slot, slechts één - uitvoeriger - hoogtepunt:

De voornaamste secundaire motieven zijn:

Sextet (1923)
Première: Utrecht, 22 april 1923
Utrechtsch Sextet22
Mijn eigen Sextet, geschreven voor het Utrechtsch Sextet in januari jongstleden, is
monothematisch. Het beginthema (klarinet) treedt in alle delen sterk op de voorgrond,
in vele ritmische en coloristische gestalten. Het derde deel bevat voor mij enkele
persoonlijke associaties met het land Ticino, waar wij langere tijd verbleven. Ook
in het vierde deel staan, welbewust, enige italianismen. Mededelingen over de
constructie van het korte werk, over het atonale harmonische idioom, over het
contrapunt en de secundaire thematiek zouden te zeer technische verhandelingen
worden en tot het verstaan van het stuk weinig bijdragen, vrees ik.

22

Voor het concert van het Utrechtsch Sextet in Utrecht op 22 april 1923 schreef Pijper
de toelichting op het volledige programma. Naast werken van Mozart, De Falla, Bliss
en Dresden stond ook de première van zijn eigen Sextet op het programma. Zie voor
de complete programmatoelichting HPG 1, ***.
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De muziek bij Euripides' Bacchanten (1924)
Première: Utrecht, 18 december 192423
Kamerorkest o.l.v. Willem Pijper
Men kan niet zeggen dat wij nog een levend besef hebben van de rol die de muziek
bij de tragediën der Antieken speelde. De onderzoekingen van Gevaert, Westphal,
Reinach en Rossbach24 hebben ons vele en belangrijke inzichten bijgebracht, doch
het best gefundeerde begrip leert ons nog niets van de ontroeringsmacht der kunsten.
Wat wij, West-Europeërs der laatste duizend jaar, muziek plegen te noemen heeft
naar alle waarschijnlijkheid behalve de naam vrijwel niets meer gemeen met de
muzikale producties der Grieken. De Tijd maakte te veel en te onherstelbare breuken
in de continuïteit van ons muziekhistorische bevattingsvermogen. Hoevele schakels
ontbreken daar niet tussen de paar overgebleven fragmenten van enkele Delphische
hymnen en de oudste vroeg-christelijke Byzantijnse muziek? Hoe staat het met het
Gregoriaans? Voor niet-musicologen liggen de bereikbare bronnen van onze huidige
Toonkunst nog ettelijke eeuwen dichter in de buurt: veel dieper dan een Josquin des
Prez - omstreeks 1500 - graaft zelfs de meest universele muziekpraktijk
ternauwernood.
Voor de musicus vertegenwoordigen de antieke tragedies geen traditie gelijk voor
de dramaturg. In de toneelschrijfkunst staat het ons bekende deel van Sophokles'
oeuvre daar nog steeds als een nimmer geëvenaarde volmaaktheid en de constructies
der antieke dramaschrijvers zijn ook in de twintigste eeuw nog het prototype van
alle dramatische concepties. Niet aldus voor de componist: hem, de in de Tijd buiten
de Tijd tredende, bespieder van Kronos' onverzettelijke gang, lijkt Euripides een
tijdgenoot, een wat wijzer en ordelievender broeder van Shakespeare. (Vergelijk de
conversatie van de beschonken Polyphemos uit De Cycloop met sommige
dronkenmanscènes bij Shakespeare of de geest van Hamlets vader met de verschijning
van de dode Darius uit Aischylos' Perzen.)25
De opgave om muziek te componeren bij een antiek drama appelleert dus geenszins
aan ons historische (toon)kunstbesef. Slechts met enkele inzichten behoorden wij,
al concipiërende, rekening te houden.
Uitgaande van de mening dat het drama, als organisch kunstwerk, langzamerhand
gegroeid is uit de (steeds verder gestileerde) dithyrambe, lijkt het aannemelijk dat
ten minste de partijen van het koor niet gesproken werden, doch: gezongen. Wat

23

24

25

Voor het programma van de première schreef J. Vürtheim - auteur van Grieksche
lyrische dichters en hunne poëzie (Amsterdam, 1921) - een inleiding op het stuk van
Euripides en Pijper de toelichting op zijn eigen muziek. Het bewaard gebleven
manuscript opent met een citaat van de psychoanaliticus Wilhelm Stekel (1868-1940)
dat later is doorgestreept: ‘Die Genien sind Repräsentanten der Urzeit, in die Gegenwart
gesetzt um eine Zukunft vorzubereiten, die sich mit der Vergangenheit zu einem Ringe
schliesst, der von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht.’
F.A. Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité, 2 delen (Gent, 1875/1881); A.
Rossbach en R. Westphal, Metrik der Griechen im Vereine mit den übrigen musischen
Künsten (Leipzig, 1867/1868); A.J. Reinach heeft aan meerdere publicaties over Griekse
letterkunde meegewerkt.
In de herfst van 1925 schreef Pijper toneelmuziek voor De Cycloop van Euripides.
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men nu precies onder zingen te verstaan heeft, laat zich niet wel meer nagaan, doch
het komt mij voor dat dit zingen dezer stasima meer psalmodiërend geweest zal zijn
dan (in onze zin!) cantabiel; dat het meer van een subtiel - gedifferentieerd (‘secco’)
- recitatief, van de monodie der middeneeuwers26 gehad moet hebben dan van de
belcanto onzer italianiserende achttiende en negentiende eeuwen. Primair toch was
het werk van de dichter en het is ternauwernood aan te nemen dat een Euripides de
verstaanbaarheid van zijn woorden, zijn taal, de werkingsmogelijkheid van zijn meest
eigenlijke bedoelingen opgeofferd zou hebben aan een analogon van onze lyrische
‘melodie’.27
Want: voor de gezongen fase beduidt het woord niets. Het is Nietzsche geweest
die deze waarheid voor de eerste maal duidelijk uitgesproken heeft (Über Musik und
Wort): ‘Wenn [...] der Musiker ein lyrisches Lied komponiert so wird er als Musiker
weder durch die Bilder noch durch die Gefühlssprache dieses Textes erregt, sondern
eine aus ganz andern Sphären kommende Musikerregung wählt sich jenen Liedertext
als einen gleichnissartigen Ausdruck ihrer selbst.’ (N.B. Dit fragment dateert van
1871, dat wil zeggen uit de periode vóór de breuk met Richard Wagner. Dát Nietzsche
dit schrijven kon terwijl hij leefde in de ban van Ring des Nibelungen en Tristan
bewijst wel dat het een diep gefundeerd besef bij hem was; géén reactie, doch:
inzicht.)28
Geen ‘melodie’ dus, geen in zichzelf complete, in verband van aaneenschakeling
staande, reeks tonen. Want: in de aanvang was ook bij de mensen-scheppende
dramatische dichter: Het Woord. En door dit, in de acteur vleesgeworden Woord
projecteert de dichter dat deel van zijn ziel dat hij de toeschouwer voor de betreffende
situatie te openbaren wenste.29
Ik heb dus de partij van de aanvoerster van het koor onveranderlijk laten spreken;
de muziek werd geschreven voor declamatie met orkestbegeleiding. Nu is ‘declamatie’
in onze tijd een tamelijk onnauwkeurig begrip en het geval wil dat daar bijna altoos
in de zogenaamde declamatoria een gebrek aan equilibre is tussen de zich van haar
opgave (in het gunstigste geval!) slechts in poëtische en niet in muzikale zin bewuste
spreekstem en de ‘begeleidende’ muziek. Vrijwel steeds treedt daar een discordantie
op die zowel de dichterlijke als de muzikale hoorder kwelt: de musici de vreugde
aan de klank rooft, de toehoorder, niet-musicus, het genot van de lyriek bederft.
Meestal leidt de muziek, ancilla rei publicae, de al te vluchtige aandacht af van het
primaire, van het gesproken woord; handelt zij willens of onwillens als de fabuleuze
beer die de vlieg op de neus van zijn slapende meester met een keisteen vermorzelde.

26
27

28
29

Zie voetnoot 16 hierboven.
Op woensdag 20 april 1927 gaf de Vereeniging ‘Het klassieke drama’ een opvoering van
Antigone (Sophokles) en De Cycloop (Euripides) in de regie van Balthazar Verhagen met
de toneelmuziek van Willem Pijper. Deze alinea werd opgenomen in het programmaboekje
van die avond. De naam van Euripides was daarbij vervangen door die van Sophokles en er
was een slotzin aan toegevoegd: ‘Ik heb dus de muziek geschreven voor op toon gesproken
declamatie met orkestbegeleiding.’
Nietzsche publiceerde deze korte verhandeling samen met andere fragmentarische teksten
in 1872 onder de titel Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern.
Verwijzing naar het begin van het Evangelie volgens Johannes.
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Het komt mij voor dat dit ‘declamatorium-probleem’, mits door een musicus, en van
de niet uitsluitend muzikale kant aangevat, geenszins onoplosbaar is. Wanneer men
de moeite neemt om in een orkestpartituur de partij van een tweede fagot - die men,
bij wijze van spreken, alleen opmerkt als er een fout gemaakt wordt - tot op een
zestiende rust nauwkeurig uit te werken, dan kon men, dacht ik, ten minste evenveel
aandacht en arbeid besteden aan de voornaamste partij van het ensemble, aan de
spreekstem. Men spreekt namelijk altijd op een definieerbare toonhoogte en het is
dus waarlijk lichte moeite om uit dat octaaf van ter beschikking staande toonhoogten
juist die te kiezen die samenstemmen met de in de situatie klinkende muziek. Ook
het ritmische beeld van elke gezegde strofe laat zich zeer wel fixeren - wanneer men
tenminste niet krampachtig tracht eenheden met elkaar te vermenigvuldigen als het
totaal dier gezegde eenheden nu juist een ondeelbaar getal blijkt te moeten worden.
Populair uitgedrukt: als men het interne ritme van het vers niet wil wringen in de
roestige harnassen van een hossende vierkwart of een stommelende drie-achtste. De
typisch-wiskundige bewerking, genaamd worteltrekken, degradeerde in de muziek
zo langzamerhand welhaast tot tandentrekken...
Over de muziek zelf laat zich niet zeer veel mededelen. Het werd geen zelfstandige,
symfonische toonkunst; ik trachtte het te laten blijven een begeleidende, achtergrondse
muziek. Ik heb het nooit anders dan een fout kunnen vinden dat vele en notabele
componisten der laatste eeuwen, zodra zij een begeleidingsmuziek voor een drama,
een gedicht te schrijven hadden, hun fantasie de vrije loop lieten, gelijk dat heet. Het
eerste het ergste gevolg daarvan is dat de noodzakelijk intredende symfonische
verwikkelingen, knooppunten, dáár ontstaan waar de muzikale gang van zaken
(preciezer uitgedrukt: het temperament van de componist) dat eist. En slechts bij
uitzondering viel aldus een muzikale complicatie juist samen met, verhoogde de
intensiteit van het dramatisch conflict, ‘weerspiegelde’ zij de door de dramaturg
voorgeschreven psychische catastrofen. Ieder componist moest, uit hoofde van zijn
componist zijn, de dramatische dichters degraderen tot librettisten. In een geval
Sophokles-Mendelssohn bijvoorbeeld is dat nogal een onwaardeerbare relatie.
Ik heb getracht alle symfonische verwikkelingen uit deze muziek te houden. Slechts
heb ik gepoogd de reflecties van het dramatisch gebeuren te geven, van verre: zoals
het zich manifesteert in de stoet der acht koorfragmenten: stijgend van Parodos tot
en met Vierde Stasimon, snel neerzinkend met Exodos en Epilogos.
Enkele compositorisch-technische opmerkingen kunnen wellicht ter oriëntering
dienen:
Het getal 3 is eigenlijk de kiemcel van het gehele werk,30 zowel ritmisch als
melodisch (als contrapuntisch, als ‘harmonisch’). De ritmische gegevens zijn ontleend
aan de Saffische strofe en aan de Kretische péon.31 Het hoofdritme |
- -| domi-

30

31

[WP:] Zo blijkt mij, evenzeer achteraf, dat het getal 4 de kiemcel geweest moet zijn van mijn
muziek bij Sophokles' Antigone. Daar: alles 4-delig (ritme
), kwartrelaties in de
motieven, kwarten zowel horizontaal als verticaal. Alle relaties in de Bacchanten-muziek
zijn terts-relaties.’
Saffische strofe: dactylus plus trochee; Kretisch: Kretenzisch; péon: loflied.
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neert van de eerste maat tot de laatste alles. Alle secundaire motieven zijn driedelig;
de modaliteit van het werk is een combinatie van de drie drieklanken van de
verminderde drieklank B D F (B, Fis, Dis - Fis, A, D - F, A, C).
De musicoloog Maurice Emmanuel stelt in zijn studie over het ritme der antieke
tragedies in het licht dat het juist Euripides is geweest die als geen ander boeiende
ritmische combinaties heeft geschreven, en dat wel speciaal in de Bacchanten.32 Het
was mij een vreugde en voor de compositie een welkome stimulans deze fijnheden
in de vertaling van Balthazar Verhagen33 onverminkt terug te vinden. Vergelijk de
fraaie heptameters uit het Derde Stasimon: ‘Moeizaam nadert, maar allenteen zeker
der goden macht.’ Of, in het begin van het Tweede Stasimon: ‘... Want gij hebt eens
aan uwe bronnen 't kind van Zeus opgenomen, toen uit 't onsterf'lijke vuur de god in
zijn heup als vader hem borg...’ Een exacte analyse van dit vers levert de som: ⅜ +
4/8 + ⅝ + 6/8 + ⅞ op.
Men zou misschien willen vinden dat zo een matenbeeld er onalledaags,
‘nieuwerwets’ uitziet. Ik ben evenwel van mening dat wij nog lang niet aan het
ritmische besef van Euripides, en die met hem waren, toe zijn. We beginnen
misschien, door de tumulten der laatstverlopen eeuwen heen, op een punt te komen
vanwaar een verstaan dezer ritmische bewustheden mogelijk zou kunnen worden.
Ons Europese één-twéé heeft zich wel overleefd, naar het blijkt. Niet met spijt zeg
ik dit, niet met vreugde. Doch het moest wel te denken geven dat daar ééns zoveel
Eeuwigheid gevangen werd in zó langgeleden genoteerde Tijdelijkheid...
Men behoort geen revenants ener Verleden Cultuur te bezweren, men behoeft geen
fragmentarisch bekende Historie anekdotisch te interpreteren; ‘de muziek’ is ten
minste zo eeuwig als de ganse Griekse cultuur. Mij ging het, toen ik Euripides'
Bacchanten gecomponeerd had, juist als het de fantastische Hucbaldus, de Monachus
Elnonensis ging:
‘Videbis nasci suavem ex hac sonorum commixtione concentum.’34

Sonate voor fluit en piano (1925)
Première: 21 maart 1925 (Amsterdamsche Kunstkring ‘Voor Allen’)35
Johan Feltkamp (fluit) en Willem Pijper (piano)
‘Sonate voor fluit en piano. Gecomponeerd december 1924 - februari 1925,
Amsterdam voor de fluitist Joh. Feltkamp.’

32
33

34
35

Maurice Emmanuel, ‘Grèce, art gréco-romain’. In Lavignac/De la Laurencie, deel I, 377-537.
Balthazar Verhagen (1881-1950) was directeur van de Amsterdamse Toneelschool. Pijper
en Verhagen leerden elkaar rond 1924 kennen, onderhielden een jarenlange vriendschap en
werkten regelmatig samen, vooral bij uitvoeringen van klassieke drama's.
‘Je zult zien dat uit deze vermenging van tonen een aangename samenklank geboren wordt.’
Op 17 oktober 1925 werd de sonate hernomen in het kader van het Vierdaagsch
Muziekfeest van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging. Voor dat concert
werd Pijpers toelichting met een begin- en slotzin uitgebreid, die hier tussen accolades
zijn geplaatst.
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Het werk bestaat uit drie korte delen: Allegro, Lento (hoofddeel), Presto.
Het eerste Allegro heeft het karakter en de waarde van een Inleiding; het Presto
betekent een recapitulatie; het zwaartepunt van de sonate ligt in het Lento.
De constructie van het Allegro is driedelig. Het eerste onderdeel bestaat uit drie
gegevens; het tweede onderdeel, verlopende in een korte fluitcadens, is één geheel;
het derde onderdeel is in tweeën geleed.
Het Lento werd gebouwd op een basso ostinato en is, in ruwe trekken, vierdelig.
Het Presto heeft constructief vele overeenkomsten met het Eerste Deel, doch de
rangschikking van de onderdelen is anders.
I. De harmonische kiemcel van de ganse sonate is

Van de overige motieven waaruit het Eerste Deel ontstond, zijn de beide voornaamste:
het (vooral ritmische):

en het (in de eerste plaats melodische):

In het tweede onderdeel komt motief

voor de eerste maal, dus na de eigenlijke expositie. Dit motief blijkt, met de
harmonische kiemcel A, een der meest determinerende elementen van de sonate te
worden.
II. De basfiguur waarop het gehele Lento berust is:

(ontstaan uit C); het melodische gegeven van dit Tweede Deel et:

De climaxen van het Lento zijn niet dynamisch, gelijk in I of III, doch het zijn de
momenten van ritmisch-metrische complicatie, waarvan een voorbeeld is:
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III. Het Derde Deel begint met twee contrasterende gegevens, afgeleid uit B en C.
De volgende (middelste) periode brengt, na een in een Presto overgebrachte
consequentie van G (ritmische complicatie) éérst een combinatie van het Lento-thema
F met de beweging van het Presto (de fluit speelt Lento, de piano Presto; ♪= );
daarná een combinatie van A + B met het hoofdthema van de Finale. Het slot van
de gehele sonate, daarna, is weer vrijwel identiek met het slot van het Eerste Deel
(daar p.; hier ff.)
De sonate speelt ± 14 minuten ‘en werd in het voorjaar 1925 voor de eerste maal
uitgevoerd te Amsterdam’.

Derde symfonie (1926)
Première: Amsterdam, 28 oktober 1926
Concertgebouworkest o.l.v Pierre Monteux
Flectere si nequeo superos,
Acheronta movebo36
aan Pierre Monteux
Het werk is geschreven januari-september 1926. Duur: ± 15 minuten. Bezetting:
strijkorkest, 4 fluiten, 3 hobo's en Engelse hoorn, 3 klarinetten en basklarinet, 3
fagotten en contrafagot, tenorsaxofoon, 4 hoorns, 4 trompetten, 4 trombones,
tenorhoorn, tuba, 2 harpen, piano (a 4 mani), mandoline en slagwerk.
Structuur. De symfonie is eendelig; de vijf korte onderdelen gaan zonder uiterlijke
onderbreking in elkander over. Met geringe wijzigingen wordt ook één hoofdtempo
volgehouden.37 Aanvankelijk is de kwart (à ±116-132) teleenheid. Verderop krijgt
de achtste de waarde van de vroegere kwart; doordat dit fragment in kwarten blijft
gaan, krijgt het de betekenis van een adagio. Na enkele bladzijden volgt een l'istesso
tempo, waarin de achtste teleenheid wordt: quasi più leggiero. Vervolgens weer
enkele in langzame kwarten gaande maten; ten slotte een doppio movimento ma più
mosso, waarin de tellen vlotter gaan dan in het begin van de symfonie. Wat de
tempoverdeling aangaat, zou men dus de constructie A-B-C-B-A als basis mogen
aannemen.

36
37

Als ik de goden niet kan vermurwen, zal ik de onderwereld in beweging brengen.
Vergilius, Aeneis VII, 312.
In Kloppenburg (1960) en (2005) staat abusievelijk ‘hoofdthema’.
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Dynamisch liggen de relaties evenwel anders. De in langzame kwarten gaande
fragmenten hebben het karakter van rustpunten; in de snelle delen ontstaan drie
(melodisch en ritmisch verschillende) climaxen. De eerste bevindt zich juist in het
midden van het eerste onderdeel, de tweede ligt ver over de helft van het quasi più
leggiero, de derde is het slot van het doppio movimento. Volgens deze
beschouwingswijze zou de symfonie driedelig zijn: een eerste allegro en twee allegri
met adagio-inleidingen.
Wanneer men alleen let op het melodische karakter van het werk, dan zou men
het zesdelig moeten noemen. Het eerste deel verschilt na de eerste climax aanzienlijk
van de expositie; de tweede helft krijgt de waarde van een eerste scherzo. De
plattegrond zou dan worden: allegro - scherzo I - adagio - scherzo II - adagio - finale.
Deze beschouwingswijze brengt mee: dat het overzicht over de algemene verdeling
van de symfonie vergemakkelijkt wordt (wat een voordeel is); maar ook: dat het
evenwicht tussen de beide hoekdelen - theoretisch - fictief gemaakt wordt. Wat een
nadeel schijnt.
Thematiek. Er zijn twee, primair ritmische kiemcellen, ten eerste:

en de uitbreiding hiervan:

Hiermee in tegenstelling staat het gesyncopeerde thema:

De derde, melodische, kiemcel is:
Dit laatste thema komt in de gegeven vorm voor de eerste maal voor in het adagio.
Daar begint het als basso ostinato en determineert alle in het verdere verloop van de
symfonie nog optredende secundaire motieven. De ritmische complicaties van het
werk ontstaan uit bewerkingen van de thema's A en B; de melodische uitbreidingen
groeiden (in het 2e tot en met 5e deel) uit rhema C.
Bewerking. Alle secundaire motieven vertonen duidelijke saamhorigheidskenmerken,
verwantschappen overigens die niet a priori vastgesteld konden worden. Pas in het
verloop van de symfonie vertonen de bijmotieven die eigenschappen.
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De eerste 34 maten - dat is: de expositie van het gehele werk - zijn gegroeid uit de
beide primaire thema's (B treedt hier slechts eenmaal op, in de 23e en 24e maat, als
antithese) en op het secundaire motief:

Eén onderdeel, I c

de omkering van het primaire thema C, krijgt een zelfstandig melodisch karakter.
Het onmiddellijk aansluitende melodische complex

bereidt het optreden van een gehele groep cantabile frasen voor, waarvan de
voornaamste is:

Deze melodieën, gecombineerd met de obstinate beweging van thema B, voeren tot
de eerste climax.
Na deze climax zetten twee nieuwe melodische elementen in:

en

De bewerking van deze thema's, gecombineerd met B, krijgt gedurende enkele maten
de betekenis van een scherzando. De canonische behandeling van 4a en 4b anticipeert
op het slot van de symfonie (op de derde climax).
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De adagiofragmenten zijn ontstaan uit motief C. Het karakter van dit adagio wordt
bepaald door de violoncelsolo

Het più leggiero is melodisch evenzeer uit C ontstaan. De begeleidingsformule

is een uitbreiding van C. Eveneens de motieven

en

Motief 8 voert naar de tweede climax. Dit hoogtepunt is uitgebreider en sterker
van kleur dan het eerste. De eerste climax is een strijkersclimax, de tweede wordt
opgevoerd met de blazers, terwijl in de laatste een canon voor de koperen instrumenten
voorkomt.
Na de tweede climax volgt een nieuw quasi-adagio. Dit is een uitbreiding van het
melodische complex 2, voor de soloblazers, doch ditmaal iets uitvoeriger. Ten slotte
volgt het doppio movimento, het laatste onderdeel van de symfonie, dat niet anders
is dan een uitbreiding van de melodische frasen die in het eerste anderdeel, na de 34
maten expositie, naar de eerste climax leidden.
Met behulp van

in canon tussen tuba, trompet en es-klarinet, komt thema B geheel op de voorgrond.
En na enkele maten zet de grote climax in. Melodisch met

afgeleid uit thema B en de motieven 8 en 9 in canon tussen tenorhoorn, hoorns,
trompetten en tuba.
Over het contrapunt en de harmonie valt slechts mee te delen dat alle samenklanken
langs contrapuntische weg ontstaan zijn. Het centrum van de melodische gegevens
is niet met een toonaardbegrip aan te duiden. Thema A begint in Bes, maar in het
verloop van de symfonie blijft het geenszins aan Bes of aan een andere toonaard
gekoppeld. En datzelfde geldt voor de andere thema's, zowel als voor alle secundaire
motieven.
Een uitvoerige technische analyse zou nog enig licht kunnen werpen op de wijze
van contrapuntische bewerking, die in de adagiofragmenten geheel anders is dan in
de snelle delen. Doch deze compositorisch-technische uitweidingen lijken in dit
verband niet zeer noodzakelijk of zelfs maar gewenst.
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Derde symfonie (1926)
Amsterdam, 11 december 1927 (Volksconcert)
Concertgebouworkest o.l.v Pierre Monteux
Het werk is begonnen in januari 1926, voltooid in september van ditzelfde jaar en
opgedragen aan Pierre Monteux.
De bezetting is: strijkorkest, 4 fluiten, 3 hobo's en Engelse hoorn, 3 klarinetten en
basklarinet, tenorsaxofoon, 3 fagotten en contrafagot; 4 hoorns, 4 trompetten, 4
trombones, tenorhoorn, tuba, 2 harpen, piano (vierhandig), mandoline en slagwerk.
Alle componisten, te beginnen bij Haydns voorloper Stamitz (1717-1757), tot en
met Gustav Mahler (1869-1911), verstonden onder ‘symfonie’ een meerdelig,
uitvoerig orkestwerk. De symfonieën werden hoe langer hoe groter: Haydn schreef
er nog verscheidene die binnen het half uur gespeeld moesten worden; Bruckners
symfonieën duren een halve, de Tweede en Derde van Mahler duren een hele avond.38
Maar het woord symfonie betekent eenvoudig: samenklank. De oudere
componisten, Bach en diens tijdgenoten, noemden instrumentele delen uit grotere
koor-met-orkest-werken: Sinfonia. Er is dus ook historisch geen enkel bezwaar tegen
om een in zichzelf compleet orkestwerk, hoe kort het ook duren moge, symfonie te
noemen. Deze Derde symfonie duurt ruim vijftien minuten en is, uiterlijk, niet
onderverdeeld in de (meestal vier) delen die bij Mozart, Beethoven of Bruckner
gebruikelijk waren.
Men zal de traditionele opeenvolging: Allegro - Adagio - Scherzo - Finale, in dit
werk niet terugvinden. Die met elkaar in tegenstelling staande delen zijn er wel in,
doch zij zijn dermate opgenomen en verwerkt in het totaal der compositie dat alleen
een zeer technische analyse - die een volleerd muzikantschap eist om begrepen te
worden - alle verbanden zou kunnen aantonen. Hier moge volstaan worden met een
zeer schetsmatige inleiding.
Elke melodie ontstaat uit een kiemcel. De moderne muziekwetenschap heeft ons
geleerd dat groeiproces te bestuderen bij de werken der grote meesters. Fuga's van
J.S. Bach, symfonieën van Beethoven en Berlioz geven zo sterk de indruk van een
geheel, een organisme te zijn, omdat alle melodieën uit hetzelfde gegeven zijn
ontstaan.
Het melodische gegeven van deze Derde symfonie is het volgende:
Het grootste deel van alle thema's en motieven ontstond uit deze kiemcel. Maar naast,
of eigenlijk boven, die melodische factoren wordt een rol van betekenis gespeeld
door twee ritmische motieven:

38

De symfonieën van Bruckner duren gemiddeld net zo lang als die van Mahler, in sommige
gevallen zelf langer.
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en

Thema A en thema B zijn twee aan elkander tegengestelde principes: het eerste doet
marsachtig aan, het tweede herbergt elementen van een ragtime-ritme. Uit de
verwerking van deze elementen groeien de climaxen, en de symfonie eindigt met
iets als een apotheose van dit gesyncopeerde thema B.
Er zijn drie climaxen in het werk. Het eerste hoogtepunt komt vrij spoedig na de
expositie van de ritmische hoofdthema's en na een betrekkelijk uitvoerige melodische
episode. Hierop volgt een scherzo-achtig deel, daarna een adagio en een tweede
scherzo. Dit tweede scherzo stijgt snel tot de tweede climax. Vervolgens komt er een
nieuw, zeer kort, adagio, en ten slotte het vlugst gaande deel, uitgroeiend tot de derde
climax, het (dynamisch en ritmisch) sterkste deel van de symfonie.
Aan het werk liggen geen buitenmuzikale gedachten ten grondslag. Het motto
‘Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo’39 dat op de titelpagina geschreven
staat, mag men enige waarde toekennen ter bepaling van de algemene muzikale
stemming. Het heeft betrekking op de mythologische dichter-musicus Orpheus, die
de wilde dieren kon temmen en de stenen wist te bewegen door zijn spel; die zelfs
in de onderwereld (Acheron) afdaalde om de dodengoden het bezit der gestorvenen
te betwisten. Aan een muzikale interpretatie van deze en dergelijke gebeurtenissen
behoort men echter bij het aanhoren van de muziek niet te denken; het is een
stemmingsbepaling, maar geen ‘programma’!

Derde symfonie (1926)
Rotterdam, 29 februari 1936
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse
Het werk is geschreven januari-september 1926 en opgedragen aan Pierre Monteux.
Duur: ± 15 minuten. Bezetting: strijkorkest, 4 fluiten, 3 hobo's en Engelse hoorn, 3
klarinetten en basklarinet, 3 fagotten en contrafagot, tenorsaxofoon, 4 hoorns, 4
trompetten, 4 trombones, tenorhoorn, tuba, harp, piano (à 4 mains), mandoline en
slagwerk.
Structuur. De symfonie is eendelig; de vijf korte onderdelen gaan zonder uiterlijke
onderbreking in elkander over. Met geringe wijzigingen wordt ook één hoofdtempo
volgehouden. Aanvankelijk is de kwart (à ± 116-132) teleenheid. Verderop krijgt de
achtste de waarde van de vroegere kwart; doordat dit fragment in kwarten

39

[WP:] Indien ik de hemelgoden niet kan buigen, zal ik de onderwereld in beweging brengen.
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blijft gaan, krijgt het de betekenis van een adagio. Na enkele bladzijden volgt een
l'istesso tempo, waarin de achtste teleenheid wordt: quasi più leggiero. Vervolgens
weer enkele in langzame kwarten gaande maten; ten slotte een doppio movimento
ma più mosso, waarin de tellen vlotter gaan dan in het begin van de symfonie. Wat
de tempoverdeling aangaat, zou men dus de constructie A-B-C-B-A als basis mogen
aannemen.
Dynamisch liggen de relaties evenwel anders. De in langzame kwarten gaande
fragmenten hebben het karakter van rustpunten; in de snelle delen ontstaan drie
(melodisch en ritmisch verschillende) climaxen. De eerste bevindt zich juist in het
midden van het eerste onderdeel, de tweede ligt ver over de helft van het quasi più
leggiero, de derde is het slot van het doppio movimento. Volgens deze
beschouwingswijze zou de symfonie driedelig zijn: een eerste allegro en twee allegri
met adagio-inleidingen.
Wanneer men alleen let op het melodische karakter van het werk, dan zou men
het zesdelig moeten noemen. Het eerste deel verschilt na de eerste climax aanzienlijk
van de expositie; de tweede helft krijgt de waarde van een eerste scherzo. De
plattegrond zou dan worden: allegro - scherzo I - adagio - scherzo II - adagio - finale.
Deze beschouwingswijze brengt mee: dat het overzicht over de algemene verdeling
van de symfonie vergemakkelijkt wordt (wat een voordeel is); maar ook: dat het
evenwicht tussen de beide hoekdelen - theoretisch - fictief gemaakt wordt. Wat een
nadeel schijnt.
Thematiek. Er zijn twee, primair ritmische kiemcellen; hiermee in tegenstelling
staat een gesyncopeerd thema.
De derde - melodische - kiemcel komt in de gegeven vorm voor de eerste maal
voor in het adagio. Daar begint het als basso ostinato en determineert alle in het
verdere verloop van de symfonie nog optredende secundaire motieven. De ritmische
complicaties van het werk ontstaan uit bewerkingen van ritmische en gesyncopeerde
thema's: de melodische uitbreidingen groeien - in het 2e tot en met het 5e deel - uit
het melodische thema. Alle secundaire motieven vertonen duidelijke
saamhorigheidskenmerken, verwantschappen overigens die niet a priori vastgesteld
konden worden. Pas in het verloop van de symfonie vertonen de bijmotieven die
eigenschappen.
Over het contrapunt en de harmonie valt slechts mee te delen dat alle samenklanken
langs contrapuntische weg ontstaan zijn. Het centrum van de melodische gegevens
is niet met een toonaardbegrip aan te duiden. Thema A begint in Bes, maar in het
verloop van de symfonie blijft het geenszins aan Bes of aan een andere toonaard
gekoppeld. En datzelfde geldt voor de andere thema's, zowel als voor alle secundaire
motieven.
Een uitvoerige technische analyse zou nog enig licht kunnen werpen op de wijze
van contrapuntische bewerking, die in de adagiofragmenten geheel anders is dan in
de snelle delen. Doch deze compositorisch-technische uitweidingen lijken in dit
verband niet zeer noodzakelijk of zelfs maar gewenst.
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Concert voor piano met orkest (1927)
Première: Amsterdam, 22 december 1927
Concertgebouworkest o.l.v. Pierre Monteux; solist: Willem Pijper
Het werk is geschreven maart-augustus 1927. Duur ± 16 minuten. Orkestbezetting:
strijkorkest, 2 fluiten, 2 hobo's, 3 klarinetten, altsaxofoon, 2 fagotten, 3 hoorns, 3
trompetten, 3 trombones, 4 trommen, tamboerijn, bekken en castagnetten.
Structuur en Bewerking: het concert is eendelig, de zeven korte onderdelen gaan
zonder onderbreking in elkander over. Met geringe wijzigingen wordt ook hetzelfde
hoofdtempo volgehouden. Voor de orkestpartij is dit ongeveer = ± 50 = Lento;
voor het solo-instrument ♪ = ± 100 = Allegro.
Het concert bestaat uit vier symfonische stukken, waartussen drie soli liggen: 1,
3, 5 en 7 = tutti; 2, 4 en 6 = soli.
I. is de expositie van het hele werk (28 maten). Solo-instrument en orkest brengen
alle gegevens, die in het verloop van het concert tot ontwikkeling gebracht zullen
worden. Een aantal duidelijk herkenbare melodische complexen (waaronder c, in de
violen en later in de saxofoon) en een ritmisch pianothema (b) worden reeds dadelijk
contrapuntisch verwerkt. Deze expositie leidt naar een forte (inzet trombones), waaruit
zich een korte pianocadens ontwikkelt. Deze cadens gaat over in
II. de eerste solo. Het ritmische hoofdthema b wordt verder bewerkt en er ontstaan
twee nieuwe melodische fragmenten, waaruit later het zesde deel zich ontwikkelen
zal. De eerste solo duurt 40 maten en wordt op het hoogtepunt onderbroken door de
inzet van
III. het grootste symfonische deel (ruim 60 maten). De piano is hier niet
concerterend behandeld. Deel 3 begint alla marcia funèbre en gaat na een hoogtepunt
(voorbeeld d) over in een tango. Daar komt het solo-instrument weer meer op de
voorgrond, onmerkbaar verdwijnt de beweging uit het orkest.
IV. De piano verwerkt de dansritmen uit het slot van het vorige tutti (voorbeeld
e), gecombineerd met elementen uit het ritmische hoofdthema b. Deze tweede solo
is veel korter dan deel 2; het is een tweedelige vorm van bijna 30 maten.
V. Het volgende, precies even korte, deel heeft de betekenis van een orkestraal
intermezzo. De piano is hier concertanter dan in 3. De delen 4 en 5 behoren bij
elkander; het zijn twee tweedelige constructies, welke tezamen het centrum van het
hele concert vormen.
VI. Het solo-instrument brengt het langzame deel. In het begin neemt de piano de
rustige orkestbeweging van I over; uit reeds vroeger voorbereide themacomplexen
ontstaat het grootste solistische fragment (77 maten). Op het hoogtepunt zetten de
hoorns in met een thema, dat tot nu toe slechts begeleidingsformule was gebleven
(voorbeeld f), doch dat van hier af een zeer grote betekenis gaat krijgen. Na dit
hoogtepunt, thema f eerst in de hoorns, daarna melodisch uitgebreid in het strijkorkest,
komt de expositie van het ‘più grave’ enigszins gewijzigd terug - het grave is een
strenge driedelige vorm - de beweging wordt vlotter en na de korte, tweede cadens
zet het laatste deel in.
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VII. is een uiterst beknopt rondo van ruim 100 maten. Orkest en piano concerteren,
met gebruikmaking van alle vroeger geëxponeerde motieven, vooral f. Na ± 90 maten
stijgen de expressie en de dynamiek snel tot het hoogtepunt (orkest = lento, piano =
allegro). In vijf fortissimo-maten zijn hier de voornaamste gegevens gecomprimeerd.
Hierna: negen maten allegro assai, het stretta. Met de ritmische beweging van 3,
harmonisch ontstaan uit a, maar ditmaal scherzando, eindigt het werk. Het slot van
7 is identiek met het slot van 5; evenals de climax vóór dit stretta gelijk is aan de
inzet van 3.
De groei der motieven, de expansiviteit van akkoord a vooral, bepaalde het karakter
en de duur van de onderdelen. Er zijn natuurlijk veel meer secundaire motieven dan
de onder c, d, e en f genoemde, maar het is mijns inziens absoluut uitgesloten in het
kort bestek van een programma-inleiding een grondige technische analyse te doen
afdrukken - welke bovendien nog slechts voor enkele vakgenoten de moeite van het
lezen waard zou zijn. Het lijkt mij voldoende om vast te stellen dat de zevendeligheid
van het geheel op het schema der klassieke concert-hoofdvormen werd opgebouwd
en dat de onderdelen ontstonden uit de tweedelige en driedelige liedvorm, benevens
uit de rondovorm.
Thematiek. Een in zekere zin cyclisch werk als dit concert groeide natuurlijk uit
een aantal kiemcellen. Het eerste akkoord

bergt alle melodische mogelijkheden; het heeft mij achteraf, bij het schrijven dezer
analyse, ten hoogste geïnteresseerd op te merken hoezeer zelfs alle secundaire
motieven, waaraan men slechts de waarde van tegenkleuren zou willen toekennen,
uit deze samenklank zijn ontstaan.
Melodisch staan b

en c

scherp tegenover elkander. De uit c gegroeide motieven komen nooit in het
solo-instrument; de uit b ontstane complexen komen pas in de tweede helft van de
finale in het orkest voor.
Motief d

verschijnt voor de eerste maal in het marcia-funèbre-fragment van het symfonische
deel 3; eerst in de hoorns, dan in de trompetten, vervolgens in de trombones. In deel
5 is de betekenis gewijzigd; het ligt dan, als contrapunt, in de fluiten.
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Motief e

is een variant van b. De bij elkander behorende groepen 4 en 5 zijn bedoeld als
recapitulatie van wat vooraf ging en inleiding tot het più grave.
Het hoogtepunt van het langzame deel is bereikt met f

Dit motief komt eerst in de hoorns, daarna, melodisch uitgewerkt, in het strijkorkest
en de piano.
Het hoofdthema van het rondo is een nieuwe variant van f (2 × 3 + 1 × 4). De
beweging werd hier, na de tweede cadens, veel vlotter; hierdoor was het mogelijk f
met een modificatie van b te combineren.
Harmoniek. Het beginakkoord (a) is ook het slotakkoord. Harmonisch zou men
aan een bitonale combinatie kunnen denken (elementen uit a kl.t. en b kl.t.). Het
harmonische centrum a is mij aldoor zeer duidelijk in het bewustzijn gebleven. De
twee climaxen: het begin van 3 en het hoogtepunt van 7, bewijzen dit. Men zal echter
overal elementen uit a terugvinden, zo goed in voorbeeld e als in het stretta; evenzeer
in de expositie van het più grave als in het tweede tutti.
Ik ben er mij van bewust dat de bovenstaande analyse niet gebruikt kan worden om
de ‘bedoelingen’ van het werk te ‘begrijpen’. Voor de muziekminnaars die nog altijd
geloven dat een componist, dieper-in, ooit buitenmuzikale bedoelingen met het
schrijven van een compositie zou kunnen hebben, zij het volgende, nog eens weer,
vastgesteld: een componist componeert alleen dat wat hij niet op andere wijze uiten,
mededelen kan. Het componeren geschiedt alleen ter wille van het resultaat van het
componeren - ter wille van de klank, als men wil. Elk literair of picturaal aperçu,
gegeven met de beste bedoelingen, raakt tenslotte slechts bijzakelijkheden van een
muzikaal opus. Ik onthoud mij dus van het geven van verklarende toelichtingen; de
‘stemming’ van het werk moge een ieder aan zijn eigen ervaringen afmeten.

Zes symfonische epigrammen (1928)
Première: Amsterdam, 12 april 1928
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg
...since brevity is the soul of wit,
And tediousness the limbs and outward flourishes,
I will be brief...
(Shakespeare, Hamlet, II 90, 91, 92)
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Het werk is geschreven voor het 40-jarig jubileum van het Amsterdamse
Concertgebouw, tussen september 1927 en maart 1928. Het zijn zes onderling
samenhangende puntdichten (‘Snel-dicht’, zou Constantijn Huygens40 zeggen), zeer
eenvoudig van constructie en beknopt van afmeting. Het geheel duurt ongeveer vijf
minuten en vraagt geen bijzondere orkestinstrumenten. 1 en 2 zijn tweedelige vormen,
3 is vijfdelig, 4 bestaat slechts uit één frase, 5 en 6 zijn driedelig.
Het eerste stukje heeft het karakter van een marche funèbre; het tweede is een
scherzando; ook nr. 3 heeft een danskarakter. Het 4e deel is een fugato; nr. 5 is
gebouwd op de vijfklank e-f-fis-g-gis; het slotdeel is samengesteld uit de elementen
van de delen 1, 4 en 5. Een compositorisch-technische analyse laat ik hier liever
achterwege; men zal minder tijd nodig hebben om de stukken aan te horen dan men
zou moeten besteden aan de lectuur van een zelfs maar oppervlakkige analyse.
Slechts dit: de verwantschap tussen de zes deeltjes is zeer nauw en men beschouwe
de extreme kortheid der onderdelen niet als schetsmatigheid: dit partituurtje van ruim
twintig bladzijden is evenmin schetsmatig als bijvoorbeeld een telegram. Om voor
de tweede en laatste keer Huygens te citeren:
Veracht mijn Snel-dicht niet; T' is Alchimistery;
T' is mergh van langen Sin. 'K segh niet hoeveel het weerdt is,
En of 't uyt goede stof of quae gedistilleert is;
Maer soeckt ghy sot of wys in 't korte, so lees mij.41

Het leek mij niet zonder betekenis het feest van ons Concertgebouw te herdenken
met een terugblik op Hollands Gouden Eeuw. Het moge sommigen wellicht
aantrekkelijker schijnen een muzikaal feest te vieren met plechtige ouvertures of
wuivende jubilaties - ik voor mij acht het ogenblik van deze herdenking zwaar van
betekenis. Na een periode van drie eeuwen gedurende welke het Frisia non cantat
maar al te toepasselijk genoemd moest worden, begint Amsterdam, met haar
Concertgebouw en met haar opbloeiend muziekleven, thans weer de staf te voeren
‘waer Oost en West voor buygt’.42
40

41

42

[WP:] D'oude Roomsche welsprekentheid heeft het opgegeven, ende vervolgens alle haere
Bastaert-dochters. Geene Taelen van mijne kennis en hebben ondernomen in een woort van
de haere uyt te drucken het ghene de Griecken verstaen hebben by den naem Epigramma;
verstaen, segg ick met reden: want uytgedruckt en hebben sy het selver niet; hoewel haere
Tael, mijns bedunckens, de bequaemste daertoe was; bynaer als d'onse. Nae de Griecksche
letters is 't een Opschrift, dat ons emmers soo gemackelick valt als haer: maer d'eigenschap
van de saek en is op verre nae daer niet in. By ons hoor ick Puntdicht, Nijpdicht, Steeckdicht,
en diergelijcke melden: oock by Roemer Visscher quicken; dat my best van allen soude
gevallen, 't en waer eene reden daerom het my minst van allen gevalt. Snel-dicht is het ghene
ick tot noch toe voor 't naeste hebbe weten te bedencken; meenende daermede te beduyden
verscheiden algemeene eigenschappen daer in het wesen van het Epigramma bestaet, ende
die ick in d'andere naemen niet en vinde.’ (Constantijn Huygens, Koren-Bloemen, bladzijde
617)
Zoals Pijper in de herziene versie van deze inleiding (1931) formuleert, heeft hij ‘getracht
de toehoorders op het juiste spoor tot het verstaan van dit werkje te brengen door middel van
Constantijn Huygens' epigram. Het motief waarop de zes onderdelen gebouwd zijn, bestaat
uit de eerste twee maten van het oud-Hollandse lied O Nederland, let op Uw Saeck.’ Op deze
wijze liet Pijper Mengelberg de muzikale variant dirigeren van zijn herhaalde waarschuwingen
tegen het artistieke beleid van het Concertgebouw, zonder dat deze het zelf in de gaten had.
[WP:] J.A. Alberdingk Thijm, Vondel's vaart naar Agrippine, gecomponeerd (1903) door
Alphons Diepenbrock.
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Het centrum van muzikaal Nederland aanvaarde de opdracht van dit korte werk als
een bewijs van durende erkentelijkheid en toegewijde waardering.

Zes symfonische epigrammen (1928)
's-Gravenhage, 25 november 1931
Residentie-Orkest o.l.v. Peter van Anrooy
Het werk is geschreven voor het 40-jarig jubileum van het Concertgebouworkest,
tussen september 1927 en maart 1928. Het zijn zes onderling nauw samenhangende
puntdichten, zeer eenvoudig van constructie en beknopt van afmeting. In het
programma voor de eerste uitvoering (12 april 1928, Amsterdam) heb ik getracht de
toehoorders op het juiste spoor tot het verstaan van dit werkje te brengen door middel
van Constantijn Huygens' epigram:
Veracht mijn Sneldicht niet; 't is Alchimistery;
't Is mergh van langen Sinn. 'k Segh niet hoeveel het weerd is,
En of 't uyt goede stof of quaa gedistilleert is;
Maer soeckt ghy sot of wys in 't korte, so leest my.43

Het motief waarop de zes onderdelen gebouwd zijn, bestaat uit de eerste twee maten
van het oud-Hollandse lied O Nederland, let op Uw Saeck. Het is mij gebleken dat
het merendeel der toehoorders dit gegeven in de verschillende vermommingen niet
heeft herkend. Daarom moge hier een korte analyse een plaats vinden. Het thema

bevat drie kiemcellen, hierboven aangegeven met 1, 2 en 3. In elk van de epigrammen
wordt een dezer kiemcellen nader uitgewerkt; in Nr. 1, een Grave, in het karakter
van een marcia funèbre, en in Nr. 6, eveneens een plechtig gaand marsachtig stuk,
worden de elementen 1 en 3 verwerkt. Het tweede epigram is gebouwd met
gebruikmaking van kiemcel 2; nrs. 3 en 5 bevatten verwerkingen van elementen 1
en 2. Het vierde deel brengt het hele thema, fugatisch.
Het is hier niet de plaats om uitvoerige technische uiteenzettingen te geven over
de contrapuntiek, de harmoniek en de instrumentatie van het werkje. Alleen moge
nog opgemerkt worden dat alle samenklanken langs contrapuntische weg ontstaan
zijn. Zo is de vijfklank E-F-Fis-G-As, waarop het vijfde epigram is gebouwd, niet
anders dan de compressie van kiemcel 2. En het slotakkoord van het vierde epigram,
Gis-Cis-Fis-B-E-A-D-G is de melodische (niet de harmonische!) consequentie van
kiemcel 1.

43

Dit epigram staat in de inleiding van boek 12 van Vondels Korenbloemen (hier volgens de
spelling in de uitgave van 1672).
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Men zal er goed aan doen deze Epigrammen niet te beschouwen als variaties op een
oud lied. De variatietechniek stelt geheel andere eisen dan ik mijzelf met deze opgave
had gesteld. Mijn bedoeling was in zes korte, nauw verwante muziekstukken alle
mogelijkheden welke een melodisch gegeven biedt, zo volledig mogelijk uit te
werken. Formeel gesproken zou men de stukken zes ‘doorwerkingen’ mogen noemen.
Het bovenstaande bevat geen sleutel tot het ‘verstaan’ van de muziek. Muziek kan
niet langs de omwegen van een literair praatje of een lyrische exclamatie ‘verstaan’
worden. Muzikale waarheden hebben met redelijkheid weinig van doen. De
muziekgevoelige, die na de uitvoering van een stuk volstrekt buiten staat is iets
omtrent zijn gewaarwordingen betreffende het zojuist gehoorde mede te delen, kan
meer van die muziek ‘begrepen’ hebben dan de kunstgevoelige, die wel het vermogen
bezit zijn muzikale gewaarwordingen in buitenmuzikale begrippen te transformeren.
Ik zou zelfs willen zeggen dat de meest specifiek-muzikale gevoeligheid weigert,
muzikale ervaringen te mengen met literaire of picturale.
Het motto dat ik boven de Epigrammen schreef:
...since brevity is the soul of wit,
And tediousness the limbs and outward flourishes,
I will be brief...
(Shakespeare, Hamlet, II 90, 91, 92)

is dus niet op te vatten als een stemmingsbepaling, maar louter als een zinspeling op
de wenselijkheid van beknopte zegging. Men beschouwe de extreme kortheid der
onderdelen niet als schetsmatigheid: dit partituurtje van twintig bladzijden is evenmin
schetsmatig als een telegram.

Halewijn, symfonisch drama (1933)
Première: Amsterdam, 13 en 14 juni 1933 (Wagnervereeniging)
U.S.O. o.l.v. Pierre Monteux44

De Muziek
Halewijn is een symfonisch drama in negen taferelen, verdeeld in twee grote, door
een onderbreking gescheiden, delen. De muziek is het vormgevend element; nadat
de dramatische constructie vastgesteld was, resulteerden vorm en spanningsverloop
vanzelf uit de abstract-muzikale gegevens. Hieruit volgt dat onder ‘symfonisch drama’
iets

44

Pijper kreeg de opdracht tot het schrijven van het symfonisch drama Halewijn ter
gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Wagnervereeniging. Bovendien werd
de eerste uitvoering gegeven in het kader van het jaarlijkse Muziekfeest van de ISCM,
dat voor het eerst in Nederland plaatsvond. Deze toelichting van Pijper werd ook
gebruikt voor de voorstelling van de Wagnervereeniging in Rotterdam op 26 mei 1934.
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anders te verstaan is dan een muziekdrama: de muziek is hier volkomen autonoom
en de wetten der traditionele muziekdramaturgie zijn slechts gevolgd voor zover zij
de muzikale eisen niet in het gedrang brachten.
Getracht is ook in de muzikale uitbeelding de antithese tussen het muzische
(Halewijn) en het redelijke element (het Koningskind) te verwezenlijken. Halewijn
heeft een zuiver vocale partij, gezongen van het begin tot het einde. Het Koningskind
spreekt op toon, de techniek welke ik ook in vroegere werken reeds had toegepast
(Antigone, De Bacchanten, De Cycloop); waarbij dus het spreken zuiver muzikaal
gebonden blijft en opgenomen wordt in het muzikale ensemble. In dit werk wordt
dus enerzijds de uiterste consequentie der spreekmelodie (Janáček) getrokken;
anderzijds verlangt de gekozen uitbeelding der dramatische conflicten het meest
absolute belcanto. De tritagonisten zijn evenzeer vocaal opgevat, hoewel hun partijen
minder expressief-melodisch zijn dan die van de protagonist. Uitzondering hierop
is Halewijns moeder in het achtste tafereel, waar haar rol een sterk protagonistisch
karakter krijgt.
Voor de muziek van Halewijns toverlied koos ik de (gestileerde) melodie van de
oude ballade. De motieven welke men verder aantreft, zijn alle uit deze melodie
afgeleid. Als symfonisch werk beschouwd zou men de Halewijn dus een
monothematische compositie moeten noemen. De eigenlijke kiemcel is het
hoofdmotief: kleine terts, gevolgd door reine kwart, in stijgende, zowel als dalende
richting. Voorts de thema's afgeleid uit oud-Hollandse minneliederen (Meisken jong,
mooy maegdetje teer, Daer zat een sneeuwwit vogeltje, Ic wil den Mei gaen houden
en andere), welke op sommige plaatsen gebruikt worden. Motivisch is dit hele
complex echter, naar men horen zal, ten nauwste verwant aan het Halewijnslied,
zodat op deze wijze een ongewoon sterke eenheid vanzelf tot stand kwam.
De negen taferelen zijn onderling zeer verschillend van lengte. De eerste, vijfde,
zesde en negende scène bevatten de zwaartepunten van het werk. De veel kortere
taferelen II, III, IV, VII en VIII zijn te beschouwen als intermezzi, waarvan de eerste
drie betrekking hebben op het Koningskind, de laatste twee op Halewijn. Van even
groot belang als de muzieken bij open doek zijn de fragmenten welke als inleiding
en overgang fungeren. De twee grote muziekstukken waaruit het drama Halewijn
bestaat, zijn twee ondeelbare, geheel organisch gebouwde eenheden. Men heeft hier
dus niet te doen met negen losse scènes, verbonden door acht overgangen en ingeleid
door een op zichzelf staande ouverture, maar met een óók visueel waarneembaar
gemaakte symfonie in twee grote delen. Voor het totaalbeeld van het werk zijn de
muziekstukken welke tussen twee korte scènes als bijvoorbeeld III en IV spelen, van
evenveel importantie als de muziek bij de catastrofe, of bij de exodus.
Een compositorisch-technische beschouwing laat ik bij deze gelegenheid liever
achterwege. Een enigermate bevredigende analyse zou de grenzen van een
programma-inleiding ver overschrijden. En een halfweg bespiegelende verhandeling
over de toon-
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kunstige en artistieke bedoelingen welke ik met het concipiëren en componeren van
dit werk gehad heb, lijkt mij zeer overbodig. De muziek zelf kan zonder omwegen
uiten wat hier ter plaatse in woorden slechts zeer ten naaste bij aangeduid zou kunnen
worden. Als men de luisterinstelling kan vinden waarmee men een Zauberflöte, een
Musikalisches Opfer, een Symphonie fantastique, een Pelléas waarlijk verstaan kan,
zal ook het muzikaal begrijpen van dit werk geen enkele moeilijkheid ondervinden.
En ik ben er diep van overtuigd dat men deze Halewijn uitsluitend louter muzikaal
kan benaderen. In hoogste instantie is dit natuurlijk het geval met elk
muziekdramatisch werk; het lijkt echter niet overbodig, juist in verband met de aard
van het onderwerp, in verband ook met de uiterst geserreerde uitdrukkingswijze van
dit symfonisch drama, er nogmaals de nadruk op te leggen.
Het komt mij bovendien gewenst voor, zoveel mogelijk affectatieve gevoelens van
‘modernistische’ aard te vermijden; de verschillen tussen de expressiviteiten van
vroeger en thans berusten immers op volstrekt andere bases dan door de partijgangers
der actuele stromingen wordt voorondersteld. De kloof tussen de veertiende en de
twintigste eeuw is in de muziek gemakkelijk te overbruggen geweest...

Halewijn, symfonisch drama (1933)
Rotterdam, 6 juli 193545
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse

Ter inleiding
Dr. Paul Cronheim schreef in zijn artikel, gepubliceerd ter gelegenheid van de eerste
opvoering van Halewijn in juni 1933: ‘Inderdaad bezit ons land geen operacultuur,
voor zover hiermee de kunst verstaan wordt die in Italië, Frankrijk en Duitsland sinds
eeuwen beoefend wordt. Een uitheemse kunst heeft in ons land nooit kunnen aarden
en zal dit, gelet op de geschiedenis onzer beschaving, ook nimmer doen: alle pogingen
die erop gericht zijn hier een cultuur over te planten die in het zuiden en in het oosten
bloeit, zijn mislukt en zullen ook in de toekomst tot mislukking gedoemd zijn. [...]
Een opera in Nederland zal mogelijk zijn, indien en voor zover het lukt onze
scheppende kunstenaars in die beweging in te schakelen; slechts dan zal zij ook in
ons land bestanddeel van het maatschappelijk leven kunnen worden.’
Later zal uitgemaakt worden in hoeverre deze uitspraak van de leider der
Wagnervereeniging, aan wiens initiatief de totstandkoming van dit werk te danken
is, een toekomstvoorspelling heeft bevat. In verband met muzikale kunstwerken
immers is de Tijd de enige bevoegde rechter.

45

De uitvoering van het symfonisch drama Halewijn op 6 juli 1935 in de Grote
Schouwburg van Rotterdam werd gegeven ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe Museum Boymans. De tekst was op initiatief van Eduard Verkade overgebracht
in het Middelnederlands.
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De opvoering van heden wijkt in enkele opzichten af van de eerste voorstellingen,
door de Wagnervereeniging gegeven. Wat het muzikale deel betreft is geen noot en
geen achtste rust veranderd. Zij die uitsluitend om te luisteren deze voorstelling
komen bijwonen, kunnen dus geen nieuwe ervaringen verwachten. Aan de taak van
de zusterkunsten, die van het woord en het gebaar, is echter wel het een en ander
gewijzigd.
Halewijn is een symfonisch drama in negen taferelen, verdeeld in twee grote, door
een onderbreking gescheiden, delen. Het eerste deel speelt ten naaste bij een uur, het
tweede deel plusminus drie kwartier. De muziek is het vormgevend element; nadat
de dramatische constructie vastgesteld was, resulteerden vorm en spanningsverloop
vanzelf uit de abstract-muzikale gegevens. Hieruit volgt dat onder ‘symfonisch drama’
iets anders te verstaan is dan een muziekdrama: er kan volstaan worden met een
minimum aan tekst, de handeling ligt in de notentekens opgesloten, de ‘wetten’ der
traditionele muziekdramaturgie zijn slechts gevolgd voor zover zij de muzikale eisen
niet in het gedrang brachten. De muziek is hier volkomen autonoom en alle eventueel
te stellen problemen van psychologische, metafysische of esthetische aard zijn in en
door de muziek reeds opgelost. Zodat voor de ideale toehoorder en toeschouwer dit
werk niet een ding werd om over te peinzen, te filosoferen, doch eenvoudig om naar
te luisteren en te kijken.
Getracht werd zowel in het scenario als in de muzikale uitbeelding de antithese
tussen het muzische (Halewijn) en het verstandelijke element (het Koningskind) te
verwezenlijken.
Halewijn heeft een zuiver vocale partij, gezongen van het begin tot het einde. Het
Koningskind spreekt op toon, de techniek waarbij het spreken muzikaal gebonden
blijft en opgenomen kan worden in het klinkende ensemble. Enerzijds wordt dus de
consequentie der spreekmelodie (Janáček) ten volle aanvaard, anderzijds verlangt
de gekozen uitbeelding van de dramatische conflicten een absoluut belcanto.
Protagonist en antagonist staan dus ook stilistisch zo scherp mogelijk tegenover
elkander. De tritagonisten zijn evenzeer vocaal behandeld; hun partijen zijn
gewoonlijk minder expressief-melodisch dan die van de protagonist. Met uitzondering
van de rol van Halewijns moeder in tafereel 8, welke rol daar ter plaatse sterk
protagonistisch is.
Voor de muziek van Halewijns toverlied koos ik de (gestileerde) melodie van de
oude ballade. De motieven welke men verder aantreft, zijn alle uit deze melodie
afgeleid. Als zuiver symfonisch werk beschouwd, zou men de Halewijn dus een
monothematische compositie moeten noemen. De eigenlijke kiemcel is het
hoofdmotief: reine kwart, waarin een kleine terts besloten ligt (bijvoorbeeld f-bes-as,
stijgend, of g-d-e, dalend). Voorts zijn daar de thema's, afgeleid uit oud-Hollandse
minneliederen (Meisken jongh, mooy maegdetje teer, Daer zat een sneeuwwit
vogeltjen, Ic wil den Mey gaen houden en andere) welke op vele plaatsen, met name
in het derde tafereel, gebruikt worden. Motivistisch is dit hele complex echter, naar
men horen zal, ten nauwste verwant aan het Halewijnslied, zodat op deze wijze een
ongewoon sterke eenheid vanzelf tot stand kwam. Hiernaast verschijnt nog een klein
aantal zelfstandige motieven, ten dele door het gehele werk, ten dele in de
afzonderlijke taferelen
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en tussenspelen. Tot de eerste categorie behoort een tweetal motieven welke met de
in het drama verwerkte doodsdriften te maken heeft (het eerste treedt voor de eerste
maal herkenbaar op als fluitmelodie bij de woorden ‘Si vanden vergetenheijt’ in het
eerste tafereel). Tot de tweede categorie behoort een aantal motieven dat als
bouwstenen voor de afzonderlijke taferelen dient. Zo zal men gegevens uit het vierde
tafereel (‘Si ging al in haers vaders stal, en coos daer tbeste ros van al’) terugvinden
in de entr'acte-muziek, die aan het slottafereel voorafgaat (‘Si sette haer schrylings
op dat ros, al singend en clingend reet si door tbosch’). Zo is er natuurlijk veel meer,
dat slechts in het kader van een uitvoerige muzikale analyse duidelijk te maken zou
zijn.
De negen taferelen zijn onderling zeer verschillend van lengte. Het eerste deel
bestaat uit de scènes 1 tot en met 5. Hierin zijn 1 en 5 de hoofddelen; de drie
tussenliggende taferelen 2, 3 en 4 zijn te beschouwen als korte intermezzi, betrekking
hebbend op het Koningskind (haar vragen om naar Halewijn te mogen gaan, de
kleedscène en de stalscène). In het tweede deel zijn wederom de scènes 6 en 9 het
grootst, en de taferelen 7 en 8 zijn de intermezzi, welke thans met Halewijn te maken
hebben (7: ‘Gaet ginder onder de galge’ en 8: de ontmoeting met Halewijns moeder).
Van ten minste even groot belang voor de muzikale ontwikkeling van het drama
als deze muzieken bij open doek zijn de acht fragmenten welke als inleiding en
overgangen fungeren. De twee grote muziekstukken waaruit het drama Halewijn
bestaat, zijn twee ondeelbare, organisch gebouwde eenheden. Men heeft hier dus
niet te doen met negen losse scènes, verbonden door overgangen en ingeleid door
een op zichzelf staande ouverture, maar met een ook visueel waarneembaar gemaakte
symfonie in twee grote delen.
Het voornaamste verschilpunt tussen de drie modelopvoeringen door de
Wagnervereeniging tot stand gebracht en de vertoning van hedenavond ligt in het
tekstboek. Op initiatief van Eduard Verkade werd de tekst in het Middelnederlands
overgebracht. Eertijds waren slechts het tweede tafereel en sommige fragmenten uit
6, 7 en 8 woordelijk uit de oude ballade overgenomen. Door het tekstboek van Emmy
van Lokhorst in zijn geheel in deze primitiever bewoording, welke uit de aard der
zaak niet voor een wetenschappelijk verantwoord Middelnederlands gedicht wil
gelden, over te brengen, werd een groter eenheid tussen woord en toneelbeeld bereikt
en de dramatische gebeurtenissen verschuiven naar een verder achterwaarts gelegen
plan, dichter bij het gebied der muziek gelegen.
De dichteres van het libretto, dat door de criticus De Ronde ‘een door uiterste
geserreerdheid en afwezigheid van alle overbodigs, welhaast ideaal operalibretto’
werd genoemd, schreef in het programma van de eerste opvoeringen, naar aanleiding
van het dramatisch conflict, het volgende, dat tot wezenlijk verstaan van de aan dit
werk ten grondslag liggende gedachtegangen onmisbaar is:
Halewijn, symbool van de natuur, van het instinct, is een grote gestalte,
waarin ogenschijnlijk tegenstrijdige elementen zijn verenigd: zowel
verleidingskracht als wreedheid, de eeuwige bron van muziek en gedicht,
het instinct. Tegenover hem staat de figuur
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van het Koningskind, afgezante van de menselijke samenleving,
verpersoonlijking van de Rede. Ook zij wordt gelokt door ‘het liedekijn’,
door de magische werking van het toverlied, ook zij wil ‘bij hem zijn’,
aangetrokken door de stuwende natuurkracht die in Halewijn is belichaamd.
Maar tegelijk is in haar de wens aanwezig de natuur te beheersen, sterker
te zijn dan Halewijn en hem te onderwerpen aan de wetten en criteria die
in de maatschappij gelden. Zij wil Halewijns lied verstaan, maar het instinct
laat zich niet met redelijkheid benaderen. Halewijn wordt hier geplaatst,
niet tegenover een willekeurige vrouw, maar tegenover een Koningskind,
dat wil zeggen een der hoogste vertegenwoordigsters der mensheid. Als
zij gevaar loopt te gronde te gaan aan de natuur, aan hetgeen zij niet
begrijpt, verkiest zij uit zucht tot zelfbehoud het vernietigen van dat voor
haar onverstaanbare. Het instinct laat zich niet doden, de natuur herneemt
altijd haar rechten tegenover menselijke inperking. Zo herrijst Halewijn
na zijn dood en zingt weer zijn toverlied: ‘Ik ben het lied, dat eeuwig zal
zijn.’
Een ander verschilpunt tussen de vroegere opvoeringen en deze ligt in de regie, de
decors en de kostumering, thans verzorgd door Eduard Verkade. Verkade heeft, in
nauw contact met de auteur, gestreefd naar een zo zinvol en eenvoudig mogelijke
vertoning, waarbij aan het zuiver mimische gedeelte een aanzienlijk ruimer plaats
kon worden afgestaan. Wij zijn zo gelukkig geweest in Corrie Hartong een ten zeerste
muzikaal bevoegd choreografe te vinden, die de mouvementen van haar ensemble
even volstrekt op de partituur heeft weten af te stemmen als de metteur-en-scène zijn
toneelbeeld en handeling.
Ik ben gelukkig, aan de stad mijner werkzaamheid thans de resultaten te mogen
tonen van hetgeen in maandenlange, intense en verheugende samenwerking voorbereid
werd.

Concert voor violoncello en orkest (1936)
Première: Amsterdam, 22 november 1936
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg; solist: Marix
Loevensohn46
Vulnerant omnes, ultima necat47
Het werk is geschreven in 1936, op verzoek van Marix Loevensohn. Duur: ± 15
minuten. Bezetting: 2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, 3 hoorns,
3 trompetten, 3 trombones, tuba, harp, slagwerk en strijkorkest.
Vorm. Het concert bestaat uit vijf zonder onderbreking in elkander overgaande
delen. De korte inleiding (twintig maten), waarin het materiaal voor het hele concert
geëxponeerd wordt, is een Poco adagio. Hierop volgt het eerste scherzo, dat uit drie
46
47

Pijper schreef dit werk voor Marix Loevensohn, ter gelegenheid van diens afscheid
als solovioloncellist van het Concertgebouworkest.
Alle [uren] wonden, het laatste doodt (opschrift op wijzerplaten van klokken).
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even grote delen bestaat (a, b en c). A en b stijgen tot een climax, c verloopt
pianissimo. Het middendeel: Lento assai, is ook melodisch het centrum van het werk.
De solopartij, welke aanvankelijk deelnam aan de rustige beweging van het orkest,
wordt na het dynamische hoogtepunt (het midden van dit deel, en daarmee van het
gehele concert) figuratief van karakter en bereidt zodoende het 4e deel (Allegro
aperto) voor. Dit is het tweede scherzo, vijf variaties op een thema van twaalf maten.
De scherzo-beweging wordt op het hoogtepunt plotseling ingehouden, gestremd als
het ware. Op deze climax volgt het vijfde deel, de Epiloog (largamente). Dit slotdeel
begint als een siciliano, de beweging wordt steeds rustiger en na een korte cadens
voor het solo-instrument eindigt het concert pianissimo, quasi niente.
Rekening houdend met het enkelvoudig melodisch karakter van het gekozen
solo-instrument, komen in dit concert geen eigenlijke doorwerkingen of grote
ritmische complicaties voor. Over het algemeen is de beweging zeer rustig en de
snelle delen hebben de betekenis van intermezzi.
Thematiek. De eerste maat

bevat alle gegevens welke in de loop van het stuk tot ontwikkeling komen. De beide
trioolmotieven worden evenzeer melodisch verwerkt als de beide verticalen (c-as-f-des
en d-fis-gis-e). Men zal dit zonder moeite kunnen herkennen in het begin van het
Lento zowel als in de Epiloog. Minder gemakkelijk herkenbaar is de thematische
structuur in de beide scherzi. Hoofdthema van het eerste scherzo:

Hoofdmotief van het tweede scherzo:

Naast de eigenlijke kiemcel (maat 1 van het concert) is het volgende motief,

dat voor de eerste maal in maat 12 optreedt, van grote betekenis voor de structuur
van het werk. Alle climaxen zijn gebouwd met gebruikmaking van de syncopische
elementen uit dit motief. Het treedt bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar op de voorgrond
in de tweede helft van het Lento en op het einde van het tweede scherzo.
Beschouwing van een aantal secundaire motieven en minder in het oor vallende
thematische bewerkingen zou de overzichtelijkheid van deze inleiding niet ten goede
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komen. Om dezelfde reden blijft een behandeling van de instrumentatie en de
harmoniek ditmaal achterwege.
Voor de algemene stemming, de muzikale sfeer van het werk, zij verwezen naar
het motto.

Scènemuziek en Reien bij Vondels Faëton (1937)
Rotterdam, 11 december 1937
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Willem Pijper48
Het treurspel behandelt de mythologische gebeurtenis welke door Ovidius beschreven
is. Faëton, zoon van de zonnegod Febus, dwingt zijn vader de gunst af, eenmaal in
diens plaats de zonnewagen te besturen, om aldus aan zijn vijanden zijn goddelijke
afkomst te tonen. Te jong en onervaren als hij is, slaagt Faëton er niet in het gespan
zijns vaders in het rechte spoor te houden; de vurige zonnewagen steekt aarde en
hemel in brand en slechts doordat Jupiter de ‘dolle wagenaar’ met zijn bliksem treft
en in zee doet neerstorten, kan een einde gemaakt worden aan het gevaar.
Het eerste bedrijf voert Faëton met zijn moeder Klymene en zijn drie zusters ten
tonele. Nadat Klymene aan haar zoon zijn goddelijke afkomst onthuld heeft, volgt
de eerste rei, een magistrale schildering van de zonsopgang, welke vooruitloopt op
Febus' verschijnen in de tweede akte. In dit tweede bedrijf vinden de gebeurtenissen
plaats welke het verloop van het treurspel bepalen. Nadat Faëton met de zonnepaarden
weggereden is, behandelt de tweede rei het conflict tussen ouders en kinderen. De
slotzang van deze rei wendt zich weer terug tot de gebeurtenissen van het ogenblik:
‘Laat ons haar (Klymene) gedurende de tocht van Faëton alle achterdocht benemen
of hem iets mocht deren.’ Hierna volgt reeds dadelijk de aankondiging van de
catastrofe: Juno verschijnt en stelt Febus aansprakelijk voor de noodlottige afloop
van het avontuur. De derde rei stelt het begrip tijd op de voorgrond: ‘Wy tellen
d'oogenblicken van dezen bangen dagh. En sidderen en schricken. Men hoort allengs
gewagh van 't ongeluckig mennen des wagens, hemelhoog gevoerd op hoef en
pennen.’
In het vierde bedrijf besluit de Hemelraet tot Faëtons dood. Febus is niet bij machte
zijn zoon te redden. De vierde rei schildert de ontknoping en Faëtons val. Het laatste
bedrijf wordt gevuld door het bodeverhaal van De Faem en Febus' klacht. De
afsluitende muziek klinkt, nadat Jupiter en de Hemelraet Febus toegesproken hebben
en hem vermaanden ‘het gerâbraeckte en den wagen in zijn orden te herstellen’ en
voort te gaan met het mennen van de zonnewagen, zonder welke de wereld duister
ligt en geen leven kent.

48

De première van Vondels Faëton met de muziek van Pijper vond plaats in de
Amsterdamse Stadsschouwburg op 19 november 1937. In het programmaboekje was
een tekst opgenomen met als titel ‘De muziek bij Faëton’, geschreven door Paul F.
Sanders. Voor de uitvoering van de muziek door het Rotterdamsch Philharmonisch
Orkest op 11 december 1937 schreef Pijper de toelichting zelf.
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Bij deze concertuitvoering vervalt een enkele scènemuziek welke te nauw met de
handeling verbonden is. Tot uitvoering komen dus achtereenvolgens: de vier reien,
geschreven voor stem en tegenstem, Febus' klacht (melodrama) en de slotmaten,
zonder Jupiters laatste woorden. De muziek is geschreven voor sopraan en bariton,
met begeleiding van dertien solo-instrumenten en duurt plusminus 30 minuten. De
vier reien afzonderlijk zou men kunnen opvatten als een vocaal-instrumentale
kamersymfonie in vier delen. Men geve zich echter rekenschap van het feit dat de
muziek in haar geheel ontworpen werd ten behoeve van een vertoning van het
volledige treurspel, zodat het wenselijk mag heten dat men zich op de hoogte stelt
van hetgeen in de omsluitende vijf bedrijven op het toneel gebeurt. Met het
bovenstaande zij hiertoe een korte handleiding gegeven.

Concert voor viool en orkest (1939)
Première: Rotterdam, 1 en 3 maart 1939
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Eduard Flipse; solist: Hendrik
Rijnbergen49
Het werk is gecomponeerd in 1938. Orkestbezetting: strijkorkest, 2 fluiten, 2 hobo's
(2e wisselt met Engelse hoorn), 2 klarinetten en basklarinet, 2 fagotten en contrafagot,
4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones en harp, geen slagwerk. Duur: ± 20 minuten.
Het concert bestaat uit drie delen. Het eerste deel vertoont een combinatie van
twee tempi: het orkest beweegt in langzame kwarten (Lento); de teleenheid van de
solopartij is een tamelijk vlotte achtste (Allegretto grazioso). Het tweede deel is een
zeer breed Adagio, het laatste deel een perpetuum mobile in snelle zestienden (Molto
allegro).
Harmonisch groeide het stuk uit een pluritonale combinatie op de grondtoon D.
De sluitingen van de drie afzonderlijke delen zijn alle herkenbaar als een steeds
hogere potentie van het tonale centrum, waarvan bij de compositie werd uitgegaan.
Het is natuurlijk ondoenlijk in het bestek van een programma-inleiding een zelfs
maar oppervlakkige formele en harmonische analyse te geven welke de hoorder tot
leidraad zou kunnen dienen. In de praktijk is evenwel steeds nog gebleken dat de
behoefte aan ‘begrijpen’ aanvankelijk niet zo bijzonder groot is, vooral niet wanneer
het ‘volgen’ van de muzikale gedachtegangen niet stuit op moeilijkheden van
akoestische aard.
Het hoofdthema van het gehele werk wordt in de eerste twee maten geëxponeerd.
Dit thema wordt vooral in het eerste en derde deel verwerkt; het Adagio heeft een
eigen thematiek, welke ook in het laatste deel, ritmisch veranderd, gebruikt wordt.
Het karakter van deze thema's en van alle secundaire motieven wordt bepaald door
de techniek en de expressiemogelijkheden van het solo-instrument. Op het concertante
element valt vooral in de beide korte cadensen (eerste en derde deel) de nadruk.

49

De Amsterdamse première door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard
van Beinum vond plaats op 7 januari 1940; ook toen speelde Hendrik Rijnbergen de
solopartij.
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Zes Adagio's (1940)
Première: Utrecht, 14 november 195150
Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Paul Hupperts

Muzikale bijzonderheden bij de Intrada (Parodos)51
De Parodos bestaat uit 27 driekwartsmaten, dus drie maal 3 × 3 maten. Het tempo
is Grave, zodat de langzame, ernstige binnenkomst gewaarborgd wordt. Eerst komen
drie maten, waarvan de grondtoon C is; dan volgen er drie op D, daarna drie op E.
Zo vertoont het begin van de Parodos een opgang in een terts, geheel overeenkomende
met onze inzichten omtrent de verdeling van de Tempel (Voorhof, Tempel,
Middenkamer). Daarop volgen drie maal twee groepen van drie maten, welke de
climax brengen op het voorlaatste drietal maten, waarin we duidelijk de leerling-slag
in het ritme (in het slagwerk) opmerken, als volgt:
Het hoofdritme van het gehele stuk is gebaseerd op de zogenaamde ‘profane kloppen’
uit de ouverture van Die Zauberflöte van Br. Mozart. Bij Mozart zijn ze als volgt te
herkennen:
Hier vinden we ze aldus terug:

De middelste (14e) maat is in zoverre bijzonder, dat deze geheel identiek is aan de
middelste van de Exodos, zodat Parodos en Exodos beide rondom die maat
symmetrisch zijn gebouwd.
Het slot van de Parodos brengt een verspreid liggende 5-klank op C (12-stemmig).
Zo vinden we hier het getal 5, gecombineerd met: de 12, wat ongetwijfeld duidt op
de Meestergraad, maar waar we thans niet nader op in kunnen gaan. Tevens is deze
nadruk op de C van belang: de hele muziek voor de 1e graad is gebouwd op de
tonaliteit C; deze toonaard is de eenvoudigste voor ons gehoor, prototype en in zekere
zin punt van uitgang van het hele West-Europese toonsysteem.
Vlak na het uitklinken van deze schijnbaar gecompliceerde, doch natuurlijke en
welluidende C-klank komt dan de eerste slag van de Achtbare Meester, waarmee het
openen van de Loge, het ordenen van de Chaos uit de eenvoudige en eenvormige
grondstoffen, begint.

50
51

De première was georganiseerd in het kader van het 40-jarig jubileum van het
Genootschap van Nederlandse componisten (GeNeCo).
In De Vrijmetselaar van maart 1940 verscheen een tekst over de Zes Adagio's, ondertekend
door Br. J. Hofker. (De aanspreekvorm ‘broeder’ wordt gehanteerd om de onderlinge
gelijkheid te benadrukken.) Pijper leverde aan deze tekst een belangrijke bijdrage. Met name
het tweede gedeelte van deze lange tekst, de toelichting op de muziek, moet door Pijper zelf
zijn geschreven. Louter dit gedeelte, geredigeerd door J. Hofker, wordt hier overgenomen.
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Eerste drie maten van de Parodos:

Slotakkoord (laatste drie maten) van de Parodos:

Plattegrond van de structuur van de Parodos:

Muzikale bijzonderheden bij de eerste reis
De eerste reis symboliseert de struikelblokken in het wezen van de Kandidaat; zo
zegt het rituaal van 1820 het zeer duidelijk. Het is een reis door eigen innerlijk, het
is een introverte reis van meditatie. We kunnen ons de Kandidaat indenken, gaande
langs de verschillende aspecten van zijn eigen zielenleven, welke aspecten worden
uitgebeeld door de 12 verschillende tekens van de Dierenriem. Een aantal van deze
aspecten ligt boven, een ander aantal onder de horizon. Eerst denkt de argeloze mens
dat die reis langs innerlijke moeilijkheden wel zal gaan, en zo vertonen zich de eerste
twaalf maten van de muziek (twaalf tekens van de Dierenriem) on-begeleid, dus ook
on-gehinderd, on-omwonden. Tastend in dit onbekende terrein loopt de Kandidaat
door, telkens weer terugkomend na een ontdekkingsreis door een aanzicht van zijn
zielenleven, schijnbaar weer op zijn uitgangspunt terugkerend. Maar naarmate hij
vordert, blijkt het hem dat de hindernissen groter zijn dan hij in zijn blankheid
(kandiditeit) meende; in de tweede helft horen we dan ook contrasterende lijnen in
de bazuinen, daarna in de hoorns, ten slotte in de violen. Juist deze vaagheid,
on-tastbaarheid in de tegenstand doet het affectatieve karakter ervan herkennen;
slechts gedurende de tweede helft van het gehele stuk bij de herhaling van de gehele
‘cantus firmus’, worden de contrasterende tonen vernomen.
De melodie wordt uitgevoerd door een enkele violoncello: de Kandidaat is: een
vrij man van goede naam. Velen drukten dit reeds nader uit: vrij van het verleden
staande en goed van klank.
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Is er mannelijker geluid, vrijer van allure en van zuiverder timbre denkbaar, dan de
muziek die door dit instrument wordt voortgebracht? En worden niet alle aanwezige
Broeders geacht hun inwijding opnieuw mee te maken en te beleven? De mens die
de reizen maakt, is in aanleg reeds een der onzen; hij is op weg naar het Licht. Hier
past slechts het meest menselijke, het mannelijkste aller muzikale geluiden: de cello!
In de muziek van alle drie reizen overheerst het getal 12, en wel in de eerste twee
reizen in twee maal 12 tweekwartsmaten. Deze reizen duren dus 48 tellen. Ieder der
12 maten is zodanig verdeeld dat duidelijk 4 maal 3 naar voren komt: vier maal wordt
een elementendriehoek doorzocht gedurende de reis.
Merkwaardig is hierbij op te merken dat de componist bij het componeren niet
alleen twee maal 12 maten gebruikte, doch ook, dat de melodiek zelf slechts uit juist
12 tonen bestaat, die een opeenvolgende reeks vormen. Ook de driehoeken zijn, in
de eerste twaalf maten vooral, duidelijk hoorbaar, waarbij ze telkens weer worden
herhaald en waarbij een in zichzelf terugkeren als het ware wordt gesuggereerd.
Hoewel het gehele muziekstuk aldus verstandelijk is uit te leggen en geheel
doordrenkt is van symbolieke gedachten, is toch een geheel ontstaan dat niet nalaat
de grootste innerlijke ontroering en diepe stemming te veroorzaken, waardoor, ook
zonder de kennis van deze bijzonderheden, juist datgene wordt bereikt wat de muziek
beoogt: in-wijding.
De cantus firmus van de Drie Reizen:

De twaalf melodietonen van 1e (en 2e) Reis:

Muzikale bijzonderheden bij de tweede reis
De tweede reis doet in zijn muzikale onderstreping zeer sterk aan de eerste denken.
Ook thans wordt weer een reis gemaakt door het positieve en het negatieve deel van
de ziel, dus langs de Dierenriem met zijn mannelijke en vrouwelijke tekenen langs
de regelmatige viervlakken. Ook nu bestaat de reis dus uit tweemaal 12 maten, maar
andere tegenstanden worden door de naar zelfkennis zoekende Kandidaat opgezocht.
De eerste reis heeft de Kandidaat reeds in de grond veranderd: hij is iets van zijn
meegebrachte zelfvertrouwen kwijn; hij heeft iets van dat schijnbaar sterke in zich
moeten laten varen, doch kwam daardoor vanzelf op een hoger niveau van innerlijke
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beschaving. Daarom ligt de melodie, de cantus firmus, een heel octaaf hoger. Wel
begint de Kandidaat schijnbaar weer op het uitgangspunt, het Westen, maar het is
een ander Westen, hij is een winding van de levensspiraal omhooggeklommen; hij
heeft de eerste trede van de maçonnieke ladder reeds bestegen. Maar om het minder
uiterlijke zelfvertrouwen (en daardoor de betere mogelijkheid van zelf-doorschouwing)
uit te beelden, wordt de rol van de Kandidaat niet meer toevertrouwd aan de
baritonachtig heroïsche cello, doch aan de viola, of altviool, elegischer en gehavender
van timbre. Want er is in de gehele leerlingsgraad een eigenaardige ondertoon te
beluisteren, een ondertoon van zichzelf-verliezen, teneinde het Andere te vinden. In
die zin is ook de climax in deze graad, het offer aan het Altaar, op te vatten: zich zelf
verliezen. Met dat ‘zelf’ zij dan bedoeld het lager zelf, het aardse zelf, dat tot
zelfbehoud en zelfverdediging, zelftucht en zelfverheffing aanleiding geeft. Met dit
‘verliezen’ wordt dan bedoeld ‘bewust-worden’, waardoor de kubus van dit ‘zelf’
zichtbaar en daardoor vatbaar wordt. Ook de viola is weer mannelijk, doch meer
‘van binnen aangetast’ dan de zelfbewuste cello.
Onmiddellijk bij de aanvang van de tweede reis verschijnen de contrapunten als
tegenstrevingen; want ten eerste is de Kandidaat ons reeds bekend, hij heeft zich aan
zichzelf en aan ons reeds bekendgemaakt; ten tweede is hij minder zeker van zichzelf
geworden, zodat de kleinste tegenstrevingen zich direct en duidelijk manifesteren;
ten derde zijn deze tegenstrevingen van een geheel andere aard; zij zijn het gevolg
van de werkingen van het verstand, van opvoeding en ondervinding, terwijl de
struikelblokken uit de eerste reis instinctmatig waren, aangeboren, en dus minder
opvallend en minder gemakkelijk naar boven te brengen. Thans echter komt de
Kandidaat reeds direct tegen deze strevingen, tegen deze weerstanden op, en tracht
er doorheen te zien. De meditatie is meer extrovert, meer tweedegraads, gericht. (Er
is veel te zeggen voor de opvatting dat elk der drie reizen uit de eerste graad tevens
verbeeldt een aspect van elk der drie graden van Leerling, Gezel en Meester.) In de
eerste helft van de muziek is gedacht aan het dramatische, het handelend optreden
van de conflicten, tegen de reiziger, door eigen ziel, in; in de tweede helft, de
esoterische helft, verstaat de Kandidaat het beginsel om van zijn tegenstanders helpers
te maken. Zo wordt ook in de ritus voorgeschreven om de tegenstand tegen het hart
de tweede maal minder krachtig te doen zijn dan de eerste maal.
De eerste 6 maten hebben drie tegenstemmen, de volgende 3 maten hebben er 2,
de laatste 3 maten van de eerste helft van de muziek hebben er maar één. De
voornaamste dezer contrastemmen wordt uitgedrukt in regelmatig gaande pizzicati,
dus kort stotende tonen.
Het contrapunt van de tweede 12 maten ligt, gefigureerd, in twee fluiten. Dit geluid
mist het stekende, tikkende, van de voorafgaande pizzicati; de fluit heeft hier iets
glads, indifferents, iets harteloos, zo men wil. (Inderdaad wordt vaak voor het
uitdrukken van een alleenstaand gevoel of een alleenstaande situatie een fluit
gebruikt.)52

52

[WP:] ‘... de fluit leent zich door haar klankkleur veeleer tot uitdrukking van gewaarwordingen
dan tot overbrenging van gevoelens...’ F.A. Gevaert, Traité d'Instrumentation.
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De ‘tegenstand’ behoort tot een andere ‘familie’ dan de reiziger. Deze ontdekking
door de Kandidaat is van fundamentele betekenis. Want, terwijl de struikelblokken
zeker steeds geheel en al tot de psychische inborst van de Kandidaat behoren, is het
mogelijk zich volledig te ontdoen van alles dat werd ‘aangeleerd’, door het scherpe
inzicht te hebben dat het niet tot onszelf behoort. De sfeer van de tweede helft van
de tweede reis is door een en ander minder moeitevol dan de eerste reis dat was.
De eerste- en de tweede-reis-muziek eindigen beide op de dominant van de toonaard
waarin de melodie gezet is; dat is de vijfde trap van de toonaard. Ieder die wel eens
aan muziek heeft gedaan, weet dat de dominant steeds vraagt naar afsluiting door
tonica; de dominant zegt: er komt nog meer, vraagt naar meer, naar ‘het volgende’.

Muzikale bijzonderheden bij de derde reis
Terwijl de Parodos, zowel als de Exodos in ¾ maat geschreven zijn, stonden de
eerste en tweede reis in 2/4 maat. De derde reis echter voert ons weer naar de ¾ maat
terug. De aanwezige Broeders worden op deze wijze weer teruggebracht tot de
beleving van het binnen- en het uitgaan van de Tempel, terwijl de inwijdeling erop
wordt voorbereid. Door deze verandering van maat is het aantal maten hier niet meer
twee maal 12, maar twee maal 8, omdat het totaal aantal toch weer 48 tellen moest
wezen, om op deze wijze de eenheid der drie reizen te waarborgen. De inwijdeling
nadert nu het Licht (hij ziet een schijnsel van Licht), en doet afstand van zijn
al-te-persoonlijke belevingen; hij is op weg een der onzen te worden. Hoewel we
natuurlijk weer als ondergrond het thema van de Kandidaat horen, komt het thans in
de eerste helft driestemmig polyfoon gezet in het strijkorkest. Daarmee wordt vooral
uitgedrukt dat de inwijdeling zijn persoonlijkheid zal moeten offeren, zal moeten
‘verliezen’, om daardoor te kunnen worden opgenomen in de ‘samenzang’ der
Broederschap.
Het persoonlijke, het op het zelf gerichte, het onder-individuele, moet worden
gekend door het ‘ken u zelf’ en door dit ‘kennen’ van de kubus is het mogelijk van
dit onder-individuele ‘bevrijd’ te worden, zodat we het kunnen laten voor wat het
is: Maya. De werkelijkheid ligt daar achter; zij heeft te maken met de Grond der
Dingen, die, na het offer aan het Altaar, zichtbaar zal worden als het Licht van de
eerste graad, een Liefde-licht, dat ons voert tot verbondenheid met het Al: de
Broederketen. Daarom is de muziek van de derde reis gezet in majeur, terwijl de
beide eerste muzieken in mineur staan. Het is alsof de inwijdeling zich op gaat heffen
tot het Al; duidelijk is hier een element van de derde graad verborgen. Gedurende
de tweede helft van deze muziek voor de derde reis, thans zesstemmig gezet, klinkt
dan een discantfiguratie, doordat de piano in het orkest snelle passages in parallelle
kwarten brengt, die een effect van lichtflitsen onwillekeurig voor de geest roepen:
een schijn van Licht!
Ook hier bestaat de melodie weer uit 12 opeenvolgende tonen, waardoor de eenheid
der drie reizen nog eens wordt aangeduid, terwijl ook hier weer gewezen wordt op
het reizen door de elementen van de Dierenriem.
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De muziek van de derde reis eindigt met een combinatie van dominant en tonica.
Deze combinatie zegt ons zo ongeveer: weer is het nog niet klaar, maar er is reeds
veel bereikt; reeds wordt het verlangde aangekondigd:
‘Wann wird das Licht mein Auge finden?’
‘Bald, Jüngling, oder nie!’
(Zauberflöte)

Zo wordt deze combinatie van tonica en dominant ongeveer als een dubbel-punt.
De melodiek van de Derde Reis (in kleine noten: de cantus firmus van 1e en 2e Reis):

De 12 melodietonen van de 3e Reis:
De sluitingen en halfsluitingen van de Drie Reizen:
Halfsluiting I
Halfsluiting II

Halfsluiting III

Sluiting I

Sluiting I

Sluiting III
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Muzikale bijzonderheden bij de Broederketen
Deze muziek bestaat uit 27, dus drie maal 3 × 3 tweekwartsmaten. Wij dienen hierbij
te bedenken dat het heilige getal van de leerlingsgraad het getal drie is, en dat het
heilige getal van de Loge het getal 9 is. (Zegt Dante niet dat Beatrice, de Loge, een
negen is?) Terwijl alle overige delen van de voor de eerste graad gecomponeerde
muziek bestond uit een telkens herhaald en doorwerkt thema, is de bouw van de
muziek voor de Broederketen uit een motief ontstaan. Terwijl een thema steeds uit
een aantal maten bestaat (zo van de Intrada uit drie maten), is een motief altijd veel
korter, en bestaat slechts uit enkele noten. De Broederketen nu is opgebouwd uit
talrijke Broeders, die ieder hun eigen wezen meebrengen en inzetten. Zo was het een
gelukkige vondst van Br. Pijper hier van een kort motief uit te gaan, dat, op vele
wijzen herhaald en veranderd, ten slotte de eenheid uit veelheid duidelijk naar voren
brengt. Het motief bestaat uit de drie tonen c, d en g, stijgend, waardoor dus de
grondtoon c gebonden wordt aan een opstijgende kwart, die mannelijk en krachtig
aandoet. Het bindende, vormgevende element, de orde in de Orde, is hier het
kwartinterval. En evenzeer als het motief eerst van belang wordt als het geplaatst is
als onderdeel van het muziekstuk, en daar een element van uitmaakt, zo is ook iedere
Broeder eerst belangrijk als deel van het geheel, niet als enkeling.
De eerste 9 maten, een drie maal drie, zijn expositie en verwerking van het motief
en van het kwartbegrip, vanuit de gekozen grondtoon c. De volgende 9 bevatten de
climax en het motorisch moment: in de maten 10, 11 en 12 komt de chromatiek op
de voorgrond, 13, 14 en 15 bevestigen de situatie op de bereikte hoogte, 16, 17 en
18 eindelijk geven de aanraking, doordat duidelijk, ineens zacht en dringend, een
geheel nieuwe ritmische figuur driemaal ongewijzigd wordt herhaald, waarna een
korte rust (‘Luftpause’) een grote innerlijke spanning brengt. De spanning wordt bij
deze driemaal drie akkoorden uitgedrukt in een 7-tonig kwartakkoord, dat, hoewel
onveranderlijk van karakter, innerlijk bijzonder magisch werkt door zijn uitzonderlijke
spreiding. Het getal 7 komt tevens manen naar de allerhoogste heiligheid, die hier
gevonden wordt. Maar dan is de muziek niet uit, de Broederketen wordt nog niet
ontbonden! Eerst moet de magie van de handdruk hebben ingewerkt, want pas door
deze kunnen de Broeders zich waarlijk één voelen. De muziek jubelt het als het ware
uit: eenheid in veelheid. De maten 19, 20 en 21 brengen dan ook de reeds gehoorde
chromatiek terug, maar nu in andere richting; de laatste 6 maten, ditmaal geordend
in 3 maal 2 maten, vormen het slot, dat uitloopt in een twaalftonige klank, weer
kwartvormig opgebouwd, dus telkens met tussenruimten (intervallen) tussen de tonen
van een kwart. Want, aangezien alle Vrijmetselaren in de Broederketen staan,
behoorden behalve de 3 van de Leerlingen, ook de 5, de 7 en de 9 in de muziek
aanwezig te zijn. De 9 komt als het slot, want ten slotte wordt een volmaakte Loge
gevormd en deze wordt, zoals reeds gezegd is, door de 9 gesymboliseerd. De 5 komt
in het ritme van de eerste maat als ‘onderschept teken’ voor, aldus:
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Juist deze 5 diende gesluierd gegeven te worden, want zij vormt wel het kernpunt
van de gehele Vrijmetselarij; zegt Bolland niet dat het pentagram de kern der
Vrijmetselarij uitmaakt?53 De 9 vinden we voornamelijk als harmonisch fenomeen
(none-akkoord); bovendien gaat de intrede van de chromatiek gepaard met een
melodische frase, welke de oprichting symboliseert, waardoor de 9 der Meesters
nogmaals wordt onderstreept. Deze associaties werden beide bewust in vrij dicht
versluierde vorm gegeven, doch de Broeders die ze éénmaal zó ‘bewust’ gehoord
hebben, zullen ze altijd herkennen en ernaar ‘indachtig zijn’.
Motief van de Broederketen:

Ritmische figuur van de aanraking:

Zevenklank van de aanraking:

Twaalftonige zevenklank van het slot:

Muzikale bijzonderheden bij de Exodos
Deze is geheel gelijk gebouwd aan de Intrada, maar... om de veertiende maat als
middelpunt is zij een slag omgedraaid, zodat het begin van de Intrada overeenkomt
met het eind van de Exodos. Hierbij heeft het beginsel voorgezeten dat wat werd
opgebouwd bij het binnenkomen der Broeders, weer wordt afgebroken bij het
heengaan. Doch het innerlijk van de Broeder is veranderd, stiller geworden, meer in
zichzelf besloten. Vandaar dat de Exodos eindigt op een enkele c in drie octaven,
zonder meer. Terwijl in de Parodos (Intrada) de maten 19-25 de meest
gecompliceerde zijn, zijn dit in de Exodos de maten 4-10. De climax van de Exodos
ligt in de maten 4, 5 en 6, waarin weer de Leerlingsklop gegeven wordt. Verder is
de bouw van 27 driekwartsmaten, verdeeld achtereenvolgens in drie maal drie, daarna
in drie groepen van twee maal drie maten, dezelfde als van de Intrada.
De bedoeling is dat de Exodos inzet vlak na de rituele sluiting, zodat de Broeders
zich inderdaad onder de muziek naar buiten begeven.
53

Bolland (1923).
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Eerste drie maten van de Exodos:

Maat 14, de centrale maat van Exodos en Parodos:

Plattegrond van de structuur van de Exodos:

Verhouding tussen Parodos en Exodos:

Technische bijzonderheden voor de leider der inwijding
De Intrada (Parodos) bestaat uit 27 maten, die, in het juiste tempo gespeeld, bijna
2 minuten duren. De bedoeling van deze muziek is een bepaalde maçonnieke inkeer
te wekken bij het plaatsnemen der Broeders in de Tempel. De muziek begint dus
eerst, als de laatste der Broeders aanstalten maakt de Tempel te betreden. Zij moet
zo lang van tevoren beginnen dat allen hun plaats bereikt hebben als de laatste maat
wordt gespeeld. Ogenblikkelijk op het versterven van de muziek valt de eerste slag
van de hamer van de Achtbare Meester.
De muziek gedurende de drie achtereenvolgende reizen begint telkens als de
Kandidaat zich in beweging gesteld heeft, niet eerder; de Kandidaat moet in ieder
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geval het Westen weer hebben bereikt, als de laatste maat weerklinkt en de Opziener
wachte tot zo lang met de slag. Want deze laatste maat geeft tevens de toestand aan
waarin de Kandidaat zich na de reis bevindt. Na het wegsterven van de muziek valt
dan de hamerslag van de tweede Opziener.
De muziek van de Broederketen mag eerst beginnen als het Licht is gegeven. Men
zal het beste doen, eerst enkele ogenblikken na het vallen van de blinddoek te wachten
en dan de muziek, als bevestiging op het zien van het Licht, in te zetten. De drie
handdrukken, die het losmaken van de Keten voorafgaan, moeten samenvallen met
de maten 16, 17 en 18, die duidelijk voor zichzelf spreken, en daarna wachte men
nog even met het ontbinden van de Keten tot de muziek uit is (negen maten); dit is
ook de juiste symbolieke handelwijze; de handdruk is niet het eind, maar wel het
hoogtepunt in de Broederketen.
De muziek van de Exodos begint direct als de woorden ‘gaat heen in vrede’
gesproken zijn; zij eindigt ongeveer als de laatste Broeders de Tempel bezig zijn te
verlaten.
Speelt men de muziek van Br. Pijper, dan geve men geen andere muzikale
bouwstukken gedurende de ritus ten beste. Wil men zulks tóch doen, dan wachte
men tot onder het Broedermaal.
De muziek voor de 1e graads inwijding werd, ingevolge de opdracht van de
Commissie, aldus geconcipieerd dat zij zowel ‘in natura’ - dat is dan in dit geval:
door slechts enkele instrumenten - alsook door middel van grammofoonplaten ten
gehore gebracht zou kunnen worden. Naar onze overtuiging is de
werkingsmogelijkheid van een reële uitvoering groter dan die van een mechanische
reproductie. Echter moet in het oog gehouden worden dat men bij een uitvoering in
natura afhankelijk is van de aanwezigheid van enige Bbr. van talent, welke situatie
zich helaas niet in alle werkplaatsen voordoet. De muziek kan uitgevoerd worden
door vijf Bbr. musici, t.w. piano en strijkkwartet.54 Welbewust is de technische
moeilijkheid van de stukken binnen bescheiden grenzen gehouden, zodat (een deel
van) de kapel uit niet-vakmusici kan bestaan. De piano echter is onmisbaar, en ook
dit zou voor vele werkpl. een bezwaar kunnen zijn. Het is n.l. ten enenmale
uitgesloten, voor de realisatie van deze muziek gebruik te maken van een harmonium
of orgel. Het klinkende resultaat zou, naar onze stellige overtuiging, afschrikwekkend
moeten heten en volkomen het tegenovergestelde bereiken van hetgeen beoogd werd.
Voor een groot deel der werkpl. zal het dus aanbevelenswaardig zijn de muziek
door middel van platen ten gehore te brengen. Voor deze opnamen werd een
orkestpartituur geschreven. Ideaal zou natuurlijk zijn, de muziek in haar orkestrale
gedaante in werkelijkheid tot uitvoering te brengen, doch deze wens lijkt voorlopig
tot de utopieën te behoren... De kunst van opnemen en reproduceren heeft echter
reeds een aanmerkelijke hoogte bereikt - wij hoorden b.v. in Sneek kortweg
voortreffelijke mechanische reproducties van de orgeltoccata in d van Bach en van
Wagners

54

Pijper begon aan een versie van de Zes Adagio's voor piano en strijkkkwartet, maar kwam
niet verder dan de schetsen. Zijn leerling Jan van Dijk voltooide het werk in 1992 als zijn
opus 839a.
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Lohengrin-voorspel, die, hoe weinig maçonniek ook in wezen, als ‘onderbreking
van het zwijgen’ (naar Francesco Malipiero) stellig hun waarde hadden. De partituur
van de muziek voor de eerste graad eist een normale bezetting van het symfonieorkest,
te weten twee fluiten, twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten, twee hoorns, twee
(drie) trompetten, drie bazuinen, piano en strijkorkest. De soli (violoncel en viola)
in Eerste en Tweede reis worden uit het orkest gerekruteerd.
Br. Dr. J. Hofker
N.B. Bovenstaand artikel werd door mij geschreven in voortdurend overleg met Br.
W. Pijper, die er sommige gedeelten aan toevoegde, in het bijzonder verantwoordelijk
is voor het muziek-technische gedeelte en dus als medeauteur dient te worden
aangemerkt. - Hofker.
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Affiche van Fré Cohen voor de voorstellingen op 13 en 14 juni 1933 van Halewijn door de
Wagnervereeniging.

Decorontwerp van Johan de Meester voor Pijpers Halewijn.
(collectie Theater Instituut Nederland)
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Decorontwerpen van Johan de Meester voor Pijpers Halewijn.
(collectie Theater Instituut Nederland)
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Kostuumontwerpen van Johan de Meester voor Pijpers Halewijn.
(collectie Theater Instituut Nederland)

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

917

Bijlagen
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bijlage 1
Tijdschriften waaraan Pijper bijdragen heeft geleverd
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (1917-1923)
Caecilia en Het Muziekcollege (1918)
Tivoli-gids (1919-1920)
Het Getij (1920)
De Telegraaf (1920; 1927; 1930; 1931; 1936)
Musikblätter des Anbruch (1922)
De Nieuwe Kroniek (1922-1923)
Groot Nederland (1922; 1923; 1924; 1925; 1938)
De Vrije Bladen (1925; 1926)
Rotterdamsch Nieuwsblad (1925-1928)
De Gemeenschap (1926)
Algemeen Handelsblad (1926-1929)
De Gids (1926; 1932)
De Muziek (1926-1932)
Kringschouw (1926; 1928)
Programma Concertgebouw Amsterdam (1926; 1927; 1928; 1929; 1934)
Het Volk (1927)
Erts (1927; 1929; 1930)
i10 (1927)
Haagsch Maandblad (1927)
Der Querschnitt (1927)
The Chesterian (1927)
Programma Wagnervereeniging (1927; 1928)
Neerlandia (1934)
De Groene Amsterdammer (1934-1946)
Caecilia en De Muziek (1935; 1936)
The Musical Times (1936)
De Auto (1936)
Kroniek voor Kunst en Kultuur (1940)
Het Parool (1945)
Mensch en Melodie (1946)
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bijlage 2
Statistiek onderwerpen van Pijpers artikelen in het Utrechtsch
Dagblad
onderwerp 1917
U.S.O. olv 5
Van Gilse

%
23,8

1918
20

%
32,8

1919
12

%
35,3

U.S.O. olv 2
andere
dirigenten

9,5

3

4,9

1

2,9

Concertgebouworkest 1

4,8

2

3,3

0

0,0

kamermuziek 7

33,3

17

27,9

14

41,2

opera

2

9,5

9

14,8

2

5,9

orgelconcert 2

9,5

3

4,9

1

2,9

koormuziek 2

9,5

5

8,2

2

5,9

theatermuziek 0

0,

1

1,6

0

0,0

dans

0

0,0

0

0,0

0

0,0

beschouwing 0

0,0

1

1,6

2

5,9

100,0

61

100,0

34

100,0

21
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onderwerp1920
U.S.O. 26
olv
Van
Gilse

%
26,8

1921
14

%
18,2

1922
0

%
0,0

1923
0

%
0,0

totaal %
77
19,0

U.S.O. 0
olv
andere
dirigenten

0,0

4

5,2

23

28,

15

41,7

48

11,8

Concegtrebouwokrest 9

9,3

3

3,9

4

5,0

1

2,8

20

4,9

kamermuzeik 37

38,1

29

37,7

31

38,8

8

22,2

143

35,2

opera 4

4,1

8

10,4

4

5,0

2

5,6

31

7,6

orgelconcert 8

8,2

3

3,9

4

5,0

0

0,0

21

5,2

koormuziek 4

4,1

7

9,1

9

11,3

5

13,9

34

8,4

theatermuziek 0

0,0

1

1,3

0

0,0

1

2,8

3

0,7

dans

3

3,1

2

2,6

0

0,0

2

5,6

7

1,7

beschouwing 6

6,2

6

7,8

5

6,3

2

5,6

22

5,4

97

100,0 77

100,0 80

100,0 36

100,0 406

100,0
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bijlage 3
Inhoud van De Quintencirkel en De Stemvork
De Quintencirkel
pag:
5

titel/datering:

oorspronkelijk
verschenen in:
De antimuzikaliteit Erts, letterkundige
van den Hollander almanak voor het
(1926)
jaar 1927

11

Alphons
Diepenbrock
1862-1921 (1926)

De Gids, jrg. 95,
deel III, 93-108

33

Pause del silenzio
(1928)

De Muziek, jrg. II,
251-255 en 293-297

46

Mechanische
muziek en
virtuozendom
(1927)

i10, jrg. 1927,
32-34
(‘Mechanische
muziek’) en Erts,
letterkundige
almanak 1929,
161-163
(‘Virtuozen’)

55

Ludwig van
Beethoven
1770-1827 (1927)

Haagsch
Maandblad, deel 7,
nr. 3, maart 1927

79

Het neoclassicisme De Gemeenschap,
(1926)
jrg. 2, nr. 4,
117-120

84

Muziekleven en
concertpraktijk
(1927)

opmerkingen:
Onder de titel ‘Das
musikfremde
Holland’
verschenen in Der
Querschnitt, jrg. 7,
nr. 6 (juni 1927)
(Holland-Heft),
438-441.

In HPG ook de tekst
zoals die in De
Quintencirkel is
opgenomen
(Appendix Q & S).

Oorspronkelijke
titel: ‘Lou
Lichtveld: Les
vacances du
Pantin’. De drie
laatste alinea's zijn
in De Quintencirkel
weggelaten en in
HPG tussen
accolades geplaatst.

De Muziek, jrg. II, In De Quintencirkel
49-59
zijn een voetnoot en
de slotzin

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

weggelaten. In HPG
tussen accolades
geplaatst.
100

Tristan in 1926
(1926)

De Muziek, jrg. I,
163-166

106

Beethoven en de
jazz (1927)

i10, jrg. 1927, 276 Een alinea uit i10
e.v.
(over Van Wessem)
is weggelaten; in
HPG tussen
accolades geplaatst.

112

Igor Stravinsky
(1926)

Rotterdamsch
Nieuwsblad, 2 en 3
maart 1926 en De
Vrije Bladen, jrg. 2
(1925), 13-15

Het eerste deel
(‘l'Histoire du
soldat’) is
gebaseerd op de
tekst uit het RN van
2 maart 1926, het
tweede deel
(‘Kentering’) op het
tweede deel van het
essay ‘Igor
Stravinsky’ (DVB
1925) en het derde
deel (‘Le sacre du
printemps’) op het
tweede deel van de
tekst in het RN van
3 maart 1926.
In HPG ook de tekst
zoals die in De
Quintencirkel is
opgenomen (direct
na de
oorspronkelijke
teksten).

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

924-925
De Quintencirkel (vervolg)
pag:

titel/datering:

oorspronkelijk
verschenen in:
Groot Nederland,
jrg. 22, nr. 3 (maart
1924), 291-305

opmerkingen:

119

Darius Milhaud
(1924)

136

Arthur Honegger Rotterdamsch
Het artikel in De
Pacific 231 (1926) Nieuwsblad, 15 juni Quintencirkel is
en 26 oktober 1926 gebaseerd op de
tekst van het RN
van 15 juni 1926,
met een alinea uit
het RN van 26
oktober 1926.
In HPG ook de tekst
zoals die in De
Quintencirkel is
opgenomen
(Appendix Q & S).

141

Béla Bartók en het Groot Nederland, Een aantal zinnen,
neo-Beethovenisme jrg. 23, nr. 5 (mei), alinea's en
(1925)
531-538
voetnoten zijn in De
Quintencirkel
weggelaten.
In HPG tussen
accolades geplaatst.

152

‘Moderne muziek’ De Muziek, jrg. I,
(1927)
223-226

In De Quintencirkel
is een van de acht
paragrafen uit GN
weggelaten. Een
paar belangrijke
inhoudelijke
wijzigingen t.a.v.
GN.
In HPG ook de tekst
zoals die in De
Quintencirkel is
opgenomen
(Appendix Q & S).

De Stemvork
pag:

titel/datering:

oorspronkelijk
verschenen in:

opmerkingen:
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Het papieren gevaar Erts, letterkundig
(1929)
jaarboek 1930

Oorspronkelijke
titel: ‘Muziek en
journalistiek’

11

Tonaliteitsproblemen De Muziek, jrg. I,
(1926)
1-5 en 67-70

24

Een proeve van
insulaire
muziekesthetiek
(1929)

30

Drie
De Muziek, jrg. II, De bespreking van
muziekdramatische 223-228 en 422-424 Antigone en Le
minima (1928)
pauvre matelot
werd, gecombineerd
met de recensie van
Stravinsky's
Oedipus rex onder
de titel ‘Drie
muziekdramatische
minima’
opgenomen in De
Stemvork.

42

Het muzikaal
De Muziek, jrg. III,
absolutisme (1928) 93-98

50

Bespiegelingen
(1928)

De Muziek, jrg. II, Oorspronkelijke
356-360
titel: ‘Pro en
contra’.

57

De Vliegende
Hollander op de
Kager Plassen
(1930)

De Muziek, jrg. IV, De tekst in De
440-444
Stemvork is een
compilatie van twee
teksten, waarvan er
één nog zoek is.
In HPG ook de tekst
zoals die in De
Stemvork is
opgenomen (direct
na de
oorspronkelijke
teksten).

De Muziek, jrg. III, Oorspronkelijke
261-266
titel: ‘Tweeërlei
musicologie’.
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De Stemvork (vervolg)
pag:
69

titel/datering:

oorspronkelijk
verschenen in:
Ottorino Respighi Rotterdamsch
(1926)
Nieuwsblad, 6 en
16 maart 1926

opmerkingen:
Het artikel in De
Stemvork is een
compilatie van
beide recensies,
waarbij lange
passages zijn
weggelaten die in
HPG tussen
accolades zijn
geplaatst.

76

Muziek en
De Muziek, jrg. III,
nationaliteit (1929) 191-200

89

Vier jaren
hedendaagse
muziek

90

I Zürich, juni 1926 Rotterdamsch
Nieuwsblad 28 april
(‘El retablo de
maeso Pedro’), RN
22 en 29 juni;
Algemeen
Handelsblad, 22,
23, 25, 26 en 28
juni en De Muziek,
jrg. III, 174-175
(‘Hindemith’)

In HPG ook de tekst
zoals die in De
Stemvork is
opgenomen (direct
na de
oorspronkelijke
teksten).

115

II Frankfurt am
Main, juni 1927

Rotterdamsch
Nieuwsblad, 5, 6 en
11 juli 1927,
Algemeen
Handelsblad, 3, 5, 6
en 7 juli 1927 en De
Groene
Amsterdammer, 7
juli 1927

In HPG ook de tekst
zoals die in De
Stemvork is
opgenomen (direct
na de
oorspronkelijke
teksten).

128

III Sienna,
september 1928

De Muziek, jrg. III,
25-30

-

Inleidende tekst,
speciaal voor De
Stemvork
geschreven (zie
Appendix Q & S).
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IV Genève, april
1929

De Muziek, jrg. III,
367-372

148

Sergej Prokofjev
(1925)

Rotterdamsch
Het artikel in De
Nieuwsblad, 16 en Stemvork is
22 december 1925 gebaseerd op de
tekst van het RN
van 16 december
1925, met weglating
van de eerste twee
alinea's. De laatste
alinea van 22
december 1925
werd de slotalinea
in De Stemvork.

152

Het Beethoven-jaar Kringschouw,
(1927)
orgaan van de
Amsterdamse
Kunstkring ‘Voor
Allen’, april 1927
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bijlage 4
Lemmata van Pijper in A Dictionary of Modern Music and Musicians
(London: J.M. Dent, 1924)
Andriessen, Willem
Anrooy, Peter van
Brandeler, Henriëtte van Heukelom van den
Brandts Buys, Jan
Brandts Buys, Johan Sebastian
Brandts Buys, Ludwig Felix
Brandts Buys, Marius
Brucken Fock, Gerard van
Cornelis, Evert
Cuypers, Hubert
Diepenbrock, Alphons
Domselaer, Jacob van
Dopper, Cornelis
Dresden, Sem
Dusch, Alphons
Gaillard, Frits
Gilse, Jan van
Goudoever, H.D. van
Hutschenruyter, Wouter
Ingenhoven, Jan
Isterdael, Charles van
Kerrebijn, Marius
Koeberg, F.E.A.
Kuiler, Kor
Kuyper, Elisabeth
Landré, Willem
Lange, Daniel de
Linden, Cornelis van der
Loevensohn, Marix
Mengelberg, Willem
Messchaert, Johannes
Mossel, Isaac
Nolthenius, Hugo
Noordewier-Reddengius, Aaltje
Oberstadt, Carolus
Raalte, Albert van
Rennes, Catharina van
Rijnbergen, Hendrik
Röntgen, Julius
Ruyneman, Daniel
Schäfer, Dirk
Schnitzler, Louis
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Schults, Ulfert
Seroen, Berthe
Sigtenhorst Meyer, B. van den
Swaap, Sam
Urlus, Jac.
Vermeulen, Matthijs
Voormolen, Alexander
Wagenaar, Bernard
Westrheene, P.A. van
Zagwijn, Henri
Zimmermann, Louis
Zweers, Bernard
(Voor aanvullende informatie zie voetnoot 253 bij Pijpers artikel in het Utrechtsch
Dagblad van 17 oktober 1921.)
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bijlage 5
Eduard Reeser - Vijftig programma's met zelden of nooit uitgevoerde
muziek uit de negentiende en twintigste eeuw
(behorend bij het artikel ‘Ontwerp voor een nieuw orkestrepertoire’ in de NRC van
4 december 1938)
1
Beethoven:

Ouverture Die Weihe des Hauses

Brahms:

Tweede Serenade op. 16

Bruckner:

Vijfde Symfonie

2
Wagner:

Eine Faust-Ouvertüre

Liszt:

Die Ideale

Alban Berg:

Fragmenten uit Wozzeck (met sopraan)

Alban Berg:

Drei Orchesterstücke

R. Strauss:

Slotscène uit Daphne

3
Wagenaar:

Ouverture Driekoningenavond

Berlioz:

Harold en Italie (met altviool)

Skrjabin:

Poème de l'extase

Stravinsky:

Le chant du rossignol

4
Reger:

Romantische Suite

Rudi Stephan:

Musik für Geige und Orchester

Sibelius:

Vijfde Symfonie

5
Wolf-Ferrari:

Ouverture Il segreto di Susanna

Busoni:

Berceuse élégiaque Nocturne
symphonique

Delius:

Dance Rhapsody I
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Diepenbrock:

Ouverture en slotscène uit Gysbreght van
Aemstel

Diepenbrock:

Suite uit Marsyas

6
Berlioz:

Roméo et Juliette (volledig, met koor)

Debussy:

Musiques pour Le roi Lear

Ravel:

Daphnis et Chloé (volledig, met koor)

7
Badings:

Inleiding tot een Treurspel

W. Fortner:

Konzert für Streichorchester

Reger:

Eine Lustspielouvertüre

Bruckner:

‘Nulde’ Symfonie

8
Schumann:

Ouverture Manfred

W. Landré:

Pianoconcert

Dvořák:

Ouverture Hussitska

Janáček:

Sinfonietta
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9
von Reznicek:

Ouverture Donna Diana

Hugo Wolf:

Italienische Serenade

Diepenbrock:

Hymne voor viool en orkest

Voormolen:

Baron Hop (volledig)

10
Webern:

Passacaglia op. 1

Schönberg:

Erwartung (met sopraan)

Alban Berg:

Fragmenten uit Lulu (met sopraan)

Mahler:

Scherzo en Adagio uit de nagelaten
Tiende Symfonie

11
Lalo:

Ouverture Le roi d'Ys

Fl. Schmitt:

La tragédie de Salomé

Boulanger:

D'un soir triste
D'un matin de printemps

Pierné:

Cydalise et le
Chèvre-pied

12
Beethoven:

Sonate für das Hammerklavier (orkestr.
v. Weingartner)

Bruckner:

Negende Symfonie

13
Glinka:

Jota aragonese

Rimski-Korsakov:

Pianoconcert in cis

Pijper:

Symfonische suite uit Halewijn

14
Volkmann:

Ouverture Richard III
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Schumann:

Tweede Symfonie

Béla Bartók:

Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk
en celesta

15
Berlioz:

Ouverture Béatrice et Bénédicte

Bizet:

Symfonie

Delius:

Celloconcert

Sibelius:

Tapiola

16
Liszt:

Orpheus

Pfitzner:

Symfonische Trilogie uit Von deutscher
Seele

Rudi Stephan:

Musik für Orchester

H. Andriessen:

Tweede Symfonie

17
Rossini:

Ouverture Semiramide

Pizzetti:

Concerto dell' Estate

Diepenbrock:

Im grossen Schweigen

Nietzsche:

An das Leben (met koor)

18
Liszt:

Héroïde funèbre

Wagner:

Voorspel IIIe acte, twee tussenspelen,
Charfreitagszauber en slotscène uit
Parsifal (met tenor, bas en koor)

Boulanger:

Psalm 129 (met mannenkoor) Psalm Du
fond de l'abîme (met alt en koor)

19
Hindemith:

Suite uit Das Nusch-Nuschi

v. Lier:

Tweede Symfonie

Beethoven:

Tripelconcert
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Marschner:

Ouverture Templer und Jüdin

R. Strauss:

Symfonie Aus Italien

Liszt:

Faust-Symphonie
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21
Reger:

Konzert im alten Stil

Badings:

Symphonische Variaties

Skrjabin:

Pianoconcert op. 20

22
Cornelius:

Ouverture Der Barbier von Bagdad
(originele versie)

Dopper:

Zuiderzee-Symphonie

Pijper:

Derde Symfonie

R. Strauss:

Symfonische tussenspelen uit Intermezzo

23
Pfitzner:

Drie voorspelen uit Palestrina

Mahler:

Zevende Symfonie

24
Debussy:

Rondes de printemps

Alban Berg:

Vioolconcert

Schumann:

Derde Symfonie

25
Verdi:

Ouverture La forza del destino

Wolf-Ferrari:

Suite voor strijkorkest

Casella:

Puppazetti

Diepenbrock:

Die Nacht (met alt)

Dukas:

La Péri

26
R. Strauss:

Voorspel IIIe acte en walsscène uit
Arabella

Skrjabin:

Poème du feu (met piano en koor)

Busoni:

Pianoconcert (met mannenkoor)
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Spohr:

Ouverture Jessonda

Franck:

Rédemption (Morceau symphonique)

Diepenbrock:

Hymne an die Nacht (met sopraan)

Diepenbrock:

Geistliches Lied, Der Abend (met
sopraan)

Voormolen:

Appelona, Zomerzang (met sopraan)

Delius:

Brigg Fair

28
Hugo Wolf:

Ouverture en tussenspel uit Der
Corregidor

Dvořák:

Suite in D

Draeseke:

Sinfonia tragica

29
R. Strauss:

Macbeth

v. Schillings:

Voorspel IIIe acte Ingwelde

v. Lier:

De Dijk (met declamatie)

Diepenbrock:

Lydische Nacht (met decl. en bariton)

Voormolen:

Diana

30
Hugo Wolf:

Penthesilea

Badings:

Tweede Symfonie

Debussy:

Gigues tristes

Delius:

On hearing the first cuckoo in spring A
song before sunrise

Stravinsky:

Tweede Suite voor klein orkest

31
Mahler:

Negende Symfonie
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32
Mendelssohn:

Ouverture Melusine

Wagner:

Voorspel IIIe acte Die Meistersinger

Diepenbrock:

Hymne an die Nacht (met alt)

Badings:

Reien uit Gysbreght van Aemstel (met
alt)

G. Landré:

Vier Orkeststukken

33
Busoni:

Rondo arlecchinesco

Reger:

Sinfonischer Prolog zu einer Tragödie

Berlioz:

Lélio, ou le retour à la vie (met koor)

34
Zemlinski:

Voorspel Eine florentinische Tragödie

Schönberg:

Kammersymphonie

Voormolen:

Concert voor twee hobo's en orkest

R. Strauss:

Couperin-Suite voor klein orkest

35
Tsjaikovski:

Francesca da Rimini

Delius:

Vioolconcert

Pizetti:

Suite uit La Pisanella

Malipiero:

Lyrische Symfonie

36
Goetz:

Ouverture Der widerspenstigen Zähmung

Busoni:

Tanzwalzer

Smetana:

Tabor

Prokofjev:

Symfonietta

Stravinsky:

Vier Etuden voor orkest

37
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Weber:

Ouverture Der Beherrscher der Geister

Méhul:

Tweede Symfonie

Janáček:

Taras Bulba

Villa-Lobos:

Carnaval de Brazil

38
Zweers:

Voorspelen Gysbreght van Aemstel

Diepenbrock:

Fragmenten uit Faust (met declamatie,
sopraan en vrouwenkoor)

H. Andriessen:

De Merel (met declamatie)

Badings:

De Westenwind (met declamatie)

Wagenaar:

Intermezzo Pastorale

39
E.T.A. Hoffmann:

Ouverture Undine

Weber:

Pianoconcert in Es

Bizet:

Suite Roma

R. Strauss:

Josephslegende

40
Smetana:

Sarka

Sibelius:

Vierde Symfonie

Stravinsky:

Symfonie voor blaasinstrumenten

Skrjabin:

Poème divin

41
Schubert:

Derde Symfonie

Reger:

Beethoven-Variaties

Smulders:

Rosch-Haschana (met violoncel)

Tsjaikovski:

Derde Suite op. 55
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42
Bruckner:

Vier Orkeststukken

Mahler:

Kindertotenlieder (met bariton)

Rudi Stephan:

Liebeszauber (met bariton)

Hindemith:

Balletsuite Nobilissima visione (1938)

43
Chabrier:

Ouverture Gwendoline

Honegger:

Nocturne (1938)

Roussel:

Suite in g op. 33

Monnikendam:

Symfonie

R. Mengelberg:

Capriccio voor piano en orkest

44
Humperdinck:

Voorspel IIIe acte Die Königskinder

Mahler:

Andante en Scherzo uit de Tweede
Symfonie, Menuetto uit de Derde
Symfonie

Schreker:

Kammersymphonie

W. Landré:

In memoriam matris

Badings:

Balletsuite

45
Brahms:

Eerste Serenade op. 11

Bruckner:

Achtste Symfonie

46
Mendelssohn:

Ouverture Meeresstille und glückliche
Fahrt

Verdi:

Balletmuziek uit Otello

Respighi:

Festa Romane

Zagwijn:

Wijdingsnacht
Opstanding

Orthel:

Symfonie
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Beethoven:

Ouverture Leonore I

Schumann:

Konzertstück voor vier hoorns en orkest

Brahms:

Liebeslieder-Walzer

Badings:

Derde Symfonie

48
Elgar:

Enigma-Variaties

Walton:

Suite uit Façade

Debussy:

Fantaisie voor piano en orkest

Debussy:

Printemps

Delius:

Paris

49
Franck:

Le chasseur maudit

Satie:

Gymnopédies

Fl. Schmitt:

Musique de plein air

De Falla:

Nachten in de tuinen van Spanje (met
piano)

Pizzetti:

Rondo Veneziano

50
Burkhardt:

Das Gesicht Jesajas (met koor en soli)
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Verantwoording
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I De teksten
Dit boek bevat nagenoeg alle gepubliceerde teksten van Willem Pijper. Het zoekwerk
in Nederlandse (kranten)archieven heeft tot op heden 761 teksten opgeleverd,1 die
in principe in chronologische volgorde worden gepresenteerd, tenzij het gaat om de
volgende categorieën:
• Pijpers programmatoelichtingen op eigen werk zijn opgenomen in een apart
gedeelte, zie TOELICHTINGEN OP EIGEN COMPOSITIES (HPG 2, 859-910).
• Replieken die Pijper schreef tijdens de uitbarsting van het conflict tussen hem
en Van Gilse in december 1921 (zie HPG 1, LXIII-LXIV). In diverse kranten
verschenen opiniestukken en ingezonden brieven, ook van de hand van Pijper.
Aangezien diens uitlatingen alleen zinvol zijn in samenhang met de artikelen
waarop hij reageert, zijn deze teksten opgenomen in het INTERMEZZO (HPG 1,
563-596).
• Vijfmaal is afgeweken van de chronologische volgorde teneinde artikelen die
als feuilleton gepubliceerd zijn, niet van elkaar te scheiden. Het gaat om de
muziekbrieven uit Salzburg voor het Utrechtsch Dagblad (augustus 1922), de
teksten over Prokofjev van 16 en 21 december 1925, de teksten over Stravinsky
van februari tot april 1926, de muziekbrieven uit Zürich (juni 1926) en Frankfurt
(juli 1927) voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en het Algemeen Handelsblad.
In voetnoten bij de artikelen wordt melding gemaakt van de ingreep.
Dat Pijpers programmatoelichtingen op werk van anderen wèl in chronologische
volgorde in het corpus zijn opgenomen, pakt gunstig uit in de uitzonderlijke gevallen
dat Pijper voor een concert zowel de toelichting vooraf als de recensie na afloop
leverde. Doordat deze teksten direct na elkaar te lezen zijn, kan men zich een mening
vormen over Van Gilses verwijt aan Pijper dat hij in de toelichting een voorschot
nam op de kritiek na afloop (zie EEN ANDER LICHT OP DE ‘UTRECHTSE
MUZIEKOORLOG’, LX).
Van het grote aantal lezingen dat Pijper gedurende zijn leven heeft gegeven, zijn
in Het Papieren Gevaar alleen de voordrachten opgenomen die integraal zijn
gepubliceerd.
Zoals vermeld in de INLEIDING, is Pijper menigmaal verwikkeld geraakt in een
discussie. Waar nodig zijn in HPG ook de teksten afgedrukt van anderen waarop hij
reageerde. Typografisch zijn ze onderscheiden van Pijpers teksten door een kleinere
letter.
In 1924 verscheen in Londen bij J.M. Dent A Dictionary of Modern Music and
Musicians onder redactie van A. Eaglefield-Hull. Pijper schreef voor dit naslagwerk
de lemma's over Nederland en Nederlandse musici. Hetzelfde deed hij ook voor Das
neue Musiklexikon, de Duitse versie van de Dictionary die twee jaar later verscheen
onder redactie van Alfred Einstein. De bezorger heeft ervoor gekozen deze lemma's
1

Nog recent heeft dr. Harrison Ryker bij zijn onderzoekingen een repliek van Pijper uit februari
1922 aangetroffen, die niet meer in de chronologische opmaak van het corpus kon worden
opgenomen; de tekst is, samen met de ingezonden brief van Pijpers opponent, afgedrukt op
p. 830-831 van HPG 1. Het item is ook niet verwerkt in de statistiek van BIJLAGE 2 (HPG
2, 920-921).
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niet op te nemen in Het Papieren Gevaar, omdat de feitelijke en nu gedateerde
informatie niets wezenlijks toevoegt aan de huidige publicatie. Wel is het interessant
om te zien welke componisten al dan niet behandeld werden in deze naslagwerken,
omdat de kans groot is dat Pijper bij de keuze een belangrijke rol speelde. BIJLAGE
4 geeft een namenlijst van de besproken componisten.

De Quintencirkel en De Stemvork
Pijpers bekendheid als schrijver over muziek is vooral te danken aan de publicatie
van twee bloemlezingen. In 1929 werd hem door uitgeverij Querido gevraagd om
zijn belangrijkste essays te bundelen. Vanwege het succes van deze eerste
bloemlezing, De Quintencirkel, werd hij een jaar later in staat gesteld een tweede
bundel samen te stellen: De Stemvork. In de bundels verschenen in totaal 26 teksten,
geschreven tussen 1924 en 1930. (Voor een overzicht van de inhoud zie BIJLAGE 3,
HPG 2, 922-927.) Bij het compileren redigeerde Pijper zijn eerder geschreven
artikelen soms minimaal, soms ingrijpend. Daardoor bestaan er van die teksten
verschillende versies, hetgeen interessante gegevens oplevert met betrekking tot
Pijpers inhoudelijke en stilistische ontwikkeling.
Bij de speurtocht naar Pijpers teksten waren De Quintencirkel en De Stemvork
belangrijke hulpmiddelen, omdat men ervan uit kon gaan dat alle geselecteerde
teksten eerder waren verschenen, en dat hij voor beide bundels geen nieuwe teksten
had geproduceerd. Op twee tekstfragmenten uit De Stemvork na is van alle teksten
inderdaad de oorspronkelijke vindplaats getraceerd.
Van De Quintencirkel zijn vier drukken verschenen, waarvan twee na Pijpers
overlijden in 1947. Van de eerste druk (1929) bestaat een gebonden uitgave in linnen
band en een goedkope ingenaaide uitgave met papieren omslag. Van de tweede druk
(1931) bestaat een gebonden uitgave in linnen band en een goedkope uitgave met
hard omslag. In die tweede druk heeft Pijper een beperkt aantal correcties
doorgevoerd, die in latere drukken zijn overgenomen. De derde druk (1948) is een
gebonden uitgave met een foto van Willem Pijper tegenover de titelpagina. Van deze
druk verscheen ook een goedkope uitgave met zachte band. De vierde druk (1964)
is vermeerderd met drie essays uit De Stemvork (‘Tonaliteitsproblemen’, ‘Het
muzikaal absolutisme’ en ‘Muziek en nationaliteit’). Het is een paperback
(Reuzensalamander), waarbij de teksten zijn overgebracht in de toen actuele spelling.
De Stemvork moet in september of oktober 1930 zijn samengesteld. Pijper heeft
er namelijk nog een artikel in verwerkt dat in augustus 1930 in De Muziek verscheen
(‘De Vliegende Hollander op de Kager Plassen’). Bovendien schrijft hij in de inleiding
tot het essay ‘Vier jaren hedendaagse muziek’ dat de indrukken van het laatste
muziekfeest in Luik nog moeten bezinken. Dat ISCM-festival vond plaats van 1 tot
en met 8 september 1930.
In HPG zijn de teksten opgenomen volgens de laatste door Pijper gecorrigeerde
versie. In geval van de artikelen die hij in De Stemvork bijeen bracht, gaat het dus
om
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de lezing van 1930; bij de in De Quintencirkel gepubliceerde stukken om de redactie
volgens de door de auteur gesuperviseerde tweede druk. De teksten uit de beide
bloemlezingen zijn chronologisch geplaatst naar het moment van eerste verschijning.
Inhoudelijk belangrijke verschillen tussen de oorspronkelijke en de definitieve versie
worden in HPG in de voetnoten vermeld, waarbij de wijzigingen gecursiveerd worden
weergegeven. Fragmenten uit de oorspronkelijke tekst die door Pijper in De
Quintencirkel of De Stemvork zijn weggelaten, zijn in HPG tussen ‘en’ teruggeplaatst.
Meermaals heeft Pijper verschillende teksten en tekstfragmenten zodanig
samengevoegd voor opname in De Quintencirkel of De Stemvork dat daardoor als
het ware nieuwe beschouwingen zijn ontstaan. Het gaat om vier essays in De
Quintencirkel: ‘Mechanische muziek en virtuozendom’, ‘Igor Stravinsky’, ‘Arthur
Honegger’ en ‘Darius Milhaud’, en om drie teksten in De Stemvork: ‘De Vliegende
Hollander op de Kager Plassen’ en de onderwerpen ‘Zürich’ en ‘Frankfurt’ in het
overzichtsartikel ‘Vier jaren hedendaagse muziek’. In deze gevallen zijn zowel de
oorspronkelijke teksten als de ‘nieuwe’ teksten uit de bloemlezingen opgenomen,
waar mogelijk onmiddellijk na elkaar.
Om verschillende redenen bleek dat voor een viertal teksten niet wenselijk en is
voor een andere aanpak gekozen. Terwijl de oorspronkelijke teksten hun plaats
innemen in het chronologisch geordende corpus, zijn de ‘montages’ zoals door Pijper
in zijn bloemlezingen gepubliceerd, te vinden in APPENDIX Q&S (HPG 2, 845-863).
Het gaat om ‘Mechanische muziek en virtuozendom’, ‘Arthur Honegger’, ‘Darius
Milhaud’ en de inleiding op ‘Vier jaren hedendaagse muziek’. In de voetnoten wordt
de keuze voor het opnemen als bijlage toegelicht.

Ontbrekende teksten
Het Papieren Gevaar is niet compleet, aangezien verscheidene teksten waarvan het
bestaan uit andere bronnen bekend is, tot op heden niet zijn teruggevonden.
Om te beginnen ontbreekt een aantal van de naar schatting 32
programmatoelichtingen die Pijper tussen 8 januari 1919 en 7 januari 1920 schreef
voor de Tivoli-Gids. Omdat dit deel van het Tivoli-archief verloren is gegaan, zijn
alleen die teksten overgeleverd die in andere collecties bewaard zijn gebleven. Zo
zijn alle toelichtingen die Pijper schreef voor concerten van het Utrechtsch Stedelijk
Orkest teruggevonden in het U.S.O.-archief in Utrecht. Het zijn Pijpers toelichtingen
op de kamermuziekconcerten in Tivoli die grotendeels verdwenen zijn, met
uitzondering van de programmaboekjes die bewaard zijn gebleven in de persoonlijke
archieven in het NMI van Evert Cornelis en Charles van Isterdael.
Uit brieven aan Emmy van Lokhorst blijkt verder dat Pijper eind 1925, begin 1926
bijdragen leverde aan de Cetem, een zondagavondblad dat op 18 november 1923
voor het eerst verscheen en tot na de Tweede Wereldoorlog is blijven bestaan. In de
paar incomplete nummers van de Cetem die bewaard gebleven zijn in het
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Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, staat geen
woord van Pijper. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we ooit zullen weten hoeveel
bijdragen Pijper leverde, laat staan dat ze worden teruggevonden.
In 1922 richtte fluitist Cor Kwant samen met Willem Pijper het Utrechtsch Sextet
op, waarvoor Pijper een jaar later zijn Sextet componeerde. De enige
programmatoelichting die van dit ensemble is overgeleverd (22 april 1923), werd
geschreven door Pijper. Aan te nemen valt dat hij ook voor de andere concerten de
toelichtingen schreef. Mogelijk duiken er in de toekomst nog sporen van op.
Tenslotte is de oorspronkelijke vindplaats van twee tekstfragmenten uit De
Stemvork niet getraceerd: een paar alinea's over Schönberg in ‘Vier jaren hedendaagse
muziek (Zürich 1926)’ en een belangrijk deel van ‘De Vliegende Hollander op de
Kager Plassen’ (zie de voetnoten aldaar).

II De tekstbezorging
Een primaire en belangrijke vraag die zich aandiende bij de voorbereiding van deze
editie, was die met betrekking tot de spelling en de interpunctie. Moest het een uitgave
worden in de oorspronkelijke door Pijper gebruikte schrijfwijze of zou het
moderniseren van spelling en interpunctie te prefereren zijn? In verband met de
leesbaarheid is gekozen voor de tweede optie en is de tekst in overeenstemming
gebracht met de Woordenlijst Nederlandse Taal in het Groene Boekje uit 2005. Met
deze beslissing heeft de bezorger gemeend in de geest van Pijper te handelen. Ook
hij koos immers bij de redactie van De Quintencirkel en De Stemvork voor de toen
geldende spelling, en moderniseerde en versoberde de interpunctie van oudere
artikelen ingrijpend.
Men dient zich te realiseren dat Pijpers teksten, verschenen in allerlei verschillende
periodieken, talloze zetters en correctors passeerden. Het is in veel gevallen niet uit
te maken of de aangetroffen spelling en interpunctie van hemzelf zijn of van anderen.
Daar komt bij dat er teksten zijn van vóór en na de spellingswijziging Marchant uit
1934.
De keuze voor moderne spelling en interpunctie loste tevens een incongruentie
op die er met name in de jaren 1917-1923 bestaat tussen Pijpers moderne schrijfstijl
en het voor huidige ogen verouderde gebruik van spelling en interpunctie van die
tijd. Hoezeer Pijper ook inhoudelijk schatplichtig was aan J.S. Brandts Buys, zijn
stijl verschilde hemelsbreed van die van zijn mentor en voorganger. Brandts Buys
schreef een negentiende-eeuws soort Nederlands. Pijpers stijl daarentegen is van
begin af aan modern en zakelijk. Daarom is het verwarrend dat Pijpers spelling en
vooral zijn overdadige interpunctie wél laat-negentiende-eeuws zijn: héél véél
accenten, veel komma's en verbindingsstreepjes (tot-en-met, hier-en-daar).
Ook wanneer er bij Pijper sprake is van het citeren uit teksten van anderen, worden
in HPG de moderne spelling en interpunctie gehanteerd, zowel in het corpus als in
de inleiding - een keuze waarmee inconsequenties werden voorkomen.
Bezorger en redacteuren zijn zich ervan bewust dat er genoeg geldige argumenten
aangevoerd kunnen worden voor een uitgave in de oorspronkelijke spelling en
interpunctie. Maar het argument van de leesbaarheid heeft, zoals gezegd, de doorslag
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gegeven. Voor wie zich wil bedienen van de oorspronkelijke verschijningsvorm van
Pijpers teksten liggen de afdrukken en kopieën van alle vroegere publicaties ter
inzage in het Nederlands Muziek Instituut.
Bij de redactie van de teksten zijn verder de volgende keuzes gemaakt:
• Accenttekens zijn uitsluitend overgenomen als ze een andere leeswijze beogen
(‘Mozarts muze hééft nooit een gewaad gedragen’) of als dubbelzinnigheid zou
ontstaan bij weglaten (‘al betrof het slechts één noot’).
• In de oorspronkelijke teksten zijn titels van composities, boeken of kunstwerken
op verschillende manieren weergegeven: cursief, gespatieerd, met enkele of
dubbele aanhalingstekens van allerlei soort. In HPG is gekozen voor uniforme
weergave volgens de huidige standaard: cursief voor titels en romein voor
genres, met een hoofdletter voor het eerste woord. Dus: Les nuits d'été, Tweede
symfonie, Derde pianoconcert.
• De namen van compositiedelen beginnen altijd met een kapitaal: Rondo, Scherzo,
Finale, Trio. Onderkast wordt gebruikt als niet een deel wordt bedoeld, maar
een tempo; bijvoorbeeld: ‘Zijn inzet van het Andante was misschien wat te veel
adagio?’ (10 oktober 1917).
• De weergave van rangtelwoorden is gestandaardiseerd: Eerste symfonie i.p.v.
1e symfonie, vijfde deel i.p.v. Vde deel, en eerste viool i.p.v. 1e viool.
• Met uitzondering van J.S.B.B. (zie INLEIDING, XX) zijn afgekorte persoonsnamen
in HPG voluit geschreven: V.G. is vervangen door Van Gilse.
• Hoewel Pijper in het gebruik van hoofdletters na het verlaten van het Utrechtsch
Dagblad in 1923 veel soberder werd, is in HPG toch zijn schrijfwijze gevolgd,
behalve waar dit in strijd is met de huidige spellingsvoorschriften. Dat betekent
dat de namen van dagen en maanden in deze publicatie met onderkast worden
weergegeven, maar bijvoorbeeld ‘de Muziek van deze Meester’ is blijven staan.
• Er is gekozen voor een consequente schrijfwijze van componistennamen volgens
de thans in Nederland gangbare spelling zoals o.a. door de redactie van
Preludium gehanteerd (bijvoorbeeld Tsjaikovski, Stravinsky, Sjostakovitsj,
Rimski-Korsakov, Chatsjatoerian, Prokofjev, Moesorgski). De namen in
operarecensies zijn gecorrigeerd conform de Annalen van de operagezelschappen
in Nederland 1886-1995, uitgegeven door het Theater Instituut Nederland.
• Titels van werken zijn, waar nodig, aangepast aan de huidige conventie: in het
Engels met kapitalen en in het Frans in onderkast.
• Bij het noemen van notenreeksen schrijft Pijper soms a, b, c soms a-b-c. Dit is
geüniformeerd tot a-b-c.
• Evidente corrupties in de tekst zijn stilzwijgend verbeterd. Bij twijfel of de
oplossing correct is, wordt dat in een voetnoot aangegeven.
• Bij aanhalingen is consequent gekozen voor enkele aanhalingstekens;
aanhalingen binnen aanhalingen zijn aangegeven met dubbele aanhalingstekens.
• Ten behoeve van de leesbaarheid zijn menigmaal citaatblokken aangebracht.
• De verschillende manieren om woorden of zinsdelen te benadrukken (spatiëring,
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cursivering, onderstreping, et cetera) zijn in HPG geüniformeerd tot cursivering.
Tot 1929 gebruikt Pijper de meervouds-n en meervouds-s door elkaar heen. Bij
het redigeren van De Quintencirkel kiest hij voor de meervouds-s (ouvertures,
sonates). In HPG wordt daarom consequent de meervouds-s gehanteerd.
In het Utrechtsch Dagblad schrijft Pijper vaak, zoals toen gebruikelijk was, het
finale en het coda. Later stapt hij hiervan af en corrigeert hij deze lidwoorden
bij de redactie van artikelen voor De Quintencirkel. In HPG consequent: de
finale en de coda.
Pijper is soms slordig bij het citeren, vooral als het andere talen betreft. Fouten
zijn stilzwijgend gecorrigeerd aan de hand van het origineel.
Naamvallen verdwijnen (ene zangeres wordt een zangeres), behalve in de
genitiefvormen. ‘De stem ener zangeres’ is blijven staan evenals ‘de
welwillendheid des publieks’ (17 maart 1920).
Woorden als ‘waarmede’ en ‘zeide’ zijn vervangen door ‘waarmee’ en ‘zei’.

Programmablokjes en muziekvoorbeelden
Aangezien het voor de lezer prettig is een overzicht te hebben van wat er behandeld
gaat worden, is boven de recensies uit het Utrechtsch Dagblad en het Rotterdamsch
Nieuwsblad een ‘blokje’ geplaatst met een verkorte weergave van het programma
van het besproken concert en de locatie. Als uit de titel van het krantenstuk de plaats
van uitvoering is op te maken, wordt die niet opnieuw genoemd. In de weinige
gevallen dat het niet gelukt is een voornaam of initiaal van de musici te traceren is
dat aangegeven met [?].
Toonsoortaanduiding en (opus)nummers zijn toegevoegd volgens de huidige
praktijk. Als die gegevens niet ontleend konden worden aan de bespreking van Pijper
zelf - in zijn lopende tekst omschreef hij geregeld een werk zonder de exacte titel te
noemen - waren zij soms te vinden in programmatoelichtingen die in verschillende
archieven bewaard zijn gebleven. Menigmaal is van het programma gereconstrueerd
met behulp van een concertaankondiging of recensie in het Utrechtsch Nieuwsblad,
dat tegenwoordig digitaal is te raadplegen. Maar ook daaruit was dikwijls niet op te
maken om welk werk het precies ging. Zo is bijvoorbeeld het concert dat het
Capetkwartet in februari 1922 in Utrecht gaf, ook door Fré van Huffel besproken,
maar terwijl Pijper aan het eind van zijn recensie (zie HPG 1, 639-640) Schumanns
opus 41 noemt is dat bij haar zelfs niet het geval. In het programmablokje van dat
concert is aangegeven dat niet bekend is welk strijkkwartet van Mozart is gespeeld
en welk van de drie kwartetten van Schumann op de lessenaars heeft gestaan. Ten
aanzien van de drie vioolsonates van Beethovens opus 30 is dezelfde vraag onopgelost
gebleven.
In de muziekvoorbeelden bij Pijpers beschouwingen over het werk van een
componist, het overzicht ‘Van Debussy tot heden’ en in zijn toelichtingen op eigen
werk zijn overbodige accidenties verwijderd. Waar Pijper eenzelfde fragment in
verschillende artikelen te berde heeft gebracht, zijn de articulatietekens stilzwijgend
op elkaar afgestemd.
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III De presentatie in deze uitgave
Ten bate van een inzichtelijke presentatie van Pijpers teksten hebben de redacteuren
het corpus in deze publicatie over tien segmenten verdeeld, met - telkens aan het
einde - afbeeldingen die betrekking hebben op het voorafgaande gedeelte. Er is
gestreefd naar een zekere logica in de segmentering. Zo begint het tweede segment
met de eerste recensie die Pijper schreef in vaste dienst van het Utrechtsch Dagblad.
Het eerste artikel in het volgende segment markeert het begin van een nieuw
concertseizoen, en het gedeelte loopt door tot en met december 1921, de maand
waarin Van Gilse voor het laatst optrad met het U.S.O. Het vierde segment opent
met de beschouwing ‘Na Diepenbrocks dood’ in het UD van 1 januari 1922 en eindigt
met Pijpers allerlaatste artikel voor het UD. Hiermee is deel 1 van HPG een kroniek
geworden van zes belangrijke jaren in het Utrechtse muziekleven.
HPG 2 begint met het essay over Darius Milhaud, de vroegste tekst die Pijper
selecteerde voor opname in De Quintencirkel, en wordt afgesloten met het artikel
over Diepenbrock in De Gids van juli 1926. Het volgende segment opent met
‘Tonaliteitsproblemen’, Pijpers eerste bijdrage aan De Muziek, en eindigt met zijn
essay onder de veelzeggende titel ‘Is ons muziekleven gezond?’ Aan het begin van
het zevende segment wordt de bijdrage ‘Music in Holland (1900-1925)’ gepresenteerd
die Pijper samen met Paul F. Sanders voor The Chesterian verzorgde. Afronding van
het segment vormt het artikel ‘Muziekleven en Concertgebouwpraktijk’; naast een
repliek op een bewering van Rudolf Mengelberg als zou de moderne muziek te actueel
zijn, behelst het een oproep tot avontuurlijker programmeren door het Concertgebouw.
Aan het begin van segment 8 bespreekt Pijper de eerste concerten van het seizoen
1929/30; aan het eind buigt hij zich over de ‘Artistieke waarde van het
automobilisme’. Het volgende segment brengt bespiegelingen over de start van een
nieuw seizoen in zowel Amsterdam als Rotterdam; aan het eind zijn de artikelen te
lezen die Pijper, na een afwezigheid van ruim vijf jaar in de pers, opstelde in bevrijd
Nederland en waarvan de laatste gaan over het twintigste festival van de International
Society of Modern Music - de organisatie waarvan hij in 1922 mede aan de wieg
heeft gestaan. HPG 2 besluit met Pijpers finale redactie van zijn befaamde
overzichtsartikel ‘Van Debussy tot heden’ in Smijers' Algemeene Muziekgeschiedenis.

IV Het notenapparaat
Voetnoten hebben een drievoudige functie. In de eerste plaats dienen zij ter
verheldering van:
• formuleringen in de hoofdtekst die zonder nadere toelichting niet of verkeerd
begrepen zouden kunnen worden;
• door Pijper genoemde zaken of personen die bij een lezer die over een
gemiddelde kennis van de muziek en de muziekgeschiedenis beschikt, nu niet
meer algemeen bekend verondersteld mogen worden. Wat gemakkelijk in een
encyclopedie of in een muziekgeschiedenis kan worden opgezocht, wordt niet
in de noten toe-
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gelicht. Voor basale persoonsgegevens kan de lezer overigens het uitgebreide
NAMENREGISTER raadplegen.
Een tweede categorie voetnoten dient om te verwijzen naar:
• literatuur waaraan de auteur refereert. De vele citaten en verwijzingen in Pijpers
teksten maken het mogelijk de inhoud van zijn boekenkast, die in 1940 verloren
ging, en zijn geestelijk universum te reconstrueren (zie INLEIDING, XVI);
• andere teksten van Pijper wanneer dat bijdraagt aan het beter verstaan van een
tekst;
• herkomst van de informatie over de door Pijper besproken opera's door middel
van het betreffende nummer in de Annalen van de operagezelschappen in
Nederland 1886-1995, uitgegeven door het Theater Instituut Nederland.
Een derde categorie voetnoten dient ter verantwoording van:
• tekstvarianten, in het bijzonder bij de artikelen die later opgenomen zijn in De
Quintencirkel en De Stemvork;
• keuzes met betrekking tot de redactie van de tekst.
Zelf heeft Pijper een aantal teksten van voetnoten voorzien. Deze zijn alle in stand
gehouden en in HPG met het teken [WP:] aangegeven. Eventuele aanvullingen van
de bezorger zijn ervan gescheiden door de aanduiding [AvD:].
Titels van composities werden door Pijper dikwijls onvolledig weergegeven, soms
in vertaling en niet zelden omschrijvend. Alleen van de derde categorie worden de
werken gespecificeerd in een voetnoot.

V Literatuurlijst en registers
In de LITERATUURLIJST zijn twee soorten bronnen opgenomen: literatuur waaruit
Pijper citeert of waarnaar hij verwijst (aangegeven met het •-teken), en literatuur die
door de bezorger is geraadpleegd voor het schrijven van INLEIDING en voetnoten.
De registers bevatten alle namen en werken die in deze publicatie voorkomen, met
uitzondering van de BIJLAGEN. Als een paginanummer cursief is geplaatst, betekent
het dat de betreffende naam of het betreffende werk louter in een voetnoot wordt
vermeld.
Van personen in het NAMENREGISTER wordt de belangrijkste activiteit genoemd
of de hoedanigheid waarin ze in de teksten voorkomen, bijvoorbeeld als een musicus
lid van het U.S.O. of van het Concertgebouworkest is. Bezorger en redacteuren
hebben zich beijverd om het geboorte- en sterfjaar te geven; bij een (beperkt) aantal
personen is dat niet gelukt en is het ontbrekende jaartal met een vraagteken aangeduid.
Ook is geprobeerd van alle personen een voornaam of initiaal te traceren, hetgeen
onmogelijk is gebleken bij vier Russische artiesten, zes overige buitenlanders, acht
onbekende Nederlandse musici en de administrateur van het U.S.O.
Het REGISTER VAN WERKEN, samengesteld door de redacteuren, bevat de officiële
titel van composities. Deze kan afwijken van de benaming die Pijper in recensies
hanteerde en die in het register tussen haakjes is toegevoegd als hij die consequent
gebruikte.
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Werken als Eerste symfonie, Derde pianoconcert, Vijfde sonate voor viool en piano
zijn in het register te vinden als Symfonie nr. 1, Pianoconcert nr. 3 en Vioolsonate
nr. 5. Van de benamingen violoncel, violoncello en cello is de eerste gekozen ter
wille van een uniforme weergave van een en hetzelfde instrument in Violoncelconcert
en Violoncelsonate.
Titels van instrumentale stukken of liederen en aria's die deel uitmaken van een
groter geheel dan wel van een cyclus, zijn geplaatst onder de titel van het
overkoepelende werk. Terwijl de Douze études pour le piano van Debussy op nummer
zijn gerangschikt, zijn de afzonderlijke Préludes pour piano alfabetisch geplaatst,
omdat hiervan de titels algemener bekend zijn.
Zoals bij het onderwerp ‘programmablokjes’ vermeld, is niet altijd vast te stellen
om welk strijkkwartet of welke sonate uit een bepaald opusnummer het gaat. In geval
van de Vioolsonate van Beethoven die Hendrik Rijnbergen en Helena van
Lunteren-Hansen in maart 1920 uitvoerden, is het ontbreken van zekerheid
aangegeven door middel van op. 30.[?].
Wanneer van een werk uitsluitend één deel wordt genoemd in de bespreking(en),
is het tussen haakjes geplaatst achter de titel van de gehele compositie.
augustus 2011
Arthur van Dijk, bezorger
Odilia Vermeulen en Ton Braas, redacteuren
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Het teken (*) achter een publicatie of tijdschrift betekent dat Pijper er melding van
heeft gemaakt in de literatuurlijst aan het eind van zijn artikel ‘Van Debussy tot
heden’ (zie HPG 2, 832-833).
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Cursivering van een paginanummer betekent dat de vermelding van het werk louter
in een voetnoot is te vinden.

A
Abt, Franz
Wenn die Schwalben heimwährts ziehn II 340
Achtélik, Josef
Naturklang als Wurzel aller Harmonien II 509, 538
Adama van Scheltema, C.S.
Het geluk II 31
vertaling Goethes Faust II 133
Wachten II 31
Adler, Guido
Handbuch der Musikgeschichte II 839
Aischylos
Oresteia II 396
De Perzen II 876
Albéniz, Isaac
Iberia II 443, 464
Alberdingk Thijm, A.J.
Vondel's vaart naar Agrippine II 333, 891
Albert, Eugen d'
Die toten Augen (De dode ogen) I 306, 341, 447, 483, 671
Revolutions Hochzeit I 518
Scherzo I 518
Tiefland (Laagland) I 306, 308, 341, 517, 544, 545, 546
Violoncelconcert I 109, 110
Alfano, Franco
Sei liriche II 156
Violoncelsonate II 435, 438, 440
Alheim, Pierre d'
Moussorgsky I 744
Alphen, Hieronymus van
De pruimenboom I 197
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Het vrolijk leeren (uit Proeve van kleine gedigten voor kinderen)
II 601
Altenberg, Peter
Ansichtskartentexten II 817
Ambros, August Wilhelm
Geschichte der Musik II 134, 472
Andersen, Hans Christian
Zandmannetje (Le petit elfe Ferme-l'oeil) II 802
Andriessen, Cornelis
Zomerlied I 811, 812
Andriessen, Hendrik
De die aeternitatis II 29
L'attente mystique I 433
Andrieux, François
Ode sur le dix-huit fructidor II 591
Annunzio, Gabriele d'
Le martyre de Saint Sébastien II 51, 792
Anoniem
Al is ons prinsje nog zo klein - hoezee! II 725
Als de zwaluw ons verlaat II 340
Amy, beautiful Amy II 620
Burlala I 273
Daer was/zat een sneeuwwit vogeltje II 30, 76, 894, 896
Daer was laetst een meisje loos II 340
Dans, nonneke, dans I 273
Danz, danz, Quieselche I 273
De Bruiloft van Kloris en Roosje II 42, 43, 44, 701, 721
Der Tod von Basel (lied) I 330
Dies irae II 370
Di vierkleur van ons dierbaar land (volkslied van Transvaal) II 272
Dumme Liese I 330
Een liedje van de zilvervloot I 500
Ei, was bin i für ä lustige Bua I 273
Gaudeamus I 123
Gelijk het gras (Psalm 103:8) II 728
Gezang 17 ('k Hef, vol verlangst) II 448
Godts heylich gheest I 629
Harderwijkse studentenmars I 74, 706
Heer Jesus had een hofken I 629, 775
Herders, hij is geboren I 556
Het daghet uyt/in den Oosten II 30, 76, 340
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Het patertje langs de kant I 706 II 502
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Ic wil den Mei gaen houden II 894, 896
I'm longing for a smile II 263
In een blauwgeruite kiel I 500
Io vivat I 74
It's a long way to Tipperary I 281
Jan Hinnerk up de Lammerstraat I 330, 616
La légende de Saint-Nicolas I 747
Lasst uns das Kindlein grüssen I 35
Leezie Lindsay I 154
Le roi a fait battre tambour I 616
Les ennuis du moine de Montaudon I 747
L'histoire du très-noble et chevalereux prince Gérard (romance) II
708
Lied van Heer Halewijn I 218, 412, 490 II 93, 836
Meisken jong, mooy maegdetje teer II 894, 896
Merck toch hoe sterck (Het beleg van Bergen op Zoom) II 340
Nous n'irons plus au bois I 259
Nun laube, Lindlein, laube II 642
Nu syt wellecome I 556
O Nederland, let op Uw Saeck II 891, 892
Oud driekoningenlied II 409
Pierlala I 273
Portrait d'une Parisienne I 747
Pourquoi me bat mon mari? I 747
Schedryk (Oekraïens volkslied) I 775
Scots, wha hae wi' Wallaa bled I 154
Sérénade du pavé I 616
The brave cabin boy (The golden vanity) I 616
Twee conincskinderen I 218
Twee violen en een bas, bas, bas I 706, 767
Wiegenlied der Hirten I 353, 354
Wilt heden nu treden II 340
Zie ginds komt de stoomboot II 340
Zwischen Berg und tiefem Tal II 642
Anrooy, Peter van
Pianokwintet I 683
Piet Hein-rapsodie I 74, 739, 788 II 873
Ansermet, Ernest
orkestratie van Debussy's Six épigraphes antiques II 654
Apollinaire, Guillaume
Le bestiaire ou cortège d'Orphée I 726
Appeldoorn, Dina
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Drie liederen op tekst van Vondel II 157
Festival I 738
Noordzee II 33, 34, 35, 36, 645
Arbeau, Thoinot
L'orchésographie I 245, 248
Arbós, Enrique Fernández
orkestratie van Albéniz' Iberia II 464
Arenski, Anton
Pianotrio I 265
Ariosti, Attilio
Deuxième sonate pour viole d'amour 246
Aristophanes
De Vogels II 27, 29, 32, 134, 139, 140, 185, 333
Arnim, Bettina von
Goethes Briefwechsel mit einem Kinde I 186
Arntzenius, L.M.G.
Amerikaansche kunstindrukken II 278, 282, 284
Auber, Daniel
Fra Diavolo II 26
Aulin, Tor
Vioolconcert I 259
Averkamp, Anton
Decora lux aeternitatis I 456, 457 II 34
Humoreske II 285
Symfonie in één deel II 33, 34
Zwaluwen I 16
Axman, Emil
Symfonie nr. 2 II 298, 306, 309, 315

B
Bach, Johann Christian
Sinfonia nr. 6 in Bes, op. 18.3 II 262, 271, 401, 402
Bach, Johann Sebastian
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Brandenburgs concert nr. 2, BWV 1047 I 25
Brandenburgs concert nr. 3, BWV 1048 I 414, 415, 450, 451
Brandenburgs concert nr. 4, BWV 1049 II 501
Brandenburgs concert nr. 5, BWV 1050 I 450, 451
Cantate Also hat Gott die Welt geliebt (Pfingstkantate), BWV 68 aria
Mein gläubiges Herze I 336, 337, 368, 369, 372, 373
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Cantate Der zufriedengestellte Aeolus, BWV 205 (aria Wie will ich
lustig lachen) I 392, 393
Cantate Du Hirte Israel, BWV 104 I 392, 393
Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 I 717
Cantate Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 I 414
Cantate Mein Herze schwimmt in Blut, BWV 199 II 576
Cantate Schleicht, spielende Wellen, BWV 206 I 663
Cantate Selig ist der Mann, BWV 57 I 663
Cantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208 (aria
Schafe können sicher weiden) I 389
Cantates Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 98-100 II 117
Cantate Weichet nur, betrübte Schatten, BWV 202 I 458, 459, 460
Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (C. über
die Abreise eines Freundes), BWV 992 I 231 II 475
Chaconne, BWV 1004 I 21, 24, 371, 372, 658, 740
Chromatische fantasie, BWV 903 I 518, 772
Concert voor klavecimbel en twee fluiten in F, BWV 1057 I 450,
451 II 419
Concert voor twee violen en strijkers in d, BWV 1043 I 442, 443,
458, 460, 461
Das musikalische Opfer (Sonate) I 504, 505 II 895
Das Wohltemperierte Klavier I 4, 378, 637, 724 II 156, 222, 454
Die Kunst der Fuge II 105, 130, 222, 416, 627, 628, 629, 641
Fantasie en fuga in g, BWV 542 I 353
Fantasie in G, BWV 571 I 351
Franse suites, BWV 1066-1069 I 336
Fuga's (algemeen) II 850
Geistliche Lieder I 351
Hochzeits-Quodlibet, BWV 524 II 607
Johannes-Passion I 244, 458, 672, 673, 675, 676, 677
Klavierconcert in d, BWV 1052 I 74, 75
Koraal Vor Deinen Thron tret' ich hiermit, BWV 668 II 629
Magnificat in D, BWV 243 I 25, 456, 458
Matthäus-Passion I 58, 59, 60, 62, 244, 280, 463, 466, 469, 508 II
42, 43, 74, 85, 92, 127, 131, 196, 222, 398, 463, 517, 587, 631, 641,
714
Mis in A, BWV 234 I 717
Mis in b (Hohe Messe), BWV 232 I 25, 550
O Jesulein süss, BWV 493 I 356
Orkestsuite nr. 1 in C, BWV 1066 I 757
Orkestsuite nr. 2 in b, BWV 1067 I 327, 392, 458, 460 II 52
Orkestsuite nr. 3 in D, BWV 1068 I 450, 451, 458, 677, 678 II 253,
259 Air I 678
Partita in E, BWV 1006 I 554, 555, 754
Passacaglia in c, BWV 582 I 139, 140, 686
Preludium en fuga in a, BWV 543 I 5, 6, 751
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Preludium en fuga in C, BWV 547 I 108
Preludium en fuga in Es BWV 552 I 138, 351
Preludium en fuga in d, BWV 565 I 28
Sarabande voor violoncel I 138
Sinfonia (algemeen) II 152
Suite voor violoncel solo I 616
Sonate voor viool in g, BWV 1001 I 68, 703
Toccata in d, BWV 565 II 911
Vioolconcert in E, BWV 1042 I 317, 318 II 448
Weihnachtsoratorium I 550, 673
Bach/Busoni
Toccata in d (BWV 565) I 196 II 641
Bach/Hutschenruyter
Sinfonia's uit de Cantates 156 en 18 I 392
Badarzewska, Tekla
La prière d'une vierge I 233, 405 II 64, 83, 228
Badings, Henk
De hedendaagsche Nederlandsche muziek II 80, 682, 837
Symfonie nr. 1 II 836
Symfonie nr. 2 II 836
Symfonie nr. 3 II 618, 637, 638, 836
Toneelmuziek bij Vondels Gysbreght II 721, 722, 723, 724, 740,
741, 836
Violoncelsonate II 528
Vioolconcert II 740
Balakirev, Mili Aleksejevitsj
Symfonie nr. 1 II 593
Balilla Pratella, Francesco
Musica futurista I 795
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Bara, Charlotte
Papillon mourant (choreografie) I 421
Resurrection (choreografie) I 420
Barbier, Jules & Michel Carré
libretto Thomas' Mignon I 392, 717
Barraine, Elsa
Symfonie nr. 2 II 775
Bartók, Béla
Concert voor orkest II 774, 776, 777, 828
De wonderbaarlijke mandarijn II 27
Der holzgeschnitzte Prinz (De houten prins) I 637 II 27
Hertog Blauwbaards burcht I 637 II 27
Kinderstücke / Gyermekeknek I 637 II 26
Kossuth I 637
Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta II 736, 828
Orkestsuite nr. 1 I 637
Orkestwerken (algemeen) II 27
Pianoconcert nr. 1 II 294, 295, 298, 301, 304, 307, 311, 456, 457,
492, 514, 516, 827, 828
Pianoconcert nr. 2 II 828
Pianoconcert nr. 3 II 828
Pianokwintet I 637
Pianosuite I 637
Rapsodie voor piano en orkest, op. 1, Sz 26 I 637, 642 II 185, 457
Sonatine op Roemeense thema's II 25
Strijkkwartetten (algemeen) II 828
Strijkkwartet nr. 1 I 242, 636, 637, 638 II 27
Strijkkwartet nr. 2 I 242, 637, 638 II 27
Strijkkwartet nr. 3 II 519
Tanzsuite II 185, 516
Twee portretten (Két portré) voor viool en orkest I 637
Vioolconcert II 740
Vioolsonate nr. 1 I 637, 691, 695 II 27, 824
Vioolsonate nr. 2 II 26, 27, 457
Bartsch, Rudolf Hans
Schwammerl II 446
Bastiaanse, Frans
Koekoek I 496
Nachtlied I 496
vertaling Bürgers Lenore I 116
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Baudelaire, Charles
Chant d'automne I 476
Les pauvres II 287
Vampire I 201
Baussnern, Waldemar von
Symfonie nr. 4 I 210
Beaumarchais, Pierre-Augustin de
Le barbier de Séville II 717
Beck, Conrad
Strijkkwartet nr. 3 II 303, 307
Becker, Albert
Reformationskantate I 394, 395
Beecher Stowe, Harriet
Uncle Tom's Cabin (De negerhut van Oom Tom) II 303, 310, 313
Beers, Jacques
Trois chansons II 528
Beethoven, Ludwig van
Adagio voor mandoline en klavecimbel, WoO 43b II 250
Adelaide II 165, 231
Andante favori, WoO 57 I 4, 5
An die ferne Geliebte I 150, 728
Canon Es muss sein, WoO 196 I 826 II 442
Canon Lob auf den Dicken, WoO 100 II 250
Canon O, Tobias Haslinger, WoO 182 II 250
Chorphantasie I 157 II 219
Die Geschöpfe des Prometheus I 199, 424, 426, 718, 719
Ouverture en Balletmuziek I 305, 306 II 219
Die Ruinen von Athen
Ouverture, Turkse mars I 305, 306, 424, 426 II 219
Dans der Derwischen II 219
Die Vesper I 409
Duet voor altviool en violoncel, WoO 32 II 250
Egmont
Klärchen-Lieder I 109
Musik bei Klärchens Tod II 219
Ouverture I 7, 19, 20, 291, 293, 424, 426 II 219
Elegie auf den Tod eines Pudels WoO 110 II 250
Equali voor vier trombones, WoO 30 II 250
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Fidelio I 93, 157, 237, 426, 428, 465, 648 II 168, 179, 363, 376,
650, 723
Ouverture I 305, 306, 424, 426
Freudvoll und leidvoll I 730
Heiligenstädter Testament I 179, 180, 543, 544, 779 (dans), 817 II
161, 162, 163, 246
Kriegslied der Österreicher, WoO 122 II 250
Marsch zur grossen Wachtparade, WoO 24 II 250
Mis in C, op. 86 (Sanctus) I 157
Missa solemnis I 207, 208 II 492, 587, 723, 747
Neue Liebe, neues Leben, op. 75.2 I 367
Octet in Es, op. 103 II 231
Ouverture Coriolan I 92, 323, 364, 366, 486, 640, 642 II 255, 256,
259, 386, 388
Ouverture König Stephan II 219
Ouverture Leonore (algemeen) II 164, 219
Ouverture Leonore nr. 1 I 157 II 754
Ouverture Leonore nr. 2 I 157, 250 II 164
Ouverture Leonore nr. 3 I 21, 24, 93, 96, 97, 157, 158, 509, 556,
738, 739 II 158, 160, 163, 164, 165, 185, 258, 271
Ouverture Zur Weihe des Hauses I 799 II 165, 185, 219, 501, 754
Pianoconcert in Es, WoO 4 II 230
Pianoconcert nr. 1 in C I 178, 179, 234 II 230, 231, 233, 240, 501
Pianoconcert nr. 2 in Bes I 178, 234, 291, 292, 369, 370, 591, 595
II 230, 231
Pianoconcert nr. 3 in c I 234, 386 II 164, 165, 185, 362
Pianoconcert nr. 4 in G I 72, 99, 100, 101, 157, 178, 234, 326, 430,
591, 595, 738, 739 II 163, 164, 165, 166, 185, 458
Pianoconcert nr. 5 in Es I 7, 8, 72, 93, 96, 97, 98, 100, 178, 234,
326, 480, 785, 787, 790 II 231, 261, 262, 271
Pianosonates (algemeen) II 850
Pianosonates (vroege) II 231
Pianosonates (laatste) II 21, 22, 127, 153, 273, 463
Pianosonate in f, op. 2.1 II 246
Pianosonate in C, op. 2.3 I 285
Pianosonate in c, op. 13 (Pathétique) I 121, 254, 381, 779, 817 II
165, 204, 253
Pianosonate in As, op. 26 I 407
Pianosonate in cis, op. 27.2 (Mondschein) I 4, 5, 112, 113, 121,
407, 408 II 159, 253
Pianosonate in Es, op. 31.3 I 496
Pianosonate in C, op. 53 (Waldstein) I 120, 121, 440, 442, 660, 731
Pianosonate in f, op. 57 (Appassionata) I 4, 97, 112, 121, 196, 197,
278, 285, 371, 430, 431, 618, 736, 737 II 253
Pianosonate in Es, op. 81a (Les adieux) I 4, 5, 121
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Pianosonate in e, op. 90 I 278
Pianosonate in Bes, op. 106 (Hammerklavier) I 121, 523 II 754
Pianotrio nr. 1 in Es, op. 1 II 14, 231
Pianotrio nr. 2 in G, op. 1 II 14, 231
Pianotrio nr. 3 in c, op. 1 II 14, 231
Pianotrio nr. 5 in D, op. 70.1 I 437, 438
Pianotrio nr. 6 in Es, op. 70.2 I 461
Pianotrio nr. 7 in Bes, op. 97 I 264, 265
Pianovariaties, op. 35 (Eroica-variaties) I 20
Russische of Rasoemovski-kwartetten; zie Strijkkwartetten op. 59.1,
2, 3
Romance voor viool en orkest I 493
Rondo a capriccio, op. 129 (Die Wut über den verlorenen Groschen)
I 4, 5, 724 II 11, 723
Scène en aria Ah perfido!, op. 65 I 157, 658, 659
Sechs Lieder, op. 75 I 367
Septet in Es, op. 20 I 174
Serenade in D, op. 25 I 432
Sextet in Es, op. 81b I 409
Sonatine voor mandoline en klavecimbel, WoO 43a II 250
Strijkkwartet in F, op. 18.1 I 543, 753
Strijkkwartet in G, op. 18.2 I 373
Strijkkwartet in D, op. 18.3 I 12, 13, 535
Strijkkwartet in c, op. 18.4 I 636
Strijkkwartet in A, op. 18.5 I 734, 735 II 245
Strijkkwartet in Bes, op. 18.6 I 164, 439, 440, 543, 770, 771
Strijkkwartet in F, op. 59.1 I 234, 235, 293, 404, 406, 439, 440,
543, 734, 735 II 163, 164
Strijkkwartet in e, op. 59.2 I 8, 9, 502, 504, 543 II 163, 164
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Strijkkwartet in C, op. 59.3 I 37, 38, 720 II 163, 164
Strijkkwartet in Es, op. 74 (Harfenquartett) I 607, 609, 753, 754
Strijkkwartet in f, op. 95 I 770, 771
Strijkkwartet in Es, op. 127 I 653, 656, 734, 735
Strijkkwartet in cis, op. 131 I 395, 770, 771 II 170
Strijkkwartet in a, op. 132 I 423, 439, 440, 753
Strijkkwartet in Bes, op. 133 (Grosse Fuge) I 720, 721 II 455
Strijkkwartet in F, op. 135 I 720, 721, 826 II 747
Strijkkwartetten (laatste) II 21, 22, 23, 127, 153, 231, 253, 273, 463
Strijkkwintet in C, op. 29 I 472, 474
Symfonie nr. 1 I 175, 243, 244, 285, 609, 704, 706 II 78, 79, 154,
232, 246, 255, 256, 259
Symfonie nr. 2 I 179, 180, 181, 543, 544, 757 II 161, 162, 163, 165,
185, 246, 400
Symfonie nr. 3 (Eroica) I 5, 19, 20, 34, 109, 156, 306, 320, 346,
422, 473, 605, 606, 638, 732 II 22, 38, 86, 88, 154, 161, 162, 168,
246, 247, 253, 255, 256, 257, 259, 265, 373, 517, 519, 542, 576,
587, 650, 766, 811
Symfonie nr. 4 I 5, 43, 44, 45, 109, 814, 815 II 163, 164, 220, 221,
240
Symfonie nr. 5 I 5, 59, 109, 156, 157, 220, 306, 338, 392, 393, 426,
427, 428, 455, 611 II 22, 30, 51, 88, 131, 154, 161, 162, 164, 165,
168, 219, 232, 241, 249, 250, 258, 271, 343, 354, 373, 586, 607,
686
Symfonie nr. 6 I (Pastorale) I 157, 164, 401, 403, 443, 446, 666,
667, 762, 799, 800 II 23, 162, 164, 219, 248, 258, 271, 455, 650,
688, 751
Symfonie nr. 7 I 19, 109, 124, 128, 220, 301, 302, 306, 474, 533,
534, 771 II 23, 38, 88, 149, 164, 219, 220, 231, 232, 240, 576
Symfonie nr. 8 I 7, 8, 109, 209, 439, 442, 443, 452, 658, 659 II 23,
171, 172, 185, 245, 364, 365, 723
Symfonie nr. 9 I 109, 156, 207, 208, 209, 210, 213, 220, 289, 440,
455, 494, 610, 724 II 21, 22, 27, 38, 43, 85, 105, 130, 131, 159,
161, 162, 168, 231, 232, 249, 250, 253, 262, 268, 398, 419, 455,
502, 513, 570, 586, 631, 650, 812
Tripelconcert, op. 56 II 754
Twee preludes door alle majeur toonsoorten, op. 39 II 230, 231
Variaties in c, WoO 80 I 4, 5
Vier Weense dansen I 7, 8
Vijf stukken voor mechanische speeldoos of fluit, WoO 33 II 250
Violoncelsonate nr. 2 in g, op. 5.2 I 130, 131, 507 II 159
Violoncelsonate nr. 3 in A, op. 69 I 102, 616, 617
Violoncelsonate nr. [?] I 66
Vioolconcert I 19, 20, 21, 23, 178, 364, 365, 424, 425, 426, 428,
469, 666 II 49, 163, 233, 234, 344, 345
Vioolsonate nr. 1 in D, op. 12.1 I 254, 255
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Vioolsonate nr. 6 in A, op. 30.1 I 254
Vioolsonate nr. 7 in c, op. 30.2 I 33, 248, 249, 254
Vioolsonate, op. 30. [?] I 317
Vioolsonate nr. 9 in A, op. 47 (Kreutzer) I 366, 445, 447, 656
Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, op. 91 I 59, 799
II 11, 219, 250, 727
Bekker, Paul
Beethoven I 253, 753
Die Sinfonien Gustav Mahlers II 342
Bellman, C.M.
Fredmans Epistel an den Tanzmeister I 615
Benatzky, Ralph
Wiener Lied I 687
Bennett, Arnold & Edward Knoblauch
Milestones (Mijlpalen) I 225
Bentzon, Jørgen Liebenberg
Trio (Sonatine) voor fluit, klarinet en fagot II 316
Beobide, José María
Fantasia I 139, 140
Berber, Anita
Heiligenstädter Testament (choreografie) I 779
Berckenhoff, H.L.
Kunstwerken en kunstenaars I 186, 274, 351 II 695
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Berg, Alban
Altenberg-Lieder I 522 II 817
Der Wein (concertaria) II 817
Kammerkonzert für Klavier und Geige mit 13 Bläsern I 303 II 295,
296, 298, 304, 307, 309, 313, 608, 609, 610, 611, 649, 652, 817
Liederen (algemeen) II 817
Lulu II 650, 656, 657, 658, 668, 691, 692, 693, 694, 738, 750, 815,
817, 819
Symfonische suite (Lulu-symfonie) II 656, 657, 658,
691
Das Lied der Lulu II 656, 693, 819
Lyrische Suite für Streichquartett II 454, 652, 815, 817
Pianosonate, op. 1 II 817
Strijkkwartet, op. 3 II 817
Vier Stücke für Klarinette und Klavier, op. 5 II 817
Vioolconcert II 732, 733, 754, 817
Wozzeck II 304, 313, 453, 454, 524, 525, 527, 528, 565, 566, 568,
569, 570, 572, 608, 649, 650, 651, 652, 658, 668, 693, 734, 738,
750, 775, 785, 793, 817, 818, 819
Bergson, Henri
Essai sur les données immédiates de la conscience II 351
Le rire I 834
Berkenhoff, H.L.
Kunstwerken en kunstenaars II 695
Berlin, Irving
Yes sir, that's my baby II 408
Berlioz, Hector
À travers chants I 173, 443, 606
Correspondance générale I I 314
Grande messe des morts (Requiem) I 312, 313, 314
Harold en Italie I 314 II 44, 45, 46, 35, 576
Huit scènes de Faust II 192
L'enfance du Christ
L'adieu des bergers à la Sainte Famille I 556
Le repos de la Sainte Famille I 214, 216
Ouverture en Trio I 195
La captive I 31, 32, 251, 252
La damnation de Faust I 21, 24, 25, 43, 100, 142, 227, 232, 238,
312, 313, 314, 315, 793 II 45, 53, 178, 192, 193, 202, 203, 300,
360, 361
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Le roi de Thulé I 339
La mort d'Ophélie (Tristia II) I 204
Lélio, ou le retour à la vie I 786 II 30, 53
Les francs-juges II 14
Les grotesques de la musique I 556
Les Troyens I 314, 315, 490
Mort de Didon I 301, 302
Lettres intimes I 314
Ouverture Benvenuto Cellini I 3, 4, 251, 283, 284, 285, 479, 482,
658, 659 II 158, 159, 160, 185
Ouverture Le carnaval romain I 43, 44, 92, 113, 115, 651, 652, 814,
815 II 49, 50, 233, 234, 240, 366, 367, 371
Ouverture Le roi Lear I 444, 445, 762, 763 II 220, 221
Roméo et Juliette I 22, 322, 443, 490, 801 II 81, 237, 239, 260, 448,
518
La reine Mab, ou la fée des songes II 45
Roméo seul I 314
Scène d'amour I 95, 96, 314
Symphonie fantastique I 23, 49, 50, 66, 68, 122, 172, 173, 314, 315,
345, 490, 491, 719, 786 II 30, 45, 53, 150, 177, 178, 185, 223, 229,
313, 345, 521, 687, 746, 895
Symphonie funèbre et triomphale I 173
Marche funèbre I 207
Apothéose I 207, 208, 215
Traité de l'instrumentation et d'orchestration modernes I 628 II
458
Berners, Lord (Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson)
Fantaisie espagnole I 481 II 832
Le poisson d'or II 832
Three Little Funeral Marches I 782 II 832
Trois fragments psychologiques II 832
Valses bourgeoises I 519 II 434, 832
Bernet Kempers, K.Ph.
Jacobus Clemens non Papa und seine Motetten II 471, 473
Meesters der muziek II 760
Muziekgeschiedenis II 601, 603, 760
Berté, Heinrich
Das Dreimäderlhaus II 446
Berton, Henri Montan
Hymne du 21 janvier II 592
Hymne pour la fête de l'Agriculture II 592
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Bethge, Hans
Die chinesische Flöte II 52, 53, 272
Japanischer Frühling. Nachdichtungen japanischer Lyrik II 157
Bierbaum, Otto Julius
Brettl-Lieder (Der lustige Ehemann) I 342
Bizet, Georges
Carmen I 55, 56, 58, 61, 77, 224, 340, 391, 446, 452, 465, 483, 521
II 367, 396, 445, 446, 447, 458, 459, 526, 688, 689
Djamileh II 446
Don Procopio II 446
La jolie fille de Perth II 446
L'Arlésienne 2 446
Suite nr. 1 I 43, 45, 319, 444, 445, 537, 546, 783, 784 II 446
Suite nr. 2 I 195, 319
Le docteur Miracle I 340 II 446
Les pêcheurs de perles II 446
Malbrough s'en va-t-en guerre II 446
Roma-suite (symfonie) I 49, 50, 490, 492 II 754
Suite Jeux d'enfants I 434, 728, 730
Blaukopf, Kurt
Gustav Mahler oder Der Zeitgenosse der Zukunft I 351
Bliss, Arthur
Concert voor twee piano's met orkest II 832
Conversations I 825 II 202
Hymn to Apollo II 183, 184, 202, 492
Madam Noy I 824, 825 II 184, 202, 832
Rapsodie voor sopraan, tenor en ensemble I 825
Rout I 688, 689, 690, 691, 825 II 184, 202, 832
Toneelmuziek bij Shakespeares As You Like It II 832
Toneelmuziek bij Shakespeares The Tempest I 825
Bloch, Ernest
America: An Epic Rhapsody II 501, 502, 503
Deux Psaumes pour soprano et orchestre II 402
Pianokwintet II 435, 438, 440
Psaume 22 II 402
Schelomo I 519, 520 II 360, 361, 372, 402, 502
Symfonie in cis II 502
Symfonie Israel II 401, 402, 411, 412
Vioolsonate nr. 1 I 693 II 402
Blum, Robert
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Octet II 438, 440
Boccherini, Luigi
Strijkkwartetten II 604
Sonate voor violoncel I 198
Sonate voor viool I 668
Böcklin, Arnold
Die Toteninsel I 122
Boddaert, Marie
Smart II 450
Boëllmann, Léon
Symfonische variaties voor violoncel en orkest I 537
Violoncelsonate I 410
Boer, Willem de
Preludium, Pastorale, Siciliano en Variaties II 271
Boieldieu, Adrien
La dame blanche II 688
Boito, Arrigo
libretto Verdi's Falstaff I 715
Bolváry, Géza von
Zwei Herzen in Dreiviertel-Takt II 599
Bonset (ps. van Theo van Doesburg)
Dadaïstische meditaties bij een kreng I 783
Bordewijk-Roepman, Johanna
Automne: Trois préludes pour piano II 286, 287
Poolsche suite voor piano II 287
Trois chansons françaises II 287
Borodin, Alexander
Prins Igor II 185, 371, 688
Ouverture II 360, 361
Dansen II 95
Strijkkwartet nr. 2 I 502, 504
Symfonie nr. 3 II 360, 361, 366, 370, 371
Twee zangen met orkest I 251
Bosch, Jeroen
De hooikar II 384
De verloren zoon II 682
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Boschot, Adolphe
L'histoire d'un romantique, Hector Berlioz II 3, 134, 158, 852
Bosmans, Henriëtte
Concertino voor piano en orkest II 476, 478, 482, 483, 487, 489
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Poème voor violoncel en orkest II 213, 220, 225, 226, 489
Strijkkwartet II 476
Vioolconcert II 645
Bossi, Marco Enrico
Adagio voor orgel I 385
Canticum II 421
Boulanger, Lili
Psaume 24 La terre appartient à l'Éternel II 216, 218, 225
Psaume 129 Ils m'ont assez opprimé II 216, 217, 225
Boulay, J.
Fuga voor orgel I 352
Boutens, P.C.
Eenzame nacht II 409
Goede Dood I 345
Nachtstilte I 107
Ode aan de schoonheid II 136
vertaling Sophokles' Elektra I 428, 429 II 133
Braak, Menno ter
Het carnaval der burgers II 626
Brahms, Johannes
Ach, wüsst' ich doch den Weg zurück I 221
Akademische Festouvertüre I 21, 24, 31, 32, 62, 73, 74, 78, 85, 101,
122, 250, 251, 401, 403 II 321, 650
Altrapsodie I 409
Auf dem Kirchhofe I 540, 656
Ballade, op. 10 I 120
Botschaft I 542
Ein deutsches Requiem I 663, 664, 665, 666 II 4, 852
Es ist ein Ros' entsprungen I 467
Feldeinsamkeit I 730
Immer leiser wird mein Schlummer I 119
Intermezzo I 740
Nachtwandler I 336
Nänie I 663, 665
O wüsst ich doch den Weg zurück I 119
Paganini-variaties I 758
Pianoconcert nr. 1 I 78, 401, 402, 403
Pianoconcert nr. 2 I 78, 79, 250, 251, 401, 403 II 277
Pianokwartet in g, op. 25 I 29
Pianosonate in f, op. 5 I 710, 711
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Pianotrio in B, op. 8 I 418, 419
Pianotrio in C, op. 87 I 461
Regenlied I 149, 152
Serenade voor orkest nr. 1, op. 11 II 754
Sonate voor twee piano's in f, op. 34b I 116
Ständchen I 542, 730
Strijkkwartet in c, op. 51.1 I 607, 609, 682
Strijkkwartet in a, op. 51.2 I 636
Symfonie nr. 1 I 22, 23, 88, 164, 183, 184, 220, 430, 556, 557, 625
II 263, 265, 272, 344, 345, 501
Symfonie nr. 2 I 164, 220, 221, 222, 223, 265, 266, 509, 510, 511,
677, 764 II 88, 159, 160, 185
Symfonie nr. 3 I 122, 123, 164, 764, 765 II 193
Symfonie nr. 4 I 164, 452, 453, 454, 750, 751 II 84, 101, 236, 237,
277, 576
Tragische Ouvertüre I 78, 80, 276, 430, 625, 628 II 276, 277
Unbewegte laue Luft I 150
Variaties over een thema van Haydn I 336, 337, 442 II 49, 50, 190,
192
Vier ernste Gesänge (nr. 2) I 353, 354
Violoncelsonate nr. 1 in e, op. 38 I 102
Vioolconcert I 17, 20, 21, 22, 23, 24, 78, 317, 318, 338, 397, 625,
626, 627 II 183, 202, 220, 240, 386, 387 448
Vioolsonate nr. 1 in G, op. 78 I 183
Vioolsonate nr. 2 in A, op. 100 I 430, 431, 656, 657, 658
Vioolsonate nr. 3 in d, op. 108 I 68, 103, 554
Wältzer voor piano à quatre mains, op. 39 I 285
Wehe Lüftchen I 540
Wie bist du, meine Königin I 91
Brambach, Joseph
Alcestis I 134
Columbus I 133
Das Eleusische Fest I 134
Der Bergkönigin Frühlingsfahrt I 134
Die Macht des Gesanges I 134
Frühlingshymnus I 134
Loreley I 134
Morgensehnsucht I 134
Prometheus I 134
Trost in Tönen I 134
Velleda I 134
Brandenburg, Hans
Der moderne Tanz I 380
Brandts Buys, Johann Sebastian
De Toonkunst bij de Madoereezen II 424
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Over de ontwikkelingsmogelijkheden der muziek op Java I 615, 647
Brandts Buys, Jan
Die Schneider von Schönau (De kleermakers van Marken) I 37, 56,
141 II 701
Werken algemeen II 334
Brandts Buys, Ludwig Felix
De ruïne I 632
Zegepraal I 475, 476
Braunfels, Walter
Die Vögel I 801
Breemen, J. van
De ruïne I 632
Breman, Willem Frederik
Eenzame nacht II 409
Egidius, waer bestu bleven? II 409
Oud driekoningenlied II 409
Schlaflied für Mirjam II 409
Venezia II 409
Bridge, Frank
Phantasie String Quartet I 12
Strijkkwartet nr. 3 II 432, 433, 437, 440
Three Idylls voor strijkkwartet I 12, 13
Britten, Benjamin
Peter Grimes II 775, 777
The rape of Lucretia I XXX II 775, 776, 777
Brommert, Anton
Impressies en verbeeldingen II 260, 261
Meisje aan het spinet II 260, 261
Bruch, Max
Kol Nidrei II 502
Lied von der Glocke I 218, 219 II 244
Odysseus (aria) I 31, 32
Vioolconcert nr. 1 in g I 235, 712, 714
Brucken Fock, G.H.G. (Gerard) von
Heimweh, Gleichniss, Mein Falke voor zangstem en orkest I 63, 65
Impressions du midi, suite nr. 1 II 262, 263, 264, 265, 272
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Le chasseur noir I 444
Les cigales I 444
Preghiera voor orkest en orgel II 78, 79
Bruckner, Anton
Symfonieën (algemeen) II 885
Symfonie nr. 1 I 713, 827
Symfonie nr. 2 I 713 II 593
Symfonie nr. 3 I 713, 825, 826, 827, 828 II 593
Symfonie nr. 4 I 10, 11, 712, 713, 783, 784, 827, 828 II 593, 635,
636
Symfonie nr. 5 I 713 II 593
Symfonie nr. 6 I 713 II 576
Symfonie nr. 7 I 713 II 593
Symfonie nr. 8 I 713 II 706, 754
Symfonie nr. 9 I 289, 713 II 268, 411, 593
Brüll, Ignaz
Het gouden kruis I 134, 135
Bruneau, Alfred
Musique de Russie et musiciens de France I 744
Büchner, Georg
Woyzeck II 525, 526, 570, 650, 692, 817
Bunyan, John
The Pilgrim's Progress (Christen- en christinnereize naar de
eeuwigheid) I 269
Bürger, Gottfried
Lenore I 115, 116, 130
Busch, Adolf
Strijkkwartet, op. 29 II 204
Busse, Karl
Gretel I 532
Busoni, Ferruccio
Berceuse I 120
bewerking Bachs Chaconne I 740
Doktor Faust II 292, 299, 300, 301, 310, 311, 661
Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst I 42, 80, 160 II 81, 819
Bach Klavierwerke; neue Ausgabe I 378
Sonatina I 120
Vioolconcert in D, op. 35 I 761
Büsser, Henry
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orkestratie van Debussy's Petite suite II 383
Butting, Max
Symfonie nr. 3 II 482, 485
Byron, Lord George Noel Gordon
Childe Harold's Pilgrimage II 45
Ode to Napoleon Buonaparte II 774

C
Calvocoressi, Michel
Moussorgski I 744
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Caplet, André
Le miroir de Jésus II 102, 112, 118, 124, 125
Casadesus, Marius & Henri
‘Altvioolconcert van Händel’ (falsificatie) II 388, 522
Casella, Alfredo
À la manière de..., op. 17 II 338, 720
Barcarola e scherzo, op. 14 I 389
Concerto per orchestra, op. 61 II 720, 721
Due liriche, op. 39 II 155
Élégie heroïque, op. 29 II 720
La giara, op. 41 II 400, 401, 411
Partita voor piano en orkest, op. 42 II 115, 126, 346
Pupazetti voor piano à 4-mains II 372
Italia, op. 11 I 720
Sicilienne et burlesque, op. 23 I 389
Suite en ut, op. 13 II 720
Symfonie nr. 2 II 720
Violoncelsonate nr. 2 II 434, 440, 483
Cassadó, Gaspar
Rapsodia catalana II 476, 492
Violoncelconcert in d II 272, 411
Castelnuovo-Tedesco, Mario
1830, trois chansons de Musset II 156
Ballatella (uit Quattro scherzi) II 157
Coplas I 820 II 156, 157, 303
I cipressi voor piano I 819, 820, 828 II 301, 305, 309, 314
Le danze del re David II 294, 297, 302
Stelle cadenti I 629, 630, 631, 820 II 156, 157, 303
Catalani, Angelo
Delle opere di Alessandro Stradella I 717
Catel, Charles-Simon
Chant du banquet républicain II 591
Catullus, Gaius Valerius
Catulli carminum nr. 3 II 666
Cerha, Friedrich
voltooiing Lulu van Alban Berg II 657
Cervantes, Miguel de
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Don Quijote II 405
Chabrier, Emmanuel
Dix pièces pittoresques (Idylle) I 742
España I 3, 4, 52, 54, 83, 85, 101, 147, 214, 215, 216, 235, 303,
768 II 480
Ouverture Gwendoline II 97
Suite pastorale I 742, 791, 793
Vioolsonate I 486, 487
Chamisso, Adelbert von
Der Soldat I 669
Chaplin, Charles Spencer (Charlie)
City Lights II 599
Modern Times II 20
Charles d'Orléans
Le temps a laissée son manteau II 792
Pour que Plaisance est morte II 792
Yver, vous n'estes qu'un vilain II 792
Charpentier, Gustave
Cinq impressions d'Italie I 704, 705, 777, 779
Louise I 620, 621, 622, 705 II 67
Trois sorcières I 705
Chausson, Ernest
Le temps des lilas I 444, 445
Poème voor viool en orkest II 166, 185
Cherubini, Luigi
Demofonte (aria) II 193, 195
Ode sur le dix-huit fructidor (4 Septembre) II 591
Ouverture Anacréon I 260, 386, 387, 666 II 256, 257, 260
Chézy, Helmina von
libretto Webers Euryanthe II 708
Chopin, Frédéric
24 Preludes, op. 28 I 633
Andante spianato et Grande polonaise brillante, op. 22 I 120, 121
Ballade nr. 1, op. 23 I 740
Barcarole in Fis, op. 60 I 740
Drie Écossaises, op. 72/3 I 82, 83
Etude in As, op. 10.10 I 660
Etude in es, op. 10.6 I 660
Etude in f, op. 25.2 I 660
Etude in Ges, op. 25.9 I 407, 408
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Fantasieën (algemeen) II 850
Fantasie in f, op. 49 I 324, 633
Mazurka's (algemeen) I 355
Nocturnes (algemeen) II 358
Nocturne op. [9.]1 I 5, 29
Pianoconcert nr. 2 II 263, 264, 272
Pianosonate nr. 2 in bes, op. 35 I 112, 113, 449, 450, 633
Marche funèbre I 449, 450
Pianosonate nr. 3 in b, op. 58 I 435
Polonaises (algemeen) I 251, 284
Polonaise in As, op. 53 I 82, 83, 315
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Rondo in Es, op. 16 I 449
Scherzo in b, op. 20 I 660
Wals in As, op. 42 II 9, 857
Wals in Des, op. 64.1 (Minutenwals) I 411, 630
Cicero, Marcus Tullius
Orator II 138
Cimarosa, Domenico
L'Italiana in Londra II 481, 486
Claudel, Paul
Protée I 725
vertaling Aischylos' Oresteia II 396, 807
Clementi, Muzio
Gradus ad Parnassum I 518
Clercq, René De
Liedjes der liefde II 378
Cobbett, Walter Wilson
Cobbett's Cyclopedic Survey of Chamber Music II 839
Cocteau, Jean
Antigone (naar Sophokles) II 393, 394, 395, 396, 421, 807
Le boeuf sur le toit I 654, 725 II 22
Le coq et l'arlequin I 204, 400, 434, 654, 726, 760 II 786, 804
Le pauvre matelot II 395, 396
scenario van Saties Parade II 804
Socrate I 180
Coers, Frederik Rudolf
Liederen van Groot-Nederland I 217, 218 II 339
Cohen, Fré
Ic sie des meyen schijn II 739
Collins Foster, Stephen
My old Kentucky home II 503
Combarieu, Jules
Histoire de la musique I 744
Confrey, Edward E. (Zez)
Kitten on the Keys II 465, 503
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Connelly, Marc & William Keighley
The Green Pastures II 729
Copland, Aaron
Music for the Theatre II 298, 307, 316
Coppola, Piero
Symfonie in a II 464
Corelli, Arcangelo
Concerto grosso I 406, 442
Sonata da camera I 65, 66
Cornelius, Peter
Der Barbier von Bagdad I 135, 479, 711 II 701
Weihnachtslieder I 27, 555
Couperin, François ‘Le Grand’
Amours badins I 231
Deux symphonies I 246
L'amour au berceau I 231
Le Parnasse, ou l'apothéose de Corelli I 245, 246, 247
Les fastes de la grande et anciènne Mxnxstrxndxsx I 421
Les folies françaises, ou les dominos II 794
Les plaisirs de St. Germain-en-Laye II 794
Rossignol en amour I 231
Couperus, Louis
De komedianten I 18
Van en over mijzelf en anderen II 282
Covarrubias, Miguel
The Prince of Wales and other Famous Americans II 279
Cronheim, Paul (ed.)
Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920 I 252, 601, 602 II 87,
141, 356, 587
Cui, César
Frühlingssonne voor koor a cappella I 96, 97
Nocturne voor koor a cappella I 96, 97
Petite suite voor viool en piano I 98
Czerny, Carl
Die Schule der Geläufigkeit I 325 II 16, 71
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D
Dallapiccola, Luigi
Canti di prigionia (Songs from Captivity) II 774
Dante Alighieri
Inferno II 446
La vita nuova I 801
Paradiso I 507, 807
Purgatorio I 490
Darwin, Charles
On the Origin of Species by Means of Natural Selection II 23
The Descent of Man and Selection in Relation to Sex I 647
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Daudet, Alphonse
L'Arlésienne II 446
David, Félicien
Le désert I 490
Debussy, Claude
Almanzor II 788
Arabesques II 451
Ariettes oubliées (algemeen) I 302 II 791
Chevaux de bois I 772
Green I 302
Il pleure dans mon coeur I 302
Ballade des femmes de Paris II 157
Children's Corner II 792
Doctor Gradus ad Parnassum I 120, 167, 226, 325,
816, 817, 818
Jumbo's lullaby I 259
Cinq poèmes de Baudelaire II 789, 791
Clair de lune I 772
Correspondance 1884-1918 I 724
Danses pour harpe chromatique et orchestre à cordes II 791
Danses sacrées et profanes II 593
Douze études pour le piano I 495, 722, 799 II 792, 797
nr. 1 (pour les cinq doigts ‘d'après monsieur Czerny’)
I 226, 261
nr. 7 (pour les degrés chromatiques) I 495
nr. 8 (pour les agréments) II 797
En blanc et noir I 544, 722 II 110, 451, 792
Estampes (algemeen) I 120
Jardins sous la pluie I 259, 496, 714 II 792, 796
La soirée dans Grenade I 619, 620 II 792
Pagodes II 792
Fantaisie voor piano en orkest I 471, 641, 723 II 21, 801
Fantoches I 23, 367
Images pour orchestre (algemeen) I 3 II 153, 792
Gigues II 792
Ibéria I 152, 227, 259, 318, 319, 320, 709, 723, 765 II
49, 50, 85, 346, 501, 792
Rondes de printemps I 259 II 754, 792
Images pour piano, livre I
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Reflets dans l'eau II 792
Images pour piano, livre II
Cloches à travers les feuilles II 792
Poissons d'or II 792
Jeux I 239, 799 II 451, 792
Khamma II 792
L'enfant prodigue II 788
Le gladiateur II 788
L'isle joyeuse I 120, 121, 122, 273, 389, 390, 554 II 792, 794
La boîte à joujoux I 261, 618, 799, 815, 816, 817, 818 II 343, 792
La damoiselle élue II 788, 789
La mer I 240, 709, 762, 785, 790, 796, 828 II 38, 74, 318, 346, 448,
451, 704, 705, 788, 792, 795
Le martyre de Saint Sébastien I 521, 799 II 51, 102, 113, 125, 792,
797
La mort des amants I 496
Le promenoir des deux amants II 343, 792
Mandoline I 498, 772 II 790
Marche écossaise sur un thème populaire I 809, 810, 815, 819, 828
Masques I 121
Monsieur Croche antidilettante I 149, 159, 445, 627, 696 II 4, 792,
839, 852
Noël des enfants qui n'ont plus de maison II 793
Nuit d'étoiles I 476
orkestratie van Saties Gymnopédies nr. 1 en 3 II 803
Pelléas et Mélisande I 81, 85, 128, 129, 203, 227, 309, 391, 452,
471, 544, 707, 799 II 94, 105, 130, 131, 140, 184, 185, 212, 333,
346, 347, 348, 351, 352, 363, 364, 367, 368, 388, 390, 395, 396,
397, 398, 420, 421, 468, 511, 565, 572, 643, 644, 651, 668, 714,
734, 738, 741, 750, 775, 785, 786, 790, 791, 792, 793, 804, 808,
809, 895
Petite suite I 287, 679, 818 II 383, 801
Pour le piano II 791
Prélude à l'après-midi d'un faune I 87, 226, 227, 230, 238, 257,
258, 259, 260, 283, 284, 286, 303, 304, 433, 435, 635, 658, 659,
665, 709, 723, 724, 804, 805, 807, 810, 828 II 21, 149, 159, 233,
234, 240, 346, 515, 594, 607, 730, 785, 790, 795
Préludes pour piano (algemeen) I 714 II 792, 850
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[Debussy]
Préludes pour piano, livre I
Danseuses de Delphes II 184, 794
La cathédrale engloutie I 287, 518, 715 II 343
La fille aux cheveux de lin I 120, 279
La sérénade interrompue I 290
Le vent dans la plaine I 120
Les collines d'Anacapri I 752
Minstrels I 120, 279, 287, 518, 752
Voiles I 715
Préludes pour piano, livre II
Canope II 794
Danse I 278, 286
Feuilles mortes I 121, 534 II 287, 805
Feux d'artifice I 261, 518
Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. I 167, 226,
259
Puerta del vino II 381
Printemps II 788
Proses lyriques (algemeen) I 67, 167, 634, 635 II 793
De soir I 228
Six épigraphes antiques I 167, 180, 722, 799 II 451, 654, 751, 792,
794
Sonate voor fluit, altviool en harp I 103, 544, 722 II 159, 174, 175,
176, 792
Strijkkwartet I 373, 639, 722 II 214, 791, 792
Suite bergamasque (algemeen) I 506 II 534, 791
Clair de lune II 795, 797
Trois ballades de François Villon II 229, 230, 792
Trois chansons de Bilitis I 180, 444 II 5, 789, 792, 794, 854
Trois chansons de France II 792
Trois chansons à quatre voix de Charles, Duc d'Orléans II 792
Yver, vous n'estes qu'un vilain II 792
Trois mélodies de Paul Verlaine II 791
Trois Nocturnes II 593, 791, 801
Nuages en Fêtes I 63, 66, 67, 83, 85, 87, 88, 103, 113,
115, 151, 286, 444, 445, 471, 534, 638, 709, 810, 819,
828 II 16, 97, 98, 99, 102, 116, 129, 213, 346, 517, 594,
801, 862
Sirènes I 151 II 191, 481, 801
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Trois poèmes de Stéphane Mallarmé II 793
Soupir II 796, 797
Violoncelsonate I 102, 103, 544, 722 II 159, 792, 796
Vioolsonate I 103, 544, 722 II 792
Decsey, Ernst
Die Spieldose I 643
Dehmel, Richard
Eine Lebensmesse I 625 II 335
Zwei Menschen. Roman in Romanzen I 322
Verklärte Nacht I 322 II 809
Deknatel, Chr.
vertaling Aristophanes' De Vogels II 400
Delage, Maurice
Sept Haï-Kaï voor zangstem en klein orkest II 480, 483, 486, 487
Delannoy, Marcel
Le fou de la dame II 477, 485
Delibes, Léo
Coppélia II 149, 626
Delius, Frederick
Appalachia II 831
Florida Suite II 110
Koanga II 110
Delvincourt, Claude
L'offrande à Siva II 297, 305, 306
Dèr Mouw, J.A. (Adwaita)
Brahman I I 274, 275 II 13
Devreese, Godfried (Godefroid)
Poème héroïque (Suite voor orkest) II 185
Tombelène II 380, 381
Deyssel, Lodewijk van
Verzamelde opstellen II 563
Diepenbrock, Alphons
Auf dem See II 29
Avondschemer II 135, 333
Avondzang I 683
Berceuse I 113, 115, 141, 619, 810 II 133, 333
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Caelestis urbs Jerusalem II 139
Carmen saeculare II 137
De groote hond en de kleine kat II 29, 134
De klare dag I 683
Die Nacht II 133, 140, 681
Ecce quomodo moritur justus I 409
Hymne an die Nacht ‘Gehoben ist der Stein’ I 603, 730 II 681, 697,
725
Hymne an die Nacht ‘Muss immer der Morgen wiederkommen’ II
681, 697
Hymne voor viool en orkest II 135
Incantation II 137
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Lydische Nacht II 137, 139, 140, 141
Marsyas, of De betooverde bron I 603 II 137, 139, 552, 697
Missa in die festo I 508 II 137, 138, 139, 579
Ommegangen (geschriften) I 821 II 133, 136, 138, 140, 141, 858
Puisque l'aube grandit II 137
Recueillement II 137
Stabat mater dolorosa II 139
Stabat mater speciosa II 139
Tantum ergo sacramentum II 139
Te Deum II 137, 139, 579, 697, 771
Toneelmuziek bij Aristophanes' De Vogels II 133, 139, 141, 400,
552, 697
Lied van de hop II 32, 400, 401, 725
Ouverture II 501, 725, 770
Toneelmuziek bij Goethes Faust II 133, 139, 141, 552
Toneelmuziek bij Sophokles' Elektra I 428, 429, 601, 603, 769 II
133, 139, 141, 552, 553, 559, 697, 740, 771
Toneelmuziek bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel I 602 II 139,
578, 697, 698, 718, 787
Heer Peters gebed II 579
Reien (algemeen) II 137
Rei van Amsterdamsche Maagden II 579
Rei van Burchtzaten II 579
Veni creator spiritus II 139
Vondel's vaart naar Agrippine I 679, 728, 729, 828 II 133, 137,
333, 697, 891
Wanderers Nachtlied I 814
Dieren, Bernard van
Kamermuziek algemeen II 336
Liederen II 336
Netherlands melodies for piano II 339, 340, 410
Overture to an imaginary comedy voor kamerorkest II 336
Sechs Skizzen II 336
Strijkkwartet nr. 4 II 298, 307, 316, 339
The Tailor (opera buffa) II 336
Dijk, Arthur van & Mieke Vestdijk
Merlijn; het ontstaan van een opera in brieven en documenten II
190
Dijk, Hans van
Jan van Gilse, strijder en idealist I XLI, L
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Doesburg, Theo van
Wat is dada? I 783
Dohnányi, Ernst von
Ruralia Hungarica II 374, 375, 381
Suite voor orkest, op. 19 II 476
Domselaer, Jacob van
Pianosonate nr. 9 II 449
Proeven van stijlkunst I 377, 624 II 336
Symfonie nr. 1 II 35
Doncker, Ko
Schimmenspel I 94
Donizetti, Gaetano
Lucia di Lammermoor I 447, 473
Dopper, Cornelis
Ciaconna Gotica I 732, 733 II 84, 85, 86, 89, 232, 240, 366, 534,
725, 761
Concertino voor groot orkest I 792
Fritjof II 762
Heidroom II 762
Het blinde meisje van Castel Cuillé II 762
Het erekruis II 762
Homerische symfonie I 143
Päân I I 143, 161, 733
Päân II I 143, 161, 733
Scènemuziek bij Vondels Lucifer II 534
Scherzo voor sextet II 762
Symfonie nr. 2 II 464
Symfonie nr. 5 (Sinfonia epica) I 161
Symfonie nr. 6 (Amsterdam) I 142, 161 II 84, 319, 320, 534, 761
Symfonie nr. 7 (Zuiderzee) I LXIII, 161, 706, 733, 767 II 69, 84,
534, 761
Violoncelconcert I 161 II 534
William Ratcliff II 762
Dostojevski, F.M.
De gebroeders Karamazov II 43, 275
Een nare geschiedenis I 203
Schuld en boete I 203
Dresden, Sem
A cappella koren (algemeen) II 335
Algemeene muziekleer II 596
Bij den Vijver I 683
Chorus tragicus II 717
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Concert voor hobo en orkest II 833, 834
De Fluitspeler I 683
Duet voor twee piano's II 335
Het muziekleven in Nederland sinds 1880 II 84, 335, 602, 684, 835,
839
Hierusalem verwoest II 717, 833
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Liederen (algemeen) II 335, 833
Oud Spinet I 683
Pianowerken (algemeen) II 335
Rameau-suite voor pianosextet I 363, 364, 825 II 335
Sextet nr. 1 I 825 II 335
Sextet nr. 2 I 825 II 335
Sextet nr. 3 I 377, 825 II 335, 833
Sinfonietta voor klarinet en orkest II 740, 74I, 833, 834
Sonate voor fluit en harp I 377 II 106, 335, 833
Strijkkwartet nr. 1 II 28, 30, 335, 340
Strijkkwartet nr. 2 II 833, 834
Tema met veranderingen I 298, 304, 326, 327
Trio voor twee hobo's en Engelse hoorn II 335
Vier vocalisen voor mezzo-sopraan en ensemble II 707, 833
Violoncelsonate II 335, 833
Vioolconcert II 335, 706, 707, 833
Vioolsonate II 335
Wachterlied II 28, 335
Dukas, Paul
Ariane et Barbe-bleue II 643, 644, 717, 801
L'apprenti sorcier I 155, 434, 634, 742 II 166, 185, 203, 405, 644,
730, 801
La Péri II 801
Duparc, Henri
Chanson triste I 302 II 216, 217
L'invitation au voyage I 113, 114 II 216, 217
La vie antérieure I 433, 434
Lamento I 302
Phidylé I 113, 114, 433, 434
Durand, Jacques
Souvenirs d'un éditeur de musique II 839
Durdilly, Louis
Franse versie libretto Euryanthe II 708
Dusch, Alphons
Hymne voor viool en piano I 330, 331, 334
Kerstliedje I 139, 140
Dussek, František
Sonatine II 150
Duvosel, Lieven
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Sanctus I 456
Dvořák, Antonin
Furiant (Slavische Dansen nr. 8) I 831
Ouverture In der Natur I 169, 303
Ouverture Karnaval I 169
Pianokwintet in A, op. 81 I 98, 118, 242, 404, 406
Pianotrio (algemeen) I 265
Strijkkwartet in C, op. 61 I 502, 504
Strijkkwartet in Es, op. 51 I 472
Strijkkwartet in F, op. 96 I 29, 30
Symfonie nr. 2 II 185
Symfonie nr. 9 (Aus der neuen Welt) I 117, 118, 147, 168 II 268
Twee walsen, op. 54 I 810
Violoncelconcert I 499, 605, 607
Vioolconcert I 385, 386, 750, 751

E
Eaglefield Hull, A.
A Dictionary of Modern Music and Musicians II 839
Eccles, Henry
Violoncelsonate I 138
Eeden, Frederik van
De kleine Johannes I 18, 453, 513 II 867
Grassprietjes II 449
Het roode lampje, signifische gepeinzen I 477
Lioba II 48
Oog en oor I 427 II 179
IJsbrand I 649
Wijzangen (vertaling Tagores Giltanjali) I 48
Eernstman, Jan
Nachtstilte I 106, 107
Eichendorff, Joseph von
Sonst I 532
Eisenstein, Sergej
Pantserkruiser Potemkin II 599
Elgar, Edward
Enigma Variations II 831
Serenade voor strijkers I 106, 153
The dream of Gerontius II 831
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Emmanuel, Maurice
Odelettes anacréontiques I 389
Pelléas et Mélisande de Cl. Debussy II 839
Enesco, Georges
Roemeense rapsodie in A II 656
Suite voor orkest II 94
Vioolsonate nr. 2 I 486, 487
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Enthoven, Emile
Épilogue funèbre I 738
Ichnaton II 411
Scherzo grotesque I 738
Suite in oude stijl I 386, 388
Symfonie nr. 1 I 387
Symfonie nr. 2 in d (Scherzo) II 33, 35, 489
Erasmus, Desiderius
De lof der zotheid (Moriae encomium) I 156
Euripides
De Bacchanten II 139, 336, 544
De Cycloop II 336, 544, 876
Evans, Edwin
Idylles persanes I 670
Proses lyriques I 670
Ewen, David
Composers of Today II 839
Ewers, Hanns Heinz
Der gekreuzigte Tannhäuser I 307
Expert, Henry
Les maîtres musiciens de la renaissance française I 244

F
Fall, Leo
Die Dollarprinzessin I 483
Falla, Manuel de
Concert voor klavecimbel, fluit, hobo, klarinet, viool en violoncel
II 432, 433, 438, 440, 483, 827
El amor brujo I 824 II 464
suite II 419, 422
aria's II 229, 230
El retablo de maese Pedro II 90, 91, 100, 111, 119, 123, 422
El sombrero de tres picos I 707, 824
La vida breve I 824 II 90
Noches en los jardines de Españna II 90, 185, 253, 259, 422
Psyché II 91, 365, 366, 372
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Seguidilla I 540
Siete canciones populares españolas II 90, 91
Fauré, Gabriel
Chant d'automne I 476
Clair de lune I 301, 302
Élégie voor violoncel en orkest I 285 II 97
Impromptu nr. 3 I 752
L'horizon chimérique II 576
Papillon voor violoncel en orkest I 285
Pianokwartet [op. 15 of 45] I 98, 100, 131, 497, 498
Pianokwintet in d, op. 89 I 535, 536, 547, 548
Strijkkwartet, op. 121 II 174, 175, 176
Ferroud, Pierre-Octave
Foules II 102, 116, 129
Fesch, Willem de
Sonate voor violoncel II 159
Fétis, François Joseph
Verhandelingen [...] verdiensten [...] de Nederlanders[...] II 151
Finke, Fidelio
Werken voor piano I 691
Finzi, Gregor
Chanson grise I 201
Vampire I 201
Firmin le Bel
Puer natus est I 735
Fischer, Erich
In der Konditorei I 802, 803
Das Engagement: ein Schwanck I 741, 803
Das Teebrett: ein Idyll mit einem Zwischenfall I 741
Der Herr Doktor: ein kleines
Biedermeierlustspiel I 741, 802, 803
Nachlassverzeichnis I 803
Fitelberg, Grzegorz
Strijkkwartet nr. 2 II 480
Strijkkwartet nr. 5 II 775, 777
Flaubert, Gustave
Salammbô II 819
Fleming, Victor
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Abie's Irish Rose II 599
Flotow, Friedrich von
Martha I 479
Fock, Dirk
Ein hohes Lied II 575, 577
Foerster, Josef
Erotovy masky (Maskenspiel des Eros) I 168
Imprese (Impressionen) I 168
Fontane, Theodor
Tom der Reimer I 465
Fort, Paul
Le bonheur II 105
Les filles du roi d'Espagne I 333
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Franck, César
Cantabile I 352
Choral in b I 108
Duos pour voix égales, FWV 89 I 661
La procession I 113, 115, 139, 372, 441
Le chasseur maudit I 175, 807 II 211
Les béatitudes I 177, 441
Pianokwintet I 373, 441
Pièce héroïque I 353
Prèlude, choral et fugue I 112, 113, 324, 326, 440, 441, 442
Prélude, fugue et variation I 139, 140, 716
Prélude, air et final I 286, 441
Psyché II 364
La rédemption I 177 II 159, 160, 185
Morceau symphonique II 159, 160, 185
Strijkkwartet I 219, 220, 441, 794
Symfonie in d I 3, 175, 185, 186, 441, 662, 742, 743, 765 II 88,
216, 217, 366, 576
Variations symphoniques I 72, 83, 84, 88, 100, 146, 175, 283, 291,
292, 326, 441 II 227, 228, 240, 317, 321, 361, 371, 399, 501
Vioolsonate I 111, 112, 248, 317, 441, 445
Franck, Johann Wolfgang
Jesus neigt sein Haupt und stirbt I 356
Franco Mendes, Hans
Variaties over een eigen thema I 506
Frensel Wegener, Emmy
Dans voor klarinet en orkest II 482, 483, 484, 487
Orkest- en kamermuziek (algemeen) II 836
Frenssen, Gustav
Jörn Uhl I 453
Freud, Sigmund
Die Zukunft einer Illusion II 681
Massenpsychologie und Ich-Analyse II 587
Frid, Géza
Orkestsuite II 575

G
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Gabriel, Max
Die schöne Kubanerin I 45
Gade, Niels
Nachklänge aus Ossian I 260, 479 II 377, 383
Gallus (Handl), Jacobus
Ecce quomodo moritur justus I 409
Ganne, Louis
La czarine I 411
Gatti, Guido
Musicisti moderni d'Italia e di fuori II 155
Gautier, Théophile
Mademoiselle de Maupin I XXXII II 756
Geiser, Walther
Strijktrio II 109, 121, 122
George, Stefan
Das Buch der hängenden Gärten II 812
Der siebente Ring (‘Ich fühle Luft von anderem Planeten’) I 693 II
732
Entrückung II 812
Litanei II 812
Gerlings, M.E.
Het leven II 288
Gershwin, George,
135th Street II 714
An American in Paris II 714
Oh Kay II 283
Porgy and Bess II 714
Rhapsody in Blue II 714, 787
Gervaise, Claude
Danceries (pavane, gaillarde, branle) I 245, 246
Gevaert, François-Auguste
Histoire et théorie de la musique de l 'antiquité II 876
orkestsuite uit Rameaus Castor et Pollux I 777, 778
Traité général d'instrumentation I 199 II 905
Gezelle, Guido
Het leven II 288
Kleengedichtjes II 378
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Ghéon, Henri
Le miroir de Jésus II 102
Gide, André
Perséphone II 827
Gilbert, Henry F.
The Dance in Place Congo, op. 15 II 301, 303, 305, 309, 313, 314
Gilse, Jan van
Drei Gesänge aus Rabindranath Tagores
‘Der Gärtner’ II 335, 725
Drei Gesénge aus Rabindranath Tagores
‘Gitanjali’ I 41, 47, 48, 49, 141, 592, 594 II 36, 335
Frau Helga von Stavern I 625
Eine Lebensmesse I 625 II 335
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Symfonie nr. 4 I 25, 26, 39, 48, 62, 85, 101, 141, 146, 594
Variaties op een St.-Nicolaasliedje I 158 II 340
Vier Gedichte II 450
Gilse-Hooijer, Ada van
Pijper contra Van Gilse I XLI, LXV
Glastra van Loon, Otto
A little melody voor viool en piano II 410
Concert voor piano met strijkorkest II 645, 647
Drie kleine klavierstukken II 410
Klangstück (Sonata) voor viool en piano II 410
Quatre études miniatures II 410
Vier dwaze droomerijtjes II 410
Glazoenov, Alexander
Pianoconcert nr. 1 I 640, 641
Stenka Razin II 185
Symfonie nr. 6 I 251, 252, 305, 306
Vioolconcert in a, op. 82 I 662 II 64, 235, 240
Glière, Reinhold
Strijkkwartet, op. 2 I 8, 9
Glinka, Michael
Een leven voor de tsaar I 202, 644
Gluck, Christoph Willibald von
Aria uit Iphigénie [wrschl en Tauride] I 367
Ouverture Iphigénie en Aulide I 276, 336, 486, 543, 819, 820
Godet, Robert
The true and the false Boris I 744
Goethe, Johann Wolfgang von
Aus meinem Leben - Dichtung und Wahrheit I 589
Briefe aus der Schweiz I 789
Der Fischer I 339
Der König in Thule I 339
Der Zauberlehrling II 302, 312, 730, 801
Die Leiden des jungen Werther I 409, 490 II 15
Faust I 314 II 26, 139, 299, 300, 310
Harzreise im Winter I 409, 410
Meeresstille und glückliche Fahrt I 540
Sie liebt mich I 540
So tanzet I 540
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Wilhelm Meisters Lehrjahre II 446, 717
Goetz, Hermann
Vioolconcert I 703
Göhler, Georg (Karl)
suite van Händels Alcina II 476
Goldmark, Karl
Das Heimchen am Herd I 27 II 298, 315
Goldschmidt, Berthold
Pianosonate II 480, 482, 486, 487
Goossens, Eugene Ainsley
Afternoon I 670, 672
Chinese variations I 670
Concertetude I 670
Phantasy voor strijkkwartet I 670
Five Impressions of a Holiday I 670, 671, 672
The Water Wheel I 671
Four Conceits voor piano I 670
Idylles persanes I 670
Kaleidoscope voor piano I 670, 671
Nature Poems voor piano I 670, 773
Ossian I 490, 670, 671
Perseus I 670
Pianokwintet I 670
Poème lyrique voor viool en orkest I 670
Proses lyriques I 670, 672
Rapsodie voor violoncel en piano I 670
Sketches voor strijkkwartet I 670
Strijkkwartet I 670
Suite voor fluit, viool en harp I 670, 671 II 174, 176
Tam o' Shanter I 670
Tea-time I 670
The Eternal Rhythm I 670
Vioolsonate I 670
Gorter, Herman
Mei I 660
Goudoever, Henri van
Allegro voor violoncel en orkest I 125
Concertliederen I 40
Dansimpressie I 125, 481
Impression I 733
La fête bleue I 21, 125, 126, 319, 733 II 102
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Le temple bleu I 124, 125
Sneeuwimpressies I 125, 479, 481
Sphynx I 125, 481, 733
Suite voor violoncel en orkest I 732, 733 II 872
Zangen zonder woorden I 124, 125, 141, 142

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

22
Gounod, Charles
Ave Maria I 185 II 156
Faust I 36, 37, 55, 57, 80, 82, 135, 236, 238, 301, 374, 375, 391,
483, 521, 545 II 300, 338, 446, 447
balletmuziek I 36, 239 II 626
Le roi de Thulé I 339

Gourmont, Rémy de
Le latin mystique II 133
Goya y Lucientes, Francisco de
Bravissimo! II 384
Graeser, Wolfgang
bewerking Bachs Die Kunst der Fuge II 627, 628
Grainger, Percy
Mock Morris I 153
Molly on the Shore I 153
Shepherd's Hey I 758
Sussex Mummers' Christmas Carol I 758
Gray, Cecil
A Survey of Contemporary Music II 340, 471, 474, 823
Gray, Marjon
choreografieën I 779, 780
Gremo, Dora
choreografieën Im Walde en Hampelmann I 524
Grieg, Edvard
Bergliot I 128, 278, 537, 538
Ein Schwan I 369
Lyrische Stücke I 355, 740
Hochzeitstag, op. 65.6 I 740, 758
Ouverture Im Herbst I 537, 538
Peer Gynt
Åses Tod II 115, 184, 310
Solvejgs sang II 372
suite nr. 1 I 117
suite nr. 2 I 421
Pianoconcert I 49, 113, 117

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Twee Elegische melodieën, op. 34 I 537, 539
Vioolsonate in G, op. 13 I 51, 52
Grosz, Wilhelm
Symphonischer Tanz II 476, 492
Grun, James
libretto Pfitzners Die Rose vom
Liebesgarten I 532
Frieden I 532
Grünewald, Mathias
Isenheimer Altar II 743, 744
Guédron, Pierre
Est-ce Mars? II 615
Guilbert, Yvette
Danse rituelle I 747
Guilmant, Alexandre
orgelwerken I 6
Gulbins, Max
10 Charakterstücke ‘Für die Passionszeit’ I 108, 467

H
Hába, Alois
Neue Harmonielehre II 81, 819, 839
Strijkkwartet II 819
Hába, Karel
Fluitsonatine II 429, 437
Hahn, Reynaldo
D'une prison I 211, 212, 342
Händel, Georg Friedrich
‘Altvioolconcert in b’ II 388, 399
Concerto grosso I 106
Concerto grosso in D, op. 6.5 II 344, 345
Concerto grosso in g, op. 6.6 I 500 II 210, 211
Fluitsonate I 36
Josua (aria) I 336
Judas Maccabaeus I 352
aria I 752
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Largo I 368
Messias I 135, 268, 394, 463
‘Pianofantasie’ I 264
Solocantate La Lucrezia (O numi eterni) I 541
Treurmars uit Saul I 806
Vioolsonate in D I 752
Hanslick, Eduard
Vom Musikalisch-Schönen I 4, 269 II 513, 757
Hanson, Howard
Lux aeterna voor altviool en orkest II 225
Hartmann, Viktor
Catacombes, con mortuis in lingua mortua I 711
Hartog, Jacques
Joh. Seb. Bach II 342
Ludwig van Beethoven en zijne negen symphonieën II 342
Joseph Haydn, zijn broeder Michaël en hunne werken II 342
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Wolfgang Amadeus Mozart; zijne naaste omgeving en zijne werken
II 342
Harty, Hamilton
A Comedy Overture I 153,
Hasse, Johann Adolph
Il Ruggiero (aria) I 541
Hauer, Josef Matthias
Kammeroratorium II 819
Nomoi II 819
Orkestsuites II 819
Pianoconcert, op. 54 II 819
Salambo II 819
Suite nr. 7, op. 48 II 301, 302, 312
Vioolconcert, op. 53 II 819
Vom Melos zur Pauke II 819, 839
Zwölftontechnik II 819, 839
Haydn, Joseph
Adagio uit een violoncelconcert I 479
Air varié (Andante con variazione) I 660
Andante (voor violoncel) I 138
Ariadne auf Naxos (aria) II 193, 195
Die Jahreszeiten I 135, 412, 413, 414, 463, 613, 614, 615 II 244
Die Schöpfung I 162, 394, 413, 463, 812 II 244
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze I 405
Divertimenti (algemeen) I 174 II 244
Kaiserhymne II 365
Pianoconcert in D, op. 21 II 256
Pianosonate in D, op. [?] I 263, 264
Pianotrio nr. 39 in G I 418, 419
Strijkkwartet in Es, op. 17.3 I 395, 396
Strijkkwartet in D, op. 64.5 I 293, 294
Strijkkwartet in Bes, op. 71.1 II 214, 216, 227
Strijkkwartet in Bes, op. 76.4 I 12
Strijkkwartet in F I 535, 536
Symfonie nr. 45 in fis (Abschied) I 318, 327, 328, 329 II 34, 162,
245
Symfonie nr. 46 in B II 374, 380, 383, 593
Symfonie nr. 48 in C (Maria Theresia) I 318
Symfonie nr. 55 in Es (Der Schulmeister) I 318
Symfonie nr. 82 in C (L'ours) II 229, 240
Symfonie nr. 85 in Bes (La reine) I 318 II 344, 345
Symfonie nr. 86 in D I 315, 316, 317, 318, 327
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Symfonie nr. 88 in G I 318, 477 II 94, 245
Symfonie nr. 92 in G (Oxford) I 318
Symfonie nr. 94 in G (Mit dem Paukenschlag) I 318, 413
Symfonie nr. 95 in c I 158, 159, 326, 327, 718, 719
Symfonie nr. 99 in Es II 246
Symfonie nr. 101 in D (Die Uhr) I 406 II 448
Symfonie nr. 103 in Es (Mit dem Paukenwirbel) I 40, 677, 678, 768,
769 II 172, 173, 185, 229, 246
Symfonie nr. 104 in D (London) II 229
Thy voice, o Harmony, is divine (canon) I 73
Trio's voor baryton II 244
Violoncelconcert nr. 2 in D I 199, 285, 479 II 186, 211, 225
Vioolsonate nr. 7 I 775, 777
Hegar, Friedrich
Manasse, Ahasvers Erwachen I 788, 789, 805
Heijermans, Herman
Droomkoninkje II 23
Heil, Emmy; zie Frensel Wegener
Heine, Heinrich
Almanzor II 788
Die beiden Grenadiere I 474
Die Lorelei II 72
Reisebilder (Die Bäder von Lucca) I 685
Was will die einsame Träne I 730
Heinze, Gustav Adolf
Ontwaak II 284
Maandrozen II 284
Sneeuw II 284
Henckell, Karl
Kling! I 342
Hennessy, Swan
À la manière de..., 18 pastiches pour piano II 337, 338
Trio voor viool, fluit en fagot, op. 70 II 338
Herloßsohn, Carl
Wenn die Schwalben heimwährts ziehn II 340
Hérold, Ferdinand
Zampa, ou La fiancée de marbre II 110
Herriot, Édouard
Vie de Beethoven II 789
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Hespe-du Mée, Cato
Neuf inspirations pour piano II 286
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Heuckeroth, Richard
Muziek bij Een Winteravondsprookje I 801
Heukelom-van den Brandeler, Henriëtte van
Wijdingszang II 30, 31
Hildach, Eugen
Wo du hingehst I 356
Hildebrand
Camera Obscura I 69, 281, 307, 370, 549, 606, 779 II 83, 172, 255
Hiller, Ferdinand
Übungen zum Studium der Harmonie und des Kontrapunkts I 814
Hindemith, Paul
Cardillac II 821
Das neue Werk - Gemeinschaftsmusik für Jugend und Haus II 466
Das Nusch-Nuschi (Suite, Dansen) II 317, 321, 754
Das Unaufhörliche II 821
Hin und zurück II 787, 821
Kammermusik (vroege) II 642
Kammermusik nr. 2 (pf concertant), op. 36.1 II 821, 822
Kammermusik nr. 3 (vc concertant), op. 36.2 II 57, 58, 821
Kammermusik nr. 4 (vl concertant), op. 36.3 II 235, 240, 241, 411,
412, 492, 513, 821
Kammermusik nr. 5 (va concertant) Der Schwanendreher, op. 36.4
II 462, 640, 641, 642, 643, 821
Kammermusik nr. 6 (va d'amore concertant), op. 46.1 II 821
Kammermusik nr. 7 (org concertant), op. 46.2 II 821
Klaviermusik, op. 37 II 437, 439
Konzert für Orchester, op. 38 II 103, 115, 119, 126, 193, 194, 220,
225, 235, 241, 821, 824
Mathis der Maler II 622, 642, 737, 738, 741, 742, 746, 747, 748,
750, 821
Neues vom Tage II 642, 821
Ouverture Neues vom Tage II 572, 575
Philharmonisches Konzert II 640, 641
Sancta Susanna II 821
Sing- und Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde (Frau
Musica) II 821
Solosonate voor viool, op. 31.1 II 271
Solosonate voor viool, op. 31.2 II 271
Spielmusik, op. 43.1 II 419, 422
Strijkkwartetten (algemeen) II 821
Strijkkwartet nr. 3, op. 22 I 693
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Strijkkwartet nr. 6 in Es II 775
Suite 1922 voor piano, op. 26 (Nachtstück) II 642, 737
Unterweisung im Tonsatz II 822, 839
Hirsch, Hugo
Die erste Nacht, musikalischer Schwank in drei Akten I 761
Hirschberg, Leopold
Reitmotive, ein Kapitel vorwagnerischer Charakterisierungskunst
I 233, 668
Hoerée, Arthur
Septuor (Septet) voor sopraan, piano, fluit en strijkkwartet II 105,
116, 117, 129
Hofdijk, Willem Jacobsz
Lachjes van het weesje II 136
Hoffmann, E.T.A
Ouverture Undine II 754
Phantasiestücke in Callots Manier I 346
Kreisleriana I 412, 796 II 131

Hoffmann von Fallersleben, A.H.
Niederländische Volkslieder II 378
Hofmann, Heinrich
Das Märchen von der schönen Melusine I 811
Hofmannsthal, Hugo von
Der Rosenkavalier II 717, 747
Hol, Richard
Matrozenkoor uit De vliegende Hollander II 33, 34
Holbein der Jüngere, Hans
Totentanz I 263, 664
Hölderlin, Friedrich
Die Nacht II 133, 139, 140, 333, 681
Wandlungen II 819
Holländer, Alexis
Variaties op een thema van Schubert I 115, 116, 117, 131
Holst, Gustav
The Perfect Fool II 831
The Planets II 187, 190, 191, 202, 203, 831
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Homerus
Odyssee I 650
Ilias I 433 II 169
Honegger, Arthur
Alcools (Saltimbanques en Les cloches) I 772
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Antigone II 392, 393, 394, 395, 396, 418, 421, 807
Cantiques de Pâques II 464
Concertino voor piano en orkest II 237, 259, 394, 395, 399, 464
Cris du monde II 807
Horace victorieux II 464
Jeanne d'Arc au bûcher II 807
Judith II 97, 238, 395, 464, 807, 860
Le roi David II 97, 99, 106, 107, 108, 109, 112, 119, 121, 124, 218,
238, 305, 393, 394, 395, 418, 666, 807, 860
Liederen (algemeen) II 807
Ouverture The tempest II 464
Pacific 231 II 97, 98, 99, 149, 166, 167, 185, 186, 394, 395, 404,
464, 492, 619, 621, 807, 860-862
Pastorale d'été I 809, 814, 815, 828
Rapsodie voor blazers en piano I 689
Rugby II 464, 807
Strijkkwartetten (algemeen) II 807
Hooft, Pieter Corneliszoon
Galathea I 496
Horatius Flaccus, Quintus
Carmen saeculare II 139
Carmina II 137
Horst, Anthon van der
Agnus Dei I 755, 756
Huberti, Gustaaf
Chant de mal I 113, 115
Hüe, George
Liederen I 629, 630
Hugo, Victor
Les misérables I 711
Humperdinck, Engelbert
Hänsel und Gretel I 807
Toneelmuziek bij Shakespeares The Tempest (Der Sturm) I 801 II
381
Toneelmuziek bij Shakespeares Twelfth Night (Was ihr wollt) I 801
Wiegenlied I 342, 476
Huré, Jean
Air I 138
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Hutschenruyter jr., Wouter
Consonanten en dissonanten; mijn herinneringen I XLVII
Frédéric Chopin II 342
Gustav Mahler II 342
Huygens, Constantijn
Korenbloemen II 891, 892

I
Ibsen, Henrik
Peer Gynt I 372 II 90, 123
Indy, Vincent d'
Cours de composition musicale I 254, 646 II 153, 415, 416, 569
Ouverture Fervaal I 66, 67, 147
Symphonie sur un chant montagnard français I 234 II 26, 85, 399
César Franck I 186
Ingenhoven, Jan
Ave verum corpus II 334
Blaaskwintet II 334
Drei Sätze für Streichquartett II 334
Nous n'irons plus au bois II 29, 334
O bone Jesu II 334
Rondel II 334
Streichquartett in einem Satz II 334
Strijkkwartet nr. 3 II 334
Symphonisch concert II 335
Symphonische fantasie Brabant en Holland II 335
Symphonische Fantasie über ‘Zarathustra's Nachtlied’ II 335
Symphonisches Tonstück nr. 1 Lyrisch II 335
Symphonisches Tonstück nr. 2 Dramatisch II 335
Symphonisches Tonstück nr. 3 Romantisch II 335
Vier stukken voor blazers, pauken en strijkinstrumenten II 334
Ireland, John
Sonatine II 478, 486
Irving, Washington
Tales of the Alhambra I 260

J
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Jacobi, Frederick
Strijkkwartet / String Quartet on Indian
Themes II 109, 121
The Poet in the Desert II 110
Jacques-Dalcroze, Emile
La veillée I 142
Jadassohn, Salomon
Die Lehre vom reinen Satz II 111, 152
Musikalische Kompositionslehre I 233, 696
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Janáček, Leoš
Brouček II 427, 828
Concertino II 294, 298, 301, 305, 307, 308, 309, 312, 314, 426, 828
Dagboek van de verdwenen man II 426
Die Sache Makropoulos (De zaak Makropoulos) II 426, 427, 442,
453, 828
Het dodenhuis II 426, 828
Het sluwe vosje II 427, 828
Jenůfa II 427, 442, 828
Kátja Kabanová II 427, 442, 828
Missa Glagolskaja II 479, 482, 484, 828
Sinfonietta (Militärsymphonie) II 427, 442, 443, 444, 447, 448,
492, 514, 516, 828
Strijkkwartet nr. 1 Kreutzer Sonata II 205, 426, 828
Strijkkwartet nr. 2 Intime Blätter II 426
Taras Bulba II 828
Vioolsonate II 427
Janequin, Clément
La bataille de Marignan II 619
Jean-Aubry, Georges
Afternoon I 670
La musique et les nations II 839
La musique française d'aujourd'hui II 839
Tea-time I 670
Jemnitz, Alexander
Serenade voor viool, altviool en violoncel, op. 24 (Strijktrio) II 480,
481, 482, 485
Vioolsonate II 297, 298, 307, 309, 315, 480, 486
Jensen, Adolph
Hochzeitsmusik I 292
Jetses, Cornelis
Ot en Sien I 337
Jirák, Karel Boleslaw
Strijkkwartet, op. 9 II 205
Jone, Hildegard
Kleiner Flügel II 773
Tönen die seligen Saiten Apolls II 773
Zündender Lichtblitz II 773
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Jongen, Joseph
Symfonie met orgel, op. 81 II 457, 458, 492
Josquin des Prez
Ave Maria I 735 II 432
Jung, Friedrich
Nocturne voor harpsolo, strijkers en blazers I 398, 399
Judge, Jack
It's a Long Way to Tipperary I 281
Juon, Paul
Kammersymphonie, op. 27 I 432, 455

K
Kalckreuth, Wolf Graf
Weinlese (vertaling Verlaines Vendanges) II 535
Kaminsky, Heinrich
Magnificat II 295, 297, 304, 307, 309, 313, 315, 476
Karlowicz, Mieczyslaw
Vioolconcert, op. 8 I 804, 805
Kaudern, Walter
Musical instruments in Celebes II 423
Kaufmann, Alexander
Verrat I 532
Kaun, Hugo
Pianotrio, op. 58 I 461, 462
Kelk, C.J. & Frederik Chasalle
libretto Rataplan! Imaginair drama voor oude generaals II 62
Keller, Gottfried
Franz Schubert II 341, 342
Kessler, Harry Graf & Hugo von Hofmannsthal
Josephslegende II 67
Ketting, Piet
De verheerlijkte Kokila II 836
Kamermuziek (algemeen) II 836
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Orkestwerken (algemeen) II 836
Shakespeare-liederen II 836
Sonatine voor piano II 562
Kiehl, Daniël
Over het begrip van schoon in de muzijk I 4
Kienzl, Wilhelm
Evangelimann I 135
Kiesewetter, Raphael Georg
Die Verdienste der Niederländer um die Tonkunst II 151
Kint, Cornelis
Koraalfantasie I 27
Kodály, Zoltán
Háry János-suite II 411, 492
Liederen II 270, 271
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Psalmus hungaricus II 99, 100, 106, 107, 108, 112, 113, 119, 120,
124, 269, 270, 271, 305, 828
Solovioloncelsonate II 108
Trio voor twee violen en altviool I 693
Kolvers, Jo
Zonnevreugde II 449
Könnemann, Miroslav
Le Fremersberg I 405
Kool, Jaap
Psalm 33 I 15
Tänze und Tanzscenen I 781
Korngold, Erich Wolfgang
Die tote Stadt I 611
Viel Lärmen um Nichts II 547
Vioolsonate in G I 51, 52, 131
Korolenko, Vladimir
Schetsen en vertellingen I 296
Kothe, Robert
Abriss der allgemeinen Musikgeschichte I 203
Krása, Hans
Pastorale en Mars uit Symphonie für kleines Orchester II 105, 116,
129
Krause, Emil
Johannes Brahms in seinen Werken. Eine Studie I 181, 182, 250,
403, 626, 627
Kreisler, Fritz
Caprice viennois I 669
Liebesleid und Liebesfreud I 34
Křenek, Ernst
Jonny spielt auf II 453, 490, 528, 732, 820
Pianoconcert nr. 2, op. 81 II 730, 736
Strijkkwartet nr. 7 II 777
Über neue Musik II 820, 839
Kreutzer, Rodolphe
Etudes I 670
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Kronke, Emil
Symfonische variaties voor piano en orkest I 232, 233
Kryzjanovski, Ivan
Ballade I 755
Kügelchen, Wilhelm von
Jugenderinnerungen eines alten Mannes I 511
Kunst, Jaap
De Toonkunst van Bali II 424
Kurth, Ernst
Grundlagen des linearen Kontrapunkts I 459 II 77

L
Lalo, Édouard
Divertissement I 244
Le roi d'Ys I 222
Ouverture I 151, 152 II 232
Liederen I 629, 630
Symfonie in g I 244
Symphonie espagnole (‘Tweede vioolconcert’) I 222, 303, 477, 479,
642 II 236, 237
Violoncelconcert I 222, 479, 480, 481, 762
Violoncelsonate I 130, 131
Vioolconcert I 243
Vioolsonate I 486, 487
Lambert, Constant
Liederen (algemeen) II 832
Pianowerken (algemeen) II 832
Pomona II 454
Rio Grande II 832
Romeo and Juliet II 454, 832
Lambrechts-Vos, Anna
Smart II 450
Landré, Guillaume
De snoek II 738, 836
Orkest- en kamermuziek (algemeen) II 836
Vioolsonate II 562
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Landré, Willem
Beatrijs II 46, 47, 48, 49, 725
Kamermuziek (algemeen) II 380
Requiem in memoriam matris II 33, 34
Lange, Daniël de
Blumenlied I 233
Laparra, Raoul
Liederen I 417
Lapidoth-Swarth, Hélène
Oud liedje I 272
Larsson, Carl
Das Haus in der Sonne (Åt solsidan) I 767
Lasso, Orlando di
Bonjour, mon coeur II 28
Laurens, Edmond
Silhouettes féminines I 234
Lautréamont
Chants de Maldoror I 421
Lavignac, Albert & Lionel de La Laurencie
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire I 455,
488, 620 II 445, 446
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Learsi
Obscuridad propicia I 761
Le Bon, Gustave
Psychologie des foules I 529
Lebrun Pindare
Chant du banquet républicain II 591
Hymne du 21 janvier II 592
Hymne pour la fête de l'Agriculture II 592
Le Cardonnel, abbé Louis
L'attente mystique I 434
Lecocq, Charles
Giroflé-Girofla I 340
La fille de madame Angot (De dochter van Mme Angot) I 340
La fleur de thé I 240
La princesse des Canaries I 240
Le petit duc I 240
Les cent vierges II 340
Le Fauconnier, Henry Victor Grabriel
Dieu te voit I 231
Le Guillard, Albert
Strijkkwartet, op. 5 I 448
Léhar, Franz
Da geh'n wir ins Maxim (uit Die lustige Witwe) II 774
Leichtentritt, Hugo
Friedrich Chopin II 342
Lekeu, Guillaume
Fantaisie sur deux airs populaires angevins II 837
Violoncelsonate (onvoltooid) II 837
Vioolsonate II 837
Lenau, Nikolaus
Don Juan II 405
Lennep, Henriëtte van
Arie I 204, 205
Leoncavallo, Ruggiero
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Cavalleria rusticana I 483, 521, 803 II 209, 434
Paljas I 80, 89, 90, 94, 483, 521
Leroux, Xavier
De zwerver (Le chemineau) I 223, 225, 228
Lévy, Ernst
Symfonie nr. 5 II 102, 115, 128, 151
Leyen, Rudolf von der
Johannes Brahms als Mensch und Freund I 402, 664
L'Hermite, Tristan
La grotte II 792
Le promenoir des deux amants II 792
Lichtveld, Lou
Les vacances du pantin II 80, 83, 290
Danse du petit caraïbe, Le cabanon de chèvrefeuille II
83

Lier, Bertus van
Aias II 836
Sonatine voor piano II 562
Symfonie nr. 1 II 836
Symfonie nr. 2 II 754, 836
Symfonie nr. 3 II 836
Linde, Gerrit van der (‘De Schoolmeester’)
De schipbreuk I 142
Linden, Nico van der
Ego sum qui sum II 318, 319, 320
Liszt, Franz
Ce qu'on entend sur la montagne II 593
Des bohémiens et de leur musique en Hongrie I 258
Die Legende von der heiligen Elisabeth I 14, 344
Étude de concert I 315
Fantasie over een Hongaars volkslied I 386
Faust-wals I 196
Feux follets I 660
Grand galop chromatique II 460
Hongaarse Rapsodie (algemeen) I 34, 258, 273, 324 II 619
Rapsodie nr. 6 I 259, 372
Rapsodie nr. 6 voor orkest I 301, 302
Rapsodie nr. 12 I 758
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Rapsodie nr. 13 (Rákóczy mars) I 324, 372, 660
Lenore I 115, 128, 130
Les préludes I 31, 33, 62, 63, 204, 519, 520, 611, 613 II 97, 174,
183, 186, 229, 318, 374, 401, 402, 681, 711, 860
Liebesträume I 324
Orpheus II 171, 172, 185, 186
Pianoconcert nr. 1 in Es II 464
Pianoconcert nr. 2 in A I 524, 525 II 190, 191, 202
Soirées de Vienne 9 Valses-caprices d'après F. Schubert I 112, 113
Tarantella I 112
transcriptie van Bachs Preludium en fuga in a, BWV 543 I 758
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Twee parafrasen I 617
Valse impromptu I 324
Liszt/Busoni
Rapsodie espagnole I 158, 160
Liszt/Gottschalg
Consolations I 5, 6
Litzau, Johannes Barend (Jean Baptiste)
Preludium en dubbelfuga in d I 686
Ljapoenov, Sergej
Oekraïense rapsodie I 202
Locatelli, Pietro
Triosonate I 432
Loeffler, Charles Martin Tornow
A pagan poem II 79
Loeillet, Jean-Baptiste
Sonate voor fluit en hobo I 629, 630
Loewe, Carl
Archibald Douglas I 668
Der Fischer I 339
Der verfallene Mühle I 668
Die nächtliche Heerschau I 668, 729
Die Uhr I 479
Edward I 668
Graf Eberstein I 668, 669
Hinkende Jamben I 668, 669
Kleiner Haushalt I 668
Tom der Reimer I 465
Loman, A.D.
‘Vrije compositie’ II 632
Loots, Philip
Najaar II 284
December II 284
Looy, Jacobus van
De wonderlijke avonturen van Zebedeus I XXI, 183, 276, 417, 765
Proza ‘Een tango’ I 375
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Lortzing, Gustav Albert
Zar und Zimmermann I 479
Louÿs, Pierre
Chansons de Bilitis II 751, 794
Lovendaal, Gijsbertus Wilhelmus
Mien Truuke (uit Lied der liefde) II 136
Lualdi, Adriano
Le furie d'Arlecchino II 481, 486
Luther, Martin
Frau Musica II 821
Lutyens, Elisabeth
Three symphonic preludes II 773

M
M'ahesa, Sent
Arabeske I 382
Egyptischer Tempeltanz I 381
Maskentanz I 382, 497
Mondgöttin I 381, 497
Waffentanz I 382, 779
Yaravi I 382
MacDowell, Edward Alexander
New England Idyls II 261
Orkestsuite nr. 2 (‘Indian’) II 110
Sea Pieces II 261
Woodland Sketches II 261
Mackenzie, Alexander Campbell
Canadian rhapsody I 153
Maeterlinck, Maurice
Aglavaine et Sélysette II 367
Ariane et Barbe-bleue II 643, 644, 717, 801
Feuillages du coeur I 815 II 453
Intérieur II 367
L'oiseau bleu I 58 II 367
La mort de Tintagiles II 367
Pelléas et Mélisande I 130, 203, 227 II 47, 347, 350, 367, 368, 643,
650, 790, 793, 809
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Magnard, Albéric
Blaaskwintet I 692
Quintette pour piano et instruments à vent I 793
Mahler, Gustav
Das klagende Lied II 55, 343, 344, 345
Das Lied von der Erde I 3, 47, 48, 85, 130, 170, 171, 178, 205, 208,
240, 309, 343, 349, 350, 365, 446, 478, 485, 610, 611, 720, 724,
732, 749, 750, II 30, 52, 53, 54, 55, 88, 89, 108, 120, 157, 198, 253,
255, 262, 268, 269, 272, 318, 344, 411, 419, 501, 527, 544, 664,
665, 737
Das Trinklied vom Jammer der Erde I 349, 446 II 35, 53, 269, 585,
665
Der Einsame im Herbst I 121, 665
Von der Jugend II 53, 273, 665
Von der Schönheit II 54, 665
Der Trunkene im Frühling II 53, 269, 665
Der Abschied I 208, 247, 268, 349, 485, 749 II 26, 52,
53, 269, 273, 664, 737
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Des Knaben Wunderhorn I 111, 171, 345, 348, 390, 485, 526, 555,
610, 669 II 52, 269, 273
Aus! Aus! I 669
Das irdische Leben I 311, 526 II 635
Des Antonius von Padua Fischpredigt I 39, 657, 713 II 636
Der Schildwache Nachtlied I 390
Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald I 55, 336
Lied des Verfolgten im Turme I 55
Lob des hohen Verstandes I 485, 773, 774
Nicht wiedersehen! I 112
Rheinlegendchen I 60, 205, 342, 390, 773, 774 II 52
Scheiden und Meiden I 112, 342, 476
Starke Einbildungskraft I 669
Wer hat dies Liedlein erdacht? I 104, 510, 532
Wo die schönen Trompeten blasen I 104
Zu Strassburg auf der Schanz I 668 II 52
Hans und Grethe I 177, 342
Kindertotenlieder I 39, 40, 41, 42, 346, 349, 704, 736, 737, 749,
755, 756 II 55, 240, 269, 527, 754
Lieder eines fahrenden Gesellen I 39, 40, 41, 88, 170, 177, 343,
344, 345, 346, 349, 496 II 55, 269, 448, 665
Die zwei blauen Augen I 88, 172, 177, 219, 310, 346 II
55
Ging heut' Morgen über's Feld I 39, 88, 172, 177
Ich hab' ein glühend Messer I 171, 177, 728
Rückert-Lieder I 414, 509
Der Tambourg'sell I 668
Ich atmet' einen Linden Duft I 55, 510
Ich bin der Welt abhanden gekommen I 55, 171, 415, 728
Liebst du um Schönheit I 773, 774
Revelge I 668
Um Mitternacht I 139, 140, 166, 284, 353, 354, 415,
433, 510, 619, 620, 737
Symfonie (algemeen) I 34
Symfonie nr. 1 I 39, 87-89, 138, 155, 156, 170, 171, 177, 178,
239-241, 247, 309, 312, 324, 343, 344, 347, 348, 350, 399, 500,
501, 609, 708, 709, 748-750 II 54, 55, 56, 88, 269, 399, 411, 665
Symfonie nr. 2 I 39, 116, 122, 124, 156, 177, 239, 240, 309, 324,
343, 344, 345, 348, 544, 552, 609, 639, 713 II 55, 419, 639, 754,
885
arrangement voor piano à 4-mains I 116

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Urlicht I 343
Symfonie nr. 3 I 5, 88, 124, 177, 239, 240, 309, 310, 311, 324, 343,
344, 456, 470, 506, 551, 552, 553, 609, 742, 793 II 55, 115, 268,
702, 704, 754, 869, 885
Mitternachtslied I 553
Symfonie nr. 4 I 5, 40, 41, 42, 47, 49, 102, 103, 104, 105, 177, 205,
240, 241, 247, 309, 310, 320, 321, 324, 343, 344, 345, 348, 364,
365, 471, 500, 501, 506, 591, 609, 610, 611, 614, 748, 749, 750 II
52, 55, 88, 128, 154, 269, 342, 513, 576, 619, 638, 665, 805, 812
Adagio I 40, 42, 70 II 138
Das himmlische Leben I 49, 103, 365, 610 II 665
Symfonie nr. 5 I LX, 177, 204, 214, 215, 219, 239, 240, 241, 276,
277, 286, 309, 310, 311, 312, 323, 324, 343, 346, 347, 469, 484,
485, 486, 500, 610, 645, 749, 773 II 55, 56, 80, 87, 261, 262, 268,
269, 271, 513
Symfonie nr. 6 I 156, 173, 177, 239, 309, 310, 312, 343, 346, 347,
348, 469, 477, 485, 500, 610 II 55, 56, 80, 268, 269
Symfonie nr. 7 I 156, 171, 177, 239, 240, 241, 309, 310, 343, 346,
347, 348, 349, 400, 469, 485, 500, 501, 502, 539, 543, 565, 566,
610, 749 II 55, 56, 80, 268, 269, 576, 754
Symfonie nr. 8 I 3, 55, 124, 170, 178, 210, 309, 314, 343, 350, 365,
424, 456, 470, 485, 610, 720, 749, 792 II 15, 26, 55, 56, 268, 434,
440, 809
Symfonie nr. 9 I 170, 171, 177, 178, 208, 240, 289, 295, 309, 343,
349, 350, 485, 500, 610, 720, 747, 748, 749, 750 II 55, 88, 268,
366, 398, 513, 750, 754
Symfonie nr. 10 I 55 II 702, 754
Malipiero, Gian Francesco
Impressioni dal vero II 830
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Sette canzoni (uit L'orfeide) I 795 II 668
La favola del figlio cambiato II 660, 830
Le stagione Italiche II 187
Pause del silenzio I 355 II 371, 402, 830
Per una favola cavalleresca II 371
Primo tempo II 428
Ricercari voor vijf blazers, vier alten, violoncel en contrabas II 266
Sonetti del Berni II 156
Strijkkwartet nr. 1 (Rispetti e strambotti) I 608 II 28, 205, 537, 830
Strijkkwartet nr. 2 (Stornelli e ballate) II 205, 830
Triosonate II 830
Mallarmé, Stephane
L'après-midi d'un faune I 805 II 790
Petit air I (‘Quelconque une solitude’) II 410
Petit air II (‘Indomptablement a dû’) II 410
Manén, Juan
Concerto espagnol voor viool en orkest II 51
Mann, Gottfried
Liedje I 16
Marais, Roland
Suite voor viola da gamba nr. 3 I 246
Marcello, Benedetto
Cantate II 76
Hoboconcert I 792
Marlowe, Christopher
The Tragical History of Doctor Faustus II 292
Marot, Clément
Je t'aimerai Seigneur (Psalm 18:2) II 107
Marschner, Heinrich August
Hans Heiling I 309, 465, 482
Martersteig, Max
Das Deutsche Theater im 19. Jahrhundert II 691
Martin, Frank
Rhythmes II 478, 482, 484, 487
Martini, padre Gian Battista
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Romance I 505
Martini/Berlioz
Plaisir d'amour I 204, 205
Martinů, Bohuslav
Strijkkwartet nr. 2 II 438, 440
Marx, Joseph
Marienlied I 55
Pan trauert um Syrinx I 689
Und gestern hat er mir Rosen gebracht I 55
Venezianisches Wiegenlied I 55
Marx, Karl
Werkleute sind wir, op. 6 II 479, 482, 484, 487
Mascagni, Pietro
Cavalleria rusticana I 89, 90
Massenet, Jules
Manon I 80, 391
Thaïs I 522
Matthisson, Friedrich von
Adelaide II 165
Medtner, Nicolai Karlovitsj
Meeresstille und glückliche Fahrt I 540
Sie liebt mich I 540
So tanzet I 540
Meilhac, Henri & Jacques Halévy
libretto Carmen II 526
Mendelssohn-Bartholdy, Felix
Ein Sommernachtstraum I 18, 42, 43, 74, 76, 93, 169, 397, 609,
648, 801, 809, 810 II 261, 278, 546, 547, 704
Ouverture I 42, 43, 76, 93, 809 II 278, 546
Scherzo I 43, 76, 169, 397, 809, 810 II 261, 278, 362, 546, 704
Notturno I 397, 809 II 278, 546, 704
Intermezzo II 546
Hochzeitsmarsch I 43 II 278, 475, 546
Elias I 463 II 22, 244
aria Es ist genug I 698, 699
Frühlingslied I 159
Lieder ohne Worte I 435, 612
Orgelsonate nr. 1 I 698
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Ouverture Die Hebriden I 334, 335, 484, 486, 634, 635 II 263, 265,
272
Ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt I 452
Paulus I 169 II 22, 244
aria Jerusalem I 132, 133
Pianotrio I 265
Sechs Kinderstücke I 250
Symfonie nr. 2 (Lobgesang) I 394, 395
Symfonie nr. 3 (Schotse) II 16, 22, 71, 210, 211
Symfonie nr. 4 (Italiaanse) I 22, 53, 397, 705
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Toneelmuziek bij Sophokles' Antigone I 601, 648, 801
Variations sérieuses I 285
Vioolconcert I 17, 20, 95 II 160, 185, 448, 501, 576
Mengelberg, Karel
Divertissement voor piano II 285
Drie Tagore-liederen II 36
Kwintet II 36
Seven pieces for children voor piano II 286
Signalen, symfonische schets II 725
Strijktrio II 36
Mengelberg, Rudolf
Hymne op Aemstelredam II 618
Requiem voor bariton en orkest II 401, 402
Scherzo Sinfonico, op. 14 II 44, 46
Symfonische variaties voor violoncel en orkest II 366, 367, 370,
371, 489
Weinlese II 535-537, 645, 646, 680
Mengelberg, Willem
Preludium over het Wilhelmus II 711
Mérimée, Prosper
Carmen II 447
Merkel, Gustav Adolf
Sonate in g I 5, 6
Messiaen, Olivier
Quatuor pour la fin du temps II 774
Meun, Joseph H. de
Fleuve du Tage I 281 II 82
Meyerbeer, Giacomo
L'Africaine II 26, 569
Les Huguenots I 61, 62, 94, 244 II 48, 158
Robert le Diable II 48, 158
Meyrink, Gustav
Die vier Mondbrüder I 49, 306, 307
Das Buch Hiopp I 49, 453
Das grüne Gesicht I 49
Das verdunstete Gehirn I 49, 453
Die Erstürmung von Serajewo I 49, 453

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Honni soit, qui mal y pense (uit Des deutschen Spiessers
Wunderhorn) I 49, 287
Schuster Voigt in Ehrfurcht gewidmet I 49, 453
Migot, Georges
Agrestides, fresques pour orchestre II 172, 173, 174, 185, 371
Trois ciné-ambiances II 44
Milhaud, Darius
Altvioolconcert II 522, 523, 524, 549 Ballade voor piano en orkest
II 5
Cantate nuptiale II 726, 728
Catalogue de fleur II 5
Christophe Colomb II 807
Deux petits airs, op. 51 II 410
L'homme et son désir II 807
La brebis égarée II 807
La création du monde II 9, 524, 807, 857
Le bestiaire I 726
Le boeuf sur le toit, ou le nothing-doing-bar I 382, 424, 654, 655
II 8, 9, 22, 524, 786, 807, 857
Le pauvre matelot II 392, 395, 418, 807
Le train bleu II 807
Les malheurs d'Orphée II 807
Liederen (algemeen) II 807
Liederen op tekst van Claudel I 726
Salade II 807
Saudades do Brasil II 5
Corcovado II 155
Paysandu II 806
Sérénade voor orkest II 5, 9, 858
Les soirées de Pétrograde I 704 II 5, 149, 453, 854
Le colonel Romanoff (nr. 12) II 5, 453
Sonate voor fluit, hobo, klarinet en piano I 688, 690 II 9, 515
Sonate voor twee violen en piano I 290, 654, 722
Sonatine voor fluit en piano II 9, 858
Strijkkwartetten (algemeen) II 5
Strijkkwartet nr. 1 I 654, 722 II 807
Strijkkwartet nr. 2 I 653, 654, 656, 722 II 807
Strijkkwartet nr. 3 I 654, 722 II 807
Strijkkwartet nr. 4 I 448, 654, 722 II 807
Strijkkwartet nr. 5 I 722 II 807
Strijkkwartet nr. 6 I 722 II 807
Strijkkwartet nr. 7 II 205, 206 II 807
Suite symphonique Protée I 723, 728 II 5
Suite symphonique nr. 1 voor piano à 4 mains, op. 11 I 654
Suite symphonique nr. 2 voor piano à 4 mains (Protée) I 654
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Suite provençale II 726, 727
Suite voor piano, op. 8 I 290, 654
Suite voor piano Le printemps II 5, 9, 858
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Toneelmuziek bij Aischylos' Oresteia II 396, 453, 807
Vioolsonate nr. 1 I 290, 654
Vioolsonate nr. 2 I 290, 654, 655, 714, 722 II 5, 9, 806, 807, 854,
858
Mjaskovski, Nicolaj
Bizarreries II 39
Pianosonate nr. 4 in c, op. 27 II 105
Moeran, Ernest John
Pianotrio II 322
Moesorgski, Modest
Boris Godoenov I 202, 521, 707, 711, 743, 744, 745 II 367, 658,
797
Kinderkamer (Coin d'enfants) I 28, 201 II 797
Hopak I 201
L'orphelin I 504
Liederen en dansen van de dood I 201, 812
Schilderijen van een tentoonstelling (Tableaux d'une exposition) I
201, 710, 711, 718 II 39, 575, 799
Une nuit sur le mont chauve I 201, 718, 719, 762, 763, 828 II 276,
501
Mohaupt, Richard
Stadtpfeifermusik II 775
Mojsisovics, Roderich von
Capriccio voor orgel I 698
Monnikendam, Marius
Boetpsalmen II 679, 680
Monsigny, Pierre Alexandre
Chaconne et rigaudon (ork. F.A. Gevaert) I 804
Monteverdi, Claudio
Il combattimento di Tancredi e Clorinda (transcr. A. Toni) II 431,
481, 486
Orfeo I 707 II 81, 396
Moore, Thomas
Hark! the Vesper Hymn is Stealing I 409
Morax, René
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Le roi David II 107, 119
Mosenthal, Salomon
libretto Nicolai's Die lustigen Weiber von Windsor I 715
Mossolov, Alexander
De ijzergieterij II 829
Strijkkwartet nr. 1 II 301, 302, 304, 305, 307
Mottl, Felix
Drei Balletstücke für Orchester von Jean
Philippe Rameau I 74, 76 II 157
orkestratie van Cornelius' Der Barbier von Bagdad I 711
orkestratie van Wagners Wesendoncklieder I 711
Mozart, Wolfgang Amadeus
Adagio en Rondo, KV 617 I 454, 455
Agnus Dei I 810
Ave verum corpus, KV 618 I 456, 458
Bastien und Bastienne I 473 II 246
Concert voor fluit en harp, KV 299 II 266
Der Sylphe des Friedens (Ridente la calma), KV 210a I 148, 150
Die Entführung aus dem Serail
Ouverture I 235
Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt, KV 619 I 148
Die Zauberflöte II 16, 67, 71, 137, 153, 202, 222, 367, 396, 643,
650, 717, 895, 902, 907
Ouverture I 658 II 51, 188
Divertimento voor twee hoorns, fagot en strijkorkest, KV 205 II 419
Don Giovanni II 92, 93, 171, 396, 787
Eine kleine Nachtmusik, KV 525 I 92, 757
Exsultate, jubilate, KV 165 II 364, 365, 372
Fluitconcert in G, KV 313 I 820
Haffner-serenade, KV 250 II 501
Hoboconcert in C, KV 314 I 792
Il re pastore
L'amerò, sarò costante I 298, 299, 820, 821 II 171, 172
Kwintet voor blazers en piano, KV 452 I 363, 364, 824
La clemenza di Tito
Ouverture I 820, 821
Le nozze di Figaro II 367, 570
aria I 109
Ouverture I 533, 773, 774 II 91
Maurerische Trauermusik I 113, 115 II 95
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Menuet I 34
Octet voor blazers I 398, 399
Pianoconcert in Bes, KV 238 I 827
Pianoconcert in Bes, KV 450? I 825, 827
Pianoconcert in G, KV 453 II 374, 380, 383
Pianoconcert in Bes, KV 456 I 827
Pianoconcert in d, KV 466 II 256, 257, 260
Pianoconcert in C, KV 467 I 158, 617
Pianoconcert in A, KV 488 II 227

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

34
Pianoconcert in c, KV 491 I 326
Pianoconcert in D, KV 537 II 177
Pianoconcert in Bes, KV 595 I 827
Pianokwartet [KV 478 of 493] I 98, 100
Pianosonate nr. 7 in a, KV 310 II 257
Recitatief en Rondo voor sopraan en orkest, KV 374 I 773
Requiem II 153
Sinfonia concertante in Es voor viool en altviool, KV 364 I 768 II
260, 388, 399
Sinfonia concertante in Es, KV Anh. 9 (Konzertantes Quartett) I
819, 820
Sonate voor twee piano's in D, KV 448 I 91, 115, 116, 117
Strijkkwartet in C, KV 465 I 8
Strijkkwartet in D, KV 499 I 37, 38
Strijkkwartet in D, KV 575 I 37, 38, 794
Strijkkwartet, KV [?] I 639
Symfonie in C, KV 200 II 187
Symfonie in D, KV 385 (Haffner) I 25, 369
Symfonie in D, KV 504 (Praagse) I 298, 299, 791, 793 II 84
Symfonie in Es, KV 543 I 214, 215, 235, 617, 818 II 54, 56, 268,
269
Symfonie in g, KV 550 I 47, 100, 101 II 127, 227, 246
Symfonie in C, KV 551 (Jupiter) I 155, 156, 236, 679, 680 II 96,
182, 202, 246
Trio voor piano, viool (oorspronkelijk klarinet) en altviool, KV 498
I 547, 548
Variaties op een Menuetto van Duport, KV 573 I 264
Vioolconcert in D, KV 218 II 94
Vioolconcert in A, KV 219 II 166
Vioolconcert in Es, KV 268 I 243
Vioolsonate in A, KV 305 of KV 526 I 703
Vioolsonate in Bes, KV 454 I 29, 30
Wiener Tänze I 34
Mozart, Leopold
Versuch einer gründlichen Violinschule I 327
Mozes, profeet
Exodus II 318, 320
Mueren, Floris van der
Vlaamsche Muziek en componisten II 837, 839
Müller-Dresden, Johannes
Pianoconcert II 482, 485, 487
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Multatuli
Max Havelaar II 848
Musset, Alfred de
Mimi Pinson I 621

N
Nabokov, Nicolas
Chants à la vierge Marie II 478, 486
Naumann, Emil
Illustrierte Musikgeschichte I 4
Nazareth, Ernesto
Tango's I 655
Choros I 655
Nedbal, Oskar
Scherzo-Caprice I 124, 128, 147, 168
Newmarch, Rosa Harriet Jeaffreson
vertaling in het Engels van Ramuz' L'histoire du soldat II 68
Nicolai, Otto
Die lustigen Weiber von Windsor I 715, 716, 801
Nicolai, Willem Frederik Gerard
Liederen I 781 II 331
Loverkens II 378
Nielsen, Carl
Symfonie nr. 5 II 295, 297, 301, 303, 309, 312, 375, 376, 380, 382
Vioolconcert II 375
Niemann, Walter
Brahms I 401, 402, 664
Nietzsche, Friedrich
Also sprach Zarathustra I 305, 762
Der Fall Wagner I 423, 765 II 252
Der Wille zur Macht I 645
Die fröhliche Wissenschaft I 344, 431
Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern II 877
Götzen-Dämmerung I 325
Im grossen Schweigen II 139, 333
Jenseits von Gut und Böse I XXXII
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Menschliches, Allzumenschliches II 692
Über Musik und Wort II 877
Nijhoff, Martinus
De Vliegende Hollander II 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557,
834
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Halewijn II 717
Pierrot aan de lantaren II 61
vertaling Ramuz' L'histoire du soldat II 62, 67
vertaling Shakespeares The Tempest II 544
Nolthenius, Hugo
Liederen I 212, 213
Noske, Willem & Wouter Paap
Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest I XLI
Novák, Vítězslav
Exoticon I 168
Strijkkwartet, op. 35 I 219
Novalis (Friedrich von Hardenberg)
Gehoben ist der Stein II 135, 139, 333, 681
Muss immer der Morgen wiederkommen II 135, 139, 333, 681
Noyes, Alfred
A Victory Ball II 345

O
Oberstadt, Carel
Het geluk II 31
Improvisation espagnole II 31
Wachten II 31
Ockeghem, Johannes
Missa cuiusvis toni I 436
Odak, Krsto
Madrigal, op. 11 II 480, 484
Offenbach, Jacques
Orphée aux enfers (Orpheus in de onderwereld) I 46 II 85
Olman, Israel
Begeerte II 285
Meiliedje I 16
Morgen II 285
Onegin, Eugen
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Ave Maria I 390
Mariengarn I 390
Mein Herz I 390
Ord-Hume, Arthur W.G.
Pianola: The History of the Self-Playing Piano II 208
Oremus, Jacques
Sonate voor orgel, op. 16 I 138
Osborne, George Alexander
La pluie de perles I 324

P
Paap, Wouter
100 jaar muziekonderricht in Utrecht I XLI
Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen I XLI, LX,
LXV

Utrecht als Muziekcentrum I XLI, XLII
Padilla, José
Valencia II 197, 263
Otterloo, Willem van
Symfonie nr. 1 II 618
Paisiello, Giovanni
Chi vuol la zingarella (uit I zingari in fiera) I 119
Nel cor più non mi sento I 505
Palester, Roman
Vioolconcert II 775
Palestrina, Giovanni Pierluigi da
Canite tuba in Sion I 35, 66
Confitebor I 735
Credo II 433
Exaltabo te I 735
Exultate Deo I 735
Missa Papae Marcelli I 132
O quantus luctus I 735
Paucitas dierum meorum II 432
Stabat mater dolorosa I 735
Palmgren, Selim
Suite Aus Finnland, op. 24 I 533
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Panufnik, Andrzej
Kinderliederen met blaasinstrumenten II 775
Pasquini, Bernardo
Cantata d'amore ‘la rosa’ II 76
Peene, Hippoliet van & Karel Miry
De Vlaamse Leeuw II 272
Péladan, Joséphin
Le fils des étoiles; Wagnérie Kaldéenne I 369
Pembaur, Joseph
Von der Poesie des Klavierspiels I 174, 206, 435, 436, 518, 554 II
372
Perrault, Charles
Histoires [...] avec des Moralitez. Contes de ma mère l'Oye I 331
Perthes, Justus (ed.)
Almanach de Gotha I 352
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Petelin, Jakob zie Handl, Jacobus
Petit, Raymond
Cantique du soleil de St.-François d'Assise II 297, 305, 306, 307,
314
Petrarca, Francesco
La vita fugge II 52
Levommi il mio pensier in parte II 156
Petri, Willem
Praeludium (ciacona) en fuga II 448, 449
Petyrek, Felix
Litanei, dritte geistliche Musik II 102, 112, 113, 118, 124, 125, 305
Passacaglia voor piano I 689
Pfitzner, Hans
An die Bienen I 276
Cantate Von deutscher Seele I 631
Die Rose vom Liebesgarten I 276, 471, 532
Frieden I 532
Gretel I 532
Mailied I 276
Sonst I 532
Strijkkwartet op. 13 I 767
Venus mater I 276
Verrat I 532
Palestrina II 745
Picasso, Pablo
omslagtekening Stravinsky's Ragtime II 825
Pierné, Gabriel
Impressions de Music-Hall, op. 47 II 398
La croisade des enfants I 806, 807, 808
Ramuntcho-suite I 433, 435
Pijper, Willem
Allerseelen I 271
Fêtes galantes I XX, LVII, LVIII, 23, 88, 99, 103, 141, 143, 145, 583
II 535, 835
Halewijn (symfonisch drama) I XXVII, 128, 218, 731 II 93,409, 682,
717, 754, 835, 836, 893-898
Heer Danielken voor koor a cappella II 336
Heer Halewijn voor koor a cappella I 218, 412 II 27, 29, 93, 336,
409, 835
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Het patertje langs de kant II 502
Kwintet voor blaasinstrumenten II 489, 836
La maumariée II 835
Merlijn (symfonisch drama) I XXX II 190, 717
Noëls de France I 629, 630, 796
orkestratie van Loewes Die nächtliche Heerschau I 668, 728, 729
Orkeststuk met piano I XLI, 525, 662 II 564
Oud-Hollandsche Liederen II 336
Oud-Hollandsche Volksdansen II 336
Oudt Nederlandsche Minneliedjes I 457 II 30, 336
Daer was een sneeuwwit vogeltje II 30, 340
Pianoconcert II 336, 380, 455, 835, 888-890
Pianosonate II 836
Pianosonatine nr. 2 II 336, 836
Pianosonatine nr. 3 II 336, 836
Pianotrio nr. 1 II 336
Pianotrio nr. 2 I XXIII II 5, 336, 835
Quattro pezzi antichi II 75
Quintencirkel, De I XIII-XVI, XXXI
Romance sans paroles I 114 II 835
Septet voor blaasinstrumenten, contrabas en piano I 454, 456 II
106, 336, 835, 869-871
Sextet voor blaasinstrumenten en piano I 825 II 106, 336, 835, 875
Sonate voor fluit en piano II 30, 31, 293, 301, 336, 879-881
Sonate voor twee piano's I XXVII II 836
Stemvork, De I XIII-XVI, XXXI
Strijkkwartet nr. 1 I XXIII, 234, 235 II 336, 835, 867
Strijkkwartet nr. 2 II 336, 835, 871-872
Strijkkwartet nr. 3 II 336
Strijkkwartet nr. 4 II 489, 836
Strijktrio nr. 2 II 528
Symfonie nr. 1 I XX, LVI-LVIII, 18, 19, 145, 146 II 336, 835, 867-869
Symfonie nr. 2 I 479 II 336, 464, 480, 872-875
Symfonie nr. 3 II 185, 220, 336, 383, 489, 632, 881-887
Toneelmuziek bij Sophokles' Antigone I 601 II 336, 393, 544, 718,
835, 894
Toneelmuziek bij Euripides' De Bacchanten II 336, 544, 835,
876-879, 894
Toneelmuziek bij Euripides' De Cycloop II 336, 544, 876, 894
Toneelmuziek bij Vondels Faëton I XXVII II 544, 716, 718, 724,
836, 900-901
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Toneelmuziek bij Shakespeares The Taming of the Shrew II 544
Toneelmuziek bij Shakespeares The Tempest II 76, 544, 547, 549
Vieilles chansons de France I 796 II 835
Jean Renaud I 796
Violoncelconcert I XXVII II 707, 836, 898-900
Violoncelsonate nr. 1 I 154, 291 II 835
Violoncelsonate nr. 2 II 159, 336, 835
Vioolconcert I XXVII II 707, 836, 901
Vioolsonate nr. 1 I XXIII, 291 II 106, 336, 835
Vioolsonate nr. 2 I XXIII II 336, 835
Zes Adagio's voor orkest II 902-912
Zes symfonische epigrammen II 413, 890-893
Pillois, Jacques
Fluitsonatine I 629, 630
Pirandello, Luigi
La favola del figlio cambiato II 660
Pisk, Paul Amadeus
Strijkkwartet nr. 1 II 205
Pisuisse, Jean-Louis
Mens durf te leven I 282
Pizzetti, Ildebrando
Tre sonetti in morte di Madonna Laura II 156
La vita fugge II 52
Levommi il mio pensier in parte II 156
Strijkkwartet nr. 1 I 607, 608, 609, 653
Poelhekke, M.A.P.C.
Woordkunst I 507
Pollet, Benoît
Fleuve du Tage I 281 II 82, 224
Pompe, Paul
Vier Lieder II 157
Ponte, Lorenzo da
libretto Mozarts Don Giovanni II 93
Pot, Cornelis
Klavarskribo-notatie II 634
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Pothast, Eduard
Adagio voor strijkkwartet I 330, 332
Poulenc, Francis
Mouvements perpétuels II 827
Napoli, suite pour le piano II 344
Rapsodie nègre II 57, 58
Powell, John
Negro rhapsody II 457, 458, 492, 493
Prins, Jan
Rijmpje II 136
Prokofjev, Sergej
Gavotte voor piano, op. 12.2 II 39
Gavotte uit Symfonie nr. 1, op. 25 II 39
Gavotte voor piano, op. 32.3 II 39
L'amour des trois oranges II 317, 321
Le prince et la princesse II 317, 321
Mars en Scherzo II 39, 317, 321
Ode to the End of the War II 775, 776
Pianoconcert nr. 1 II 829
Pianoconcert nr. 2 II 522, 523
Pianoconcert nr. 3 II 36, 37, 523
Pianosonate nr. 2 in d, op. 14 II 39
Pianosonate nr. 3 in a, op. 28 II 39, 523
Preludium, op. 12.7 II 39
Scythische suite II 36, 37, 38, 523, 829
Symfonie nr. 1 (Symphonie classique) II 523
Toccata in d, op. 11 II 39
Vioolconcert, op. 19 II 36, 37, 523
Puccini, Giacomo
La bohème I 90, 608 II 4, 365, 853
Madame Butterfly I 80, 483, 546
Tosca I 85, 86, 521

Q
Querido, Israël
Geschreven portretten I 646
Het leven van Beethoven II 249
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R
Rabaud, Henri
Le Joueur d'échecs II 44
La procession nocturne I 3, 195, 196, 611, 613, 667
Le Miracle des loups II 44
Rachmaninov, Sergej
Pianoconcerten (algemeen) II 75
Pianoconcert nr. 4 II 501, 575
Rameau, Jean-Philippe
Balletsuite (arr. Felix Mottl) I 74, 76 II 157
Castor et Pollux (orkestsuite) I 777, 778
Hippolyte et Aricie I 505
Incantation I 505
La poule (uit Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin) II 619
Les Indes galantes II 5, 266, 854
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Ramshorst, J.D. van
Drie liedjes II 450
Ramuz, Charles Ferdinand
L'histoire du soldat II 62, 67, 68
Rank, Otto
Traum und Dichtung I 701
Raphael, Günter
Strijkkwartet nr. 2 II 204
Rasch, Johan
Rêverie voor viool I 165
Ratez, Emile
Messaoude I 521
Ravel, Maurice
À la manière de... Borodine II 338
À la manière de... Chabrier II 338
Adelaïde ou le langage des fleurs II 799
Alcyone II 798
Alyssa II 798
Boléro II 549, 719, 798, 799, 801
Chansons populaires grecques I 495
Daphnis et Chloë (algemeen) I 63, 167, 239, 495, 708, 724 II 67,
451, 719, 799, 801
Suite nr. 1 I 65
Suite nr. 2 II 464
Deux épigrammes de Marot II 798
Gaspard de la nuit I 120, 132, 324, 325, 660 II 719, 799
Le gibet I 325 II 799
Habanera voor twee piano's II 798
Histoires naturelles I 226 II 799
Introduction et allegro II 174, 175
Jeux d'eau I 279, 283, 284, 325, 444, 494, 554, 671 II 798
L'enfant et les sortilèges II 719, 799
L'heure espagnole I 707 II 368, 719, 738, 799
La valse I 639, 708, 709, 725 II 81, 159, 160, 185, 468, 719, 799
Le tombeau de Couperin I 167, 226, 494 II 799, 801
Menuet I 167
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Ma mère l'oye I 40, 47, 62, 63, 68, 85, 101, 103, 104, 113, 115, 167,
226, 227, 239, 287, 433, 435, 495, 635, 671, 679, 680, 794, 817,
820, 821 II 799, 803
Laideronnette, impératrice des pagodes I 671
Le jardin féerique I 229, 679, 817
Pavane de la belle au bois dormant I 167, 229, 817
Petit Poucet I 679
Prélude I 817
Mélodies hébraïques I 526, 820, 821
Miroirs I 494 II 799
Alborada del gracioso I 287 II 521, 799
La vallée des cloches II 799, 800
Myrrha II 798
Noël des jouets I 228, 495, 496
orkestratie van Moesorgski's Tableaux d'une exposition II 575, 799
orkestratie van Saties Prélude du fils des étoiles II 803
Pavane pour une infante défunte I 167, 226, 444, 494 II 799
Pianoconcert II 799
Pianotrio I 494, 722 II 322, 799, 800
Rapsodie espagnole I 65, 285, 286, 301, 302, 303, 304, 444, 495,
695, 708, 709, 725, 804, 805, 806 II 58, 233, 234, 235, 240, 656,
719, 798, 799
Feria I 304, 806 II 234
Habanera I 304, 444, 708, 725, 805, 806 II 234, 235, 451, 798, 799
Malagueña I 304 II 234
Prélude à la nuit I 65 II 234 Shéhérazade I 114, 205, 444, 820, 821
II 458, 493, 799
La flûte enchantée I 820, 821
Sonate voor viool en violoncel I 722 II 799
Sonatine I 494, 736 II 149, 799
Strijkkwartet I 497, 498, 722, 794 II 798
Sur l'herbe I 444, 495 II 517, 800
Trois chansons madécasses II 428, 719, 799, 801
Trois chansons voor koor a cappella I 814 II 799
Ronde I 814
Tzigane II 361, 371, 799
Valses nobles et sentimentales I XXXII II 756, 799
Vioolsonate II 437, 451, 483, 798, 799, 800, 805
Rawsthorne, Alan
Ouverture Cortèges II 775
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Reger, Max
Albumblatt II 511
Eine romantische Suite, op. 125 II 361, 362, 372, 747
Hiller-Variationen, op. 100 II 362
Konzert im alten Stil, op. 123 II 317
Mozart-Variationen, op. 122 II 321
Orgelwerken (algemeen) I 294
Pianosonatines I 294
Schlichte Weisen, op. 76 I 294
Serenade voor orkest, op. 95 I 763
Solosonate voor viool I 51, 52, 132
Solosonate voor viool, op. 91.[?] II 271
Strijktrio in a, op. 77b I 293, 294
Vier Spezialstudien für die linke Hand I 436
Zum Schlafen I 272
Régnier, Henri de
Les rencontres de M. de Bréot I XXXII
Rehberg, Walter
editie van Schuberts Klaviersonaten II 450
Reich, Willi
Alban Berg II 839
Reichardt, Johann Friedrich
Das Bild der Rose I 741
Das Engagement: ein Schwanck I 741
Reimann, Heinrich
Wiegenlied I 354
Reinecke, Carl
Sonatine I 201
Reinhart, Hans
vertaling Ramuz' L'histoire du soldat II 68
Reiniger, Lotte
Carmen II 697
Rembrandt Harmensz. van Rijn
De Nachtwacht II 43, 259
Saul en David II 332
Renard, Jules
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Histoires naturelles II 799
Rennes, Catharina van
De gefopte vogelaar I 282
Kleengedichtjes II 378, 440, 654
Koren voor vrouwenstemmen II 30, 31
Liederen I 781
Respighi, Ottorino
Antiche danze ed arie (suite nr. 2) II 73, 75, 213
I pini di Roma II 73, 74, 207, 516, 848
La madre II 76
La mamma è come il pane caldo II 76, 78
Le fontane di Roma II 73, 74, 78
Nebbie II 76
Noël ancient II 76, 78
Pianoconcert in modo misolydico II 73
Pioggia II 76, 78
Poema autunnale voor viool en orkest II 73, 75
Toccata voor piano en orkest II 682
Un sogno II 76, 78
Vioolsonate in b II 76
Rheinberger, Joseph Gabriel von
Sonate nr. 13 I 353, 512
Rhené-Bâton
Berceuse voor zangstem en piano I 661
Poème élégiaque voor violoncel en piano II 97
Ribot, Théodule Armand
Essai sur l'imagination créative I 699
Riemann, Hugo
Musik-Lexikon I 488
Rieti, Vittorio
Barabau II 454
Concert voor blaaskwintet en orkest II 399, 401, 411
Marcie per le bestie I 782
Strijkkwartet II 214
Rilke, Rainer Maria
Werkleute sind wir II 479
Rimski-Korsakov, Nikolaj
bewerking Moesorgski's Boris Godoenov I 711, 743, 744, 745 II
658
Die Zarenbraut (aria) I 746
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Maiskaja notsj (Meinacht, La nuit de mai) I 202
Ouverture I 202, 746 II 189, 203
Nacht op de berg Triglav (uit Mlada) II 187, 188, 202, 203
Shéhérazade I 295, 296 II 94, 165, 166, 185, 189, 203, 386, 387,
397, 398, 576, 639, 823
Roger-Ducasse, Jean Jules Aimable
Le joli jeu de furet I 433, 434
Roland, Charles
Pour la musique française douze causeries I 187
Roland-Manuel, Alexis
Maurice Ravel et son oeuvre I 325
Maurice Ravel et son oeuvre dramatique II 839
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Rolland, Romain
Jean-Christophe I 418 II 468
Musiciens d'aujourd'hui I 172, 217, 643
Vie de Beethoven II 249
Ronde, H.W. (Willem) de
Overzicht der muziekgeschiedenis II 573, 574
Röntgen, Julius
De Werksters II 285
Heer Jesus had een hofken I 775
Oud-Hollandsche boerenliedjes en contradansen I 732, 758 II 26,
31, 770
Strijkkwartet II 30, 31
Suite Buiten I 78, 79, 534, 732
Van den Meiboom II 285
Zonnegod II 285
Roos, Robert de
Mouvement symphonique II 489
Rosenthal, Emmanuel (Manuel)
Sonatine voor twee violen en piano II 480, 486
Rossini, Gioacchino
Guillaume Tell (Guglielmo Tell) II 104, 128, 517, 569
Ouverture I 3, 4, 44, 95, 96
Il barbiere di Siviglia I 822
Ouverture La scala di seta II 704
Ouverture Semiramide II 195
Rostand, Edmond
Chantecler II 427
Cyrano de Bergerac II 332
Rouget de Lisle, Claude Joseph
La Marseillaise I 261, 518 II 591
Rousseau, Jean-Jacques
Confessions I 663
Dictionnaire de musique I 437, 650
Lettre sur la musique française I 663
Ouverture Le devin du village I 662, 663
Roussel, Albert
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Divertissement voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano I
363, 364, 776 II 801
Évocations (algemeen) II 647, 680, 716, 776, 801, 802
nr. 1 Les dieux dans l'ombre des cavernes I 151, 152,
158, 159, 490, 492, 742, 776
nr. 2 La ville rose I 152
nr. 3 Au bord du fleuve sacré I 152
Kwintet voor hoorn en strijkers (vernietigd) I 776
Le festin de l'araignée I 776 II 716, 801
Padmâvatî-suite nr. 2 II 216, 217, 218, 225, 802
Pianotrio I 776
Pour une fête de printemps II 802
Psaume 80 II 647
Sérénade voor fluit, viool, altviool, violoncel en harp II 266
Sonatine I 120
Suite in F voor orkest, op. 33 II 522, 523
Symfonie nr. 1 (Le poème de la forêt) I 776
Vioolsonate I 776, 777
Rubinstein, Anton
Pianoconcerten (algemeen) I 210
Rutten, Felix
Beatrijs-mysterie II 47, 48
Rutters, Herman
Percy Grainger I 740
Ruygrok, Jacob
Zendingscantate I 527
Ruijgrok, Leo
Intermezzo uit de Symfonie in F II 33, 34
Ruyneman, Daniël
Alcools II 528
De roep. Kleurengamma voor gemengde stemmen I 21 II 336
Hiëroglyphen I 377, 685 II 36, 336
L'absolu I 330, 332, 333

S
Sachs, Curt
Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens II 209, 849
Sachs, Hans
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Das Narrenschneiden II 622, 624
Saint-Saëns, Camille
Caprice arabe I 115, 116, 117
Caprice héroïque I 115, 116, 117, 132
Caprice sur des airs danois et russes I 363, 364
Carnaval des animaux II 419
Le cygne II 626
La cloche I 201
Danse macabre I 53, 783, 784
Fantasie voor orgel nr. 2 in Des I 686
Fantaisie zoölogique II 422
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Harmonie et mélodie I 547
Havanaise I 658
Introduction et rondo capriccioso I 259, 260, 755
La jeunesse d'Hercule I 642, 644 II 229
La princesse jaune I 161
Le déluge I 634, 635, 768, 810 II 232, 240
Voorspel (viool en orgel) I 166
Le rouet d'Omphale I 53, 195, 196, 477, 808 II 87, 212, 227, 228,
229, 405
Phaéton I 53, 259 II 229
Pianoconcert nr. 1 in D I 161
Pianoconcert nr. 2 in g I 161, 315, 316
Pianoconcert nr. 3 in Es I 161
Pianoconcert nr. 4 in c I 70, 71, 161, 209, 210 II 399
Pianoconcert nr. 5 in F I 161
Pianotrio nr. 1 in F I 161, 547
Samson et Dalila I 161, 463, 547 II 522
Suite algérienne I 52, 53, 122, 124, 642, 644, 818
Symfonie nr. 1 in Es I 161
Symfonie nr. 2 in a I 67, 161, 232, 234, 642, 644, 679, 680 II 86,
87
Symfonie nr. 3 in c I 161 II 97
Symfonische gedichten (algemeen) I 67
Violoncelconcert nr. 1 in a I 161, 198, 656, 818 II 262, 272, 387
Violoncelconcert nr. 2 in d I 161
Vioolconcert nr. 1 in A I 161, 477
Vioolconcert nr. 2 in C I 161
Vioolconcert nr. 3 in b I 66, 67, 161 II 86, 87
Samazeuilh, Gustave
Esquisse d'Espagne I 363, 364
Strijkkwartet I 13
Sammartini, Giovanni Battista
Sonate voor violoncel I 616
Sanders, Paul F.
Moderne Nederlandsche componisten I XIII II 684, 839
Rataplan! Imaginair drama voor oude generaals II 62
Santen, Rient van
Claude Debussy II 343
Sarasate, Pablo de
Vioolsonate I 486, 487
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Satie, Erik
Avant-dernières pensées II 803
Chapitres tournés en tous sens I 293
Danse cuirassée (uit Vieux sequins et vieilles cuirasses) II 803
Embryons desséchés II 803
Enfantillages pittoresques II 803
Gymnopédies I 152 II 803
Menus propos enfantins II 803
Parade II 804
Prélude du fils des étoiles II 803
Sarabandes II 803
Socrate I 180, 382 II 81, 434, 804, 827
Sur un casque (nr. 3 van Descriptions automatiques) II 803
Trois Airs à faire fuir I 152
Trois Morceaux en forme de poire I 152 II 803
Trois Valses distinguées du précieux dégouté I 152
Trois Véritables préludes flasques (pour un chien) I 152
Scarlatti, Domenico
Giga I 249
Sonate (algemeen) II 152
Schaeffner, André
Claude Debussy und das Poetische II 768
Stravinsky II 839
Schäfer, Dirk
Die Einsame II 31
Liederen (algemeen) II 334
Pianoconcert II 334
Pianokwintet II 334
Rhapsodie javanaise (Javaansche rapsodie) I 53, 625, 704, 705 II
334
Strijkkwartet nr. 1, op. 14 I 607, 683 II 334
Suite pastorale voor orkest II 334
Violoncelsonate I 130, 131 II 334
Vioolsonate nr. 1 II 334
Vioolsonate nr. 2 II 334
Wenn ich Abschied nehme II 31
Schaik, mgr. J.A.S. van
Sint-Josephs-oratorium I 136, 137
Schallenberg, dr. E.W.
Muziekhistorische perspectieven II 759
Studiën over Frédéric Chopin II 505, 506, 760
Schelling, Ernest
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A Victory Ball II 344, 345, 370
Suite fantastique voor piano en orkest II 344, 345, 370
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Schikaneder, Johann Emanuel
libretto Die Zauberflöte II 643, 717
Schering, Emil
vertaling Strindbergs Brott och brott I 238
Schiller, Friedrich
Ode an die Freude II 273, 714
Schillings, Max von
Hexenlied I 130, 537, 648, 649
Jung Olaf I 130, 471
Schloss, Julius
Strijkkwartet II 478, 482, 485
Schmidl, Carlo
Dizionario universale dei musicisti II 488, 839
Schmitt, Florent
Antoine et Cléopâtre (naar Shakespeare) II 802
Chant élégiaque II 802
Dionysiaques II 802
La tragédie de Salomé II 802
Le petit elfe Ferme-l'Oeil voor piano à quatre mains II 802
Ballet II 802
Musiques de plein air II 802
Pianokwintet II 802
Psalm 47 II 802
Rêves II 802
Vioolsonate II 802
Schoeck, Othmar
Gekommen ist der Maie I 731
Reiselied I 731
Strijkkwartet, op. 37 II 204
Schoemaker, Maurits
De koning drinkt II 838
Swane II 838
Scholander, Sven
Zwölf kleine Negerlein I 725
Schönberg, Arnold
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15 Gedichte aus Das Buch der hängenden Gärten, op. 15 II 812
Acht Lieder, op. 6 I 268 II 809
Blaaskwintet, op. 26 II 101, 109, 121, 122, 150, 152, 304, 418, 513,
774, 814
Die glückliche Hand, op. 18 I 267, 472 II 222, 453, 668, 813
Drei Klavierstücke, op. 11 I 267, 467, 660, 795, 798 II 510, 651,
812
Drei Satiren voor gemengd koor, op. 28 II 787
Vielseitigkeit II 421, 823
Erwartung, op. 17 I 267 II 222, 453, 668, 812
Friede auf Erden voor gemengd koor a cappella, op. 13 I II 812
Fünf Klavierstücke, op. 23 I 798 II 814
Fünf Orchesterstücke, op. 16 I 267, 268, 271, 320, 322, 323, 459,
467, 795, 798 II 153, 216, 454, 492, 508, 609, 651, 812, 813, 814
Gurrelieder I 467, 469, 470, 471, 531, 542, 632, 648, 795 II 38,
66, 108, 120, 149, 196, 270, 609, 809
Harmonielehre I 21, 126, 167, 267, 268, 269, 270, 271, 289, 321,
322, 377, 388, 411, 798 II 25, 569, 686, 811, 812, 822, 839
Herzgewächse, op. 20 I 815 II 453
Kammersymphonie, op. 9 I 267, 363, 398, 399, 400, 459, 501, 795,
796 II 454, 609, 754, 785, 809, 810, 811, 813
Nur ein Kopf (schilderij) I 797
Ode to Napoleon Buonaparte, op. 41 II 774
Pelleas und Melisande, op. 5 I 267 II 609
Pierrot lunaire, op. 21 I 128, 267, 322, 467, 648, 651, 655, 656,
704, 727, 795, 796, 797, 798, 799 II 11, 123, 150, 152, 433, 453,
468, 651, 813
Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 I 378 II 510, 813, 814, 815, 816
Sechs Lieder, op. 3 I 268 II 809
Sechs Orchesterlieder, op. 8 II 809
Serenade, op. 24 I 798 II 814
Strijkkwartet nr. 1 in d, op. 7 II 809, 813
Strijkkwartet nr. 2 in fis, op. 10 I 400, 693 II 153, 732, 811
Suite voor piano, op. 25 I 798 II 814
Verklärte Nacht, Strijksextet, op. 4 I 267, 319, 320, 322, 472, 795
II 149, 809
Vier Lieder, op. 2 I 268 II 809
Vier Lieder für Gesang und Orchester, op. 22 II 290
Von Heute auf Morgen, op. 32 II 814
Zwei Balladen, op. 12 II 812
Zwei Gesänge, op. 1 I 268 II 809
Zwei Lieder, op. 14 II 812
Schönherr, Karl
Der Weibsteufel (De duivel in de vrouw) I 43, 649
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Schopenhauer, Arthur
Die Welt als Wille und Vorstellung I XXXIV
Parerga und Paralipomena I 523
Schouwman, Hans
Volksliedbewerkingen II 645
Schreker, Franz
Der ferne Klang II 293
Der Schatzgräber II 293
Die Gezeichneten II 293
Das Spielwerk II 293
Schubert, Franz
Abschied I 496
Aufenthalt I 91
Ave Maria I 106, 107
Dem Unendlichen I 211
Der Herr Doktor: ein kleines Biedermeierlustspiel I 741
Der Hirt auf dem Felsen I 150
Der König in Thule I 339
Der Tod und das Mädchen I 473
Der Wanderer I 669
Die böse Farbe I 476, 704
Die Forelle I 372, 373
Die Post I 476
Die Winterreise I 704
Du bist die Ruh' I 418
Duitse dansen II 513
Entr'acte en balletmuziek uit Rosamunde I 96, 97, 386, 387, 533 II
51
Erlkönig I 618 II 341
Forellenkwintet I 29 II 341
Frühlingsglaube (‘Die linden Lüfte’) I 730
Gretchen am Spinnrade I 372
Impromptu (algemeen) I 498
Impromptu in As I 285
Litanei auf das Fest Allerseelen, D 343 I 355
Moment musical in As I 78, 79, 731, 732
Nachtgesang im Walde I 16
Offertorium, op. 47 II 476
Pianosonate in C, fragm. D 612 II 450
Pianosonate in C, fragm. D 613 II 450
Pianosonate in f, fragm. D 625 II 450
Pianosonate in fis, fragm. D 571 II 450
Pianotrio in Bes, op. 99 I 418, 419, 437, 438, 439
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Romanze I 476
Rondo brillant I 68, 69
Ständchen voor alt, vrouwenkoor en orkest II 419
Strijkkwartet nr. 13 in a (Rosamunde) I 472
Strijkkwartet nr. 14 in d (Der Tod und das Mädchen) I 37, 38, 448,
474
Suleika I 149
Symfonie nr. 4 in c (Tragische) I 809 II 183, 184, 448, 593
Symfonie nr. 5 in Bes II 448
Symfonie nr. 8 in b (Unvollendete) I XXXIII, 18, 63, 64, 334, 335,
556, 558, 773, 774, 809 II 44, 46, 88, 184, 235, 236, 341, 375, 419,
509, 510, 704
Symfonie nr. 9 in C (Grote) I 17, 18, 19, 52, 53, 474, 592, 594, 763,
809 II 184, 213, 268, 276, 493
Variaties op Trock'ne Blumen (Die schöne Müllerin) voor fluit en
piano I 363, 364
Vom Mitleiden Mariä I 108
Wanderer-Fantasie I 82, 83, 554, 555
Schulhoff, Erwin
Dubbelconcert voor fluit en piano II 549
Vioolsonate II 479, 482, 485, 487
Schulz-Evler, Adolf
Arabesken über Themen des Walzers An der schönen blauen Donau
I 82
Schumann, Robert
Album für die Jugend I 166, 612 II 173
Aufschwung I 78, 79, 728, 731
Carnaval I 255, 256, 518, 612
Der Soldat I 669
Dichterliebe I 704, 829
Die beiden Grenadiere I 474
Fantasie I 397
Frauenliebe und -leben II 271
Gesammelte Schriften II 560
Kinderszenen I 251, 612 II 11
Fürchtenmachen I 469 II 11
Marienwürmchen I 276
Musikalische Haus- und Lebensregeln I 612, 676
Myrthen, op. 25 I 730
Was will die einsame Träne I 730
Ouverture Genoveva I 31, 33, 124
Ouverture Manfred II 388
Pianoconcert in a, op. 54 I 74, 75, 283 II 277, 278
Pianokwintet in Es, op. 44 I 162, 242, 497, 499
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Pianotrio in d, op. 63 I 437, 438
Strijkkwartet in A, op. 41.3 I 219
Strijkkwartet, op. 41.[?] I 639, 640
Symfonie nr. 3 II 754
Symfonie nr. 4 I 227, 611, 613, 728, 730 II 237, 240
Träumerei II 757
Zwei Noveletten I 250
Schumann-Wieck, Clara
Die Lorelei II 72
Schürmann, Willem
De Violiers I 43, 416, 739
Schwerké, Irving
Kings Jazz and David II 626
Schwitters, Kurt
Anna Blume I 783
Seidl, Johann Gabriel
Nachtgesang im Walde I 16
Séré, Octave
Musiciens français d'aujourd'hui II 839
Sessions, Roger
Symfonie nr. 1 in e II 478, 485
Setaccioli, Giacomo
Claudio Debussy, È un innovatore? II 509
Seume, Johann Gottfried
Die Gesänge II 291, 564
Sgambati, Giovanni
Stukken voor viool en piano I 248, 249
Shakespeare, William
Antony and Cleopatra II 802
A Midsummer Night's Dream I 42, 43, 44, 801 II 446, 546, 547
As You Like It II 832
A Winter's Tale I 801
Hamlet I 17, 238, 264, 391, 446, 490, 792, 801 II 40, 41, 42, 90,
123, 406, 446, 876, 890, 893
Much Ado About Nothing II 547
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Romeo and Juliet I 801
The Merry Wives of Windsor I 715, 716, 801
The Taming of the Shrew (De getemde feeks) II 76, 332, 544
The Tempest I 391, 801, 825 II 381, 544, 547, 548
Twelfth Night I 801
Shaw, Georg Bernard
Man and Superman I 649
The Perfect Wagnerite: A Commentary on the Niblung's Ring I 319
Shera, F.H.
Elgar: Instrumental Works II 839
Sibelius, Jean
Der Schwan von Tuonela I 537
Symfonie nr. 1 I 151, 152
Symfonie nr. 2 II 593
Sieczynski, Rudolf
Wien, du Stadt meiner Träume I 687
Sigtenhorst Meyer, Bernhard van den
Fluisteringen I 201
Geestelijke liederen II 31
Liederen (algemeen) I 683, 685 II 30
Pianosonate, op. 18 II 30, 31
Strijkkwartet I 607
Zes gezichten op de Fuji-Yerma I 683
Silberman, Benedict
Sextet II 57
Silcher, Friedrich
Die Lorelei II 72
Silver, Frank & Irving Cohn
Yes, We Have No Bananas II 197, 408
Sinding, Christian
Selig mich wärmend an wogender Brust I 211
Vioolconcert, op. 45 I 327
Širola, Božidar
Život [...] sv. Braće Ćirila i Metoda II 295, 305, 314
Sitwell, Edith
Gedichten II 433
Sjostakovitsj, Dmitri
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Kamermuziek (algemeen) II 829
Lady Macbeth van Mtsensk II 659, 700, 829
Opera's (algemeen) II 829
Symfonieën (algemeen) II 829
Symfonie nr. 1 II 659, 660
Symfonie nr. 4 II 659
Symfonie nr. 5 II 659
Skrjabin, Alexander
Pianosonates (laatste) II 39
Prométhée, le poème du feu I 21
Smetana, Bedřich
Blaník II 593
Die Moldau I 100, 499
Die verkaufte Braut / De verkochte bruid /

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

45
Prodaná nevěsta II 298, 315, 700
Ouverture I 70, 71, 499, 500, 750 II 187, 189
Mijn vaderland II 593
Ouverture Libussa I 605
Strijkkwartet nr. 1 (Aus meinem Leben) I 395, 396, 404, 406 II 809
Smijers, Albert
Algemeene Muziekgeschiedenis I XVI, XXVII, 180, 378
Smit, Leo
Liederen (algemeen) II 36
Orkestwerken (algemeen) II 836
Schemselnihar II 489, 522, 549
Trio voor fluit, altviool en harp II 174, 175, 186, 836
Snelleman, Johannes François
Encyclopedie van Nederlands-Indië I 647
Sommer, Hans
Der Meermann I 471 II 85
Sophokles
Aias II 836
Antigone I 204, 538, 648, 801 II 336, 393, 394, 412 544, 718, 807,
835
Elektra I 428, 429, 601 II 133, 139, 333, 618
Oedipus rex II 421, 826
Soulage, Marcelle Fanny Henriette
Solostukken voor harp I 199, 200
Sousa, John Philip
Marsen I LXIII
Spalding, Albert
Castles in Spain I 486, 487
Lettre de Chopin I 486, 487
Specht, Richard
Gustav Mahler I 173, 174, 240, 265, 311, 347, 349, 485 II 4, 197,
342, 704
Speenhoff, Koos
Schutters I 174
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Spencer, Herbert
Speech Theory I 647
Spoel, Arnold
Liederen I 781
Van een koningsvrouwe I 282
Spohr, Louis
Symfonie nr. 4 Die Weihe der Töne, op. 86 I 818
Vioolconcert nr. 8 ‘in Form einer Gesangsszene’ I 68, 69
Stade, Albert de
La croisade des enfants I 806
Stants, let
Pastorale voor orkest II 36
Stefan, Paul
Arnold Schönberg II 810
Gustav Mahler, eine Studie über Persönlichkeit und Werk I XXXIV
II 342
Mahler für Jedermann I 748
Neue Musik und Wien II 839
Stein, Erwin
pianouittreksel van Bergs Lulu II 691
Steinberg, Maximilian
Metamorfosen II 212
Symfonie nr. 2, op. 8 II 211, 212, 225, 226
Stekel, Wilhelm
Die Träume der Dichter II 372
Stern, Isaac
My First 79 Years I 368
Stilgebauer, Edward
Götz Krafft, die Geschichte einer Jugend I 767
Stiller, Mauritz
Madame de Thèbes (speelfilm) I 638
Stolz, Robert
Zwei Herzen in Dreiviertel-Takt II 599
Stradella
Pietà Signore I 717
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Straesser
Strijktrio II 528
Strauss jr., Johann
An der schönen blauen Donau I 45, 82, 686, 687, 692 II 26, 510,
870
Der Karneval in Rom I 731
Der Zigeunerbaron I 45
Die Fledermaus I 45, 46 II 85
Freut euch des Lebens I 485, 748 II 513, 750
G'schichten aus dem Wiener Wald I 34, 85, 325
Künstlerleben I 45
O schöner Mai I 708, 725 II 9, 857
Wein, Weib und Gesang I 687
Wiener Blut I 45, 687
Strauss, Richard
Ach lieb, ich muss nun scheiden I 162
Allerseelen I 162
Also sprach Zarathustra I 28, 236, 275, 305, 471, 490, 636 II 80,
81, 229, 230 II, 240, 381, 704, 809
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Amor I 276, 532, 651
Arabella II 823
Ariadne auf Naxos (rec/aria Grossmächtige Prinzessin) I 769 II 67,
171, 172, 185
Aus Italien (‘Italiaanse symfonie’) I 33, 53, 705 II 253
Burleske voor piano en orkest II 253, 255, 259, 321
Cäcilie I 112
Der Rosenkavalier I 33, 45, 52, 94, 236, 274, 450, 465, 471, 482,
519, 716, 769 II 67, 255, 395, 624, 704, 717, 747
Die Frau ohne Schatten I 769 II 150
Don Juan I 33, 70, 151, 274, 309, 479, 482, 519, 534 II 150, 185,
253, 363, 367, 375, 405, 650, 809
Don Quixote I 161, 224, 274, 275, 471, 514, 617 II 80, 91, 92, 98,
108, 120, 182, 183, 202, 365, 405, 419, 619, 809, 861
Ein Heldenleben I 63, 64, 161, 178, 275, 318, 319, 320, 321 II 13,
174, 229, 256, 257, 259, 260, 265, 419, 746, 750, 860
Eine Alpensinfonie I 47, 170, 274, 425 II 11, 38, 80, 98, 108, 120,
527, 619, 861
Elektra I 275, 308, 452 II 80, 624
Enoch Arden I 128, 129, 537, 538
Feierlicher Einzug der Johanniter Ritter I 274
Freundliche Vision I 28, 64, 112, 342, 658, 746 II 364, 365
Heimliche Aufforderung I 111, 112
Hoboconcert II 139
Josephslegende II 67, 754
Kling! I 342
Konzert für Waldhorn I 69
Letzte Blätter, op. 10 I 28, 112
Liederen, op. 29 I 28
Mach' auf I 540
Meinem Kinde I 540
Militärmärsche I 85, 124, 404
Morgen I 111, 112, 213, 746
Muttertändelei II 364
Nichts I 28
Orchester-Studien I 424
Ruhe, meine Seele I 111, 112, 320
Salome I 274, 279, 308, 520, 769 II 255, 363, 624, 704, 809, 823
Salomes Tanz I 519, 520, 534 II 171, 172, 185
Serenade voor blazers I 799, 800
Sinfonia Domestica I 236, 275, 471, 606, 639 II 186, 383, 746
Ständchen I 111, 112, 746
Till Eulenspiegels lustige Streiche I 10, 11, 28, 70, 275, 470, 471,
617, 724 II 57, 97, 166, 180, 181, 182, 183, 186, 202, 255, 361,
513, 515, 704, 809, 860
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Tod und Verklärung I 70, 71, 96, 101, 122, 123, 124, 240, 274, 414,
415, 519, 520, 639, 651, 652, 799, 800 II 107, 120, 253, 362, 730,
770
Traum durch die Dämmerung I 28
Vioolsonate in Es, op. 18 I 33
Wiegenlied II 364
Winterweihe I 28
Zueignung I 162
Stravinsky, Igor
Apollon musagète II 435, 453, 492, 524, 787, 826, 829
Berceuses du chat II 824
Capriccio pour piano et orchestre II 575, 577, 708 827
Chroniques de ma vie II 708, 824, 827, 839
Cinq pièces faciles II 153
Concert voor twee piano's II 827
Concertino voor strijkkwartet II 484, 824
Concerto pour piano II 15, 619
Deux suites pour petit orchestre II 824
Duo concertant voor viool en piano II 827
Feu d'artifice (Vuurwerk/Feuerwerk) I 202 II 14, 823, 824
Huit pièces enfantines II 59, 60
Jeu de cartes II 776, 777, 827
L'histoire du soldat II 12, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 267,
301, 302, 311, 421, 653, 707, 824, 825, 832
Danse du diable, Marche du soldat, Marche royale, Choral II 66,
67, 68
Suite voor viool, klarinet en piano II 63
L'oiseau de feu II 317, 321, 380, 419, 422, 699, 700, 823
Berceuse II 276
Ronde des princesses II 823
Suite II 59, 60, 235, 236, 241, 276, 448
Le baiser de la fée II 826
Le rossignol II 17

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

47
Le sacre du printemps I 204, 514, 515, 795 II 14, 15, 17, 25, 38,
59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 111, 117, 149, 152, 185, 236,
381, 386, 387, 388, 390, 397, 398, 401, 418, 419, 420, 421, 434,
440, 452, 453, 457, 487, 5l6, 524, 577, 785, 823, 824, 826
Les cinq doigts II 15, 81, 209, 286
Les noces II 301, 311, 434, 435, 440, 483, 652, 653, 679, 824
Madrid II 208
Mavra I 795 II 824
Octuor II 66, 149, 302, 824, 825
Oedipus rex (Oedipe roi) II 357, 392, 398, 419, 420, 421, 435, 565,
826, 827
Pastorale II 14, 16, 71
Perséphone II 823, 827
Pétrouchka I 795, 796 II 12, 55, 60, 66, 185, 209, 253, 254, 255,
259, 381, 419, 443, 484, 487, 577, 803, 823, 824, 826, 829
Valse de la ballérine II 66
Pianoconcert II 14, 16, 66, 435, 757, 825, 826
Piano-rag-music II 39, 224, 824
Pianosonate II 39, 62, 63, 66, 71, 399, 757, 825, 826
Pièces faciles pour piano à quatre mains II 15, 153, 824
Pribaoutki II 12, 824
Pulcinella - Concertsuite voor orkest II 476
Suite voor viool en piano II 63
Quatre chants russes II 17, 824
Ragtime II 39, 68, 266, 267, 824, 825
Renard I 795 II 824
Rossignol II 823
Scherzo fantastique II 14
Serenade voor piano II 62, 63, 71, 152, 826
Sonate voor twee piano's II 777
Suite nr. 1 en 2 voor kamerorkest II 153
Symphonie de psaumes II 619, 827
Symphonies d'instruments à vent II 825
Tilimbom (uit Trois histoires pour enfants) II 653, 654
Trois pièces voor klarinet solo II 824
Vioolconcert II 655, 827
Strindberg, August
Blå Böcker (Blaubücher) I 787
Droomspel II 545
Inferno I 310
Rausch (Brott och brott - Rus) I 238
Das rote Zimmer (Röda rummet) I 472
Strobel, Heinrich
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Paul Hindemith II 839
Stumpf, Carl
Anfänge der Musik I 699
Suk, Josef
Fantasie voor viool en orkest I 499
Svendsen, Johan Severin
Norwegischer Künstlerkarnaval I 43, 44, 45 II 314
Zorahayda I 260
Sweelinck, Jan Pieterszoon
Chanson Mon Dieu, mon Dieu II 28
Psalm 150 I 96, 97
Variaties op Est-ce Mars le grand dieu des alarmes que je vois? II
615
Swieten, Gottfried baron van
Die Jahreszeiten I 413
Swift, Jonathan
Gulliver's Travels I 269
Szymanowski, Karol
Vioolconcert, op. 35 II 187, 202, 203, 448

T
Tagore, Rabindranath
Gitanjali I 48 II 136, 335
Der Gärtner II 335
Tansman, Alexandre
Danse de la sorcière II 103, 116, 129
Tappert, Wilhelm
Ein Wagner-Lexicon. Wörterbuch der Unhöflichkeit [...] II 808
Tartini, Giuseppe
Pastorale II 76
Vioolconcert I 28, 235
Vioolsonate ‘Trille du diable’ I 111, 112, 656
Telemann, Georg Philipp
cantate Ino II 576
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Terni, Enrico
Strijkkwartet II 205
Tertre, Estienne du
Chansons (algemeen) I 245
Danceries I 246, 248
Schotse branles I 245
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Tetterode, Lambertus Adrianus van
Bagatellen I en II voor piano II 449
Marietje I 211
Schetsen voor piano II 449
Thomas, Ambroise
Françoise de Rimini II 446
Hamlet I 391, 801 II 446
La tempête I 391, 808
Le songe d'une nuit d'été I 391 II 446
Mignon I 37, 39, 135, 391, 392, 527, 549 II 446, 717
Thomas, Kurt
Strijkkwartet in f, op. 5 II 204
Thuille, Ludwig & Rudolf Louis
Harmonielehre I 698 II 152
Tiersot, Julien
Un demi-siècle de musique française II 839
Tiessen, Heinz
Duo voor viool en piano II 432, 437, 440
Tirso de Molina
El burlador de Sevilla y convidado de piedra II 93
Toch, Ernst
Pianoconcert, op. 38 II 297, 298, 306, 307, 309, 314, 315
Violoncelconcert II 522, 549
Tolstoj, L.N.
La Sonate à Kreutzer (De Kreutzersonate) II 205
Tommasini, Vincenzo
Strijkkwartet nr. 2 II 437, 439
Trapp, Max
Pianoconcert, op. 26 II 637, 639
Trommius, Abrahamus
Bijbel-concordantie II 284
Tsjaikovksi, Pjotr Iljitsj
Concertfantasie voor piano en orkest, op. 56 I 232, 233, 591, 595
Ouverture Roméo et Juliette II 64, 501
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Pianoconcert nr. 1 in bes, op. 23 I 334, 369, 370, 524, 525, 651,
652 II 210
Pique Dame II 688
Rococo-variaties I 506 II 360, 361
Sérénade mélancolique, op. 26 I 95
Serenade voor strijkers I 201, 764
Strijkkwartet in D, op. 11 I 653, 656
Symfonie nr. 2 II 593
Symfonie nr. 4 I 201, 204, 205, 209, 210 II 317, 711
Symfonie nr. 5 I 9, 70, 71, 92, 95, 201, 640, 642, 787 II 9, 59, 88,
262, 272, 517, 857
Symfonie nr. 6 (Pathétique) I 95, 201, 295, 634, 785, 786, 787 II
88, 393, 399, 400, 501, 517, 631, 681, 688
Vioolconcert I 95 II 172, 173, 185, 375, 700
Tupynambá, Marcelo
Tanguinho's I 655
Turin, Viktor
Turksib (speelfilm) II 599
Turina, Joaquin
Femmes d'Espagne I 540
La procession du Rocio II 464
Recuerdos de mi rincón, Tragedia cómica para piano I 227
Rima I 540
Sevilla I 132
Trio voor viool, violoncel en piano nr. 1 II 307
Tussenbroek, Hendrika van
Liederen I 781
Tyrwhitt-Wilson, Gerald Hugh zie
Berners, Lord

U
Ullmann, Viktor
Variaties en dubbelfuga op een Klavierstück van Schönberg II 479,
482, 485, 487
Urban, Erich & Hans Zerlett
libretto Die erste Nacht, musikalischer Schwank in drei Akten I 761

V
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Valensin, Georges
Menuet (voor violoncel en piano) I 198, 199
Valerius, Adriaen
Gedenck-clanck I 282 II 534, 614
Wilhelmus I 74, 123, 732 II 264, 272, 550, 557
Van Lerberghe, Charles
Berceuse II 133, 333
Vaughan Williams, Ralph
London Symphony II 185
Sea Symphony I 514
Flos campi II 481, 482, 484, 485
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Verdi, Giuseppe
Aida II 171, 717
Falstaff I 715 II 793
Il trovatore I 76, 80 II 115
La traviata I 447, 448, 452, 645 II 249
Rigoletto I 549
Vergilius
Aeneis II 138, 881
Georgica II 816
Verhaeren, Emile
Abel et Caïn (Révolte) II 287
Verhagen, Balthazar
De verheerlijkte Kokila II 836
Lydische Nacht II 140
Marsyas, of de betooverde bron II 139
vertaling Marlowes Doctor Faustus II 299
Waak op, Nederland II 333
Verhallen, Bart
Psalm 113 I 476
Verhey, Anton B.H.
Gloria I 15, 475, 476
Verkade, Eduard
Hamlet in modern costuum II 40
Verlaine, Paul
Ariettes oubliées II 791
Fêtes galantes II 785
Fantoches I 23
La lune blanche luit dans les bois II 287
Quinze jours en Hollande I 428
Sur l'herbe II 800
Vendanges (Jadis et naguère) II 535
Vermeulen, Matthijs
De twee muzieken I XXXI, 202, 254, 267, 268, 429, 695 II 351, 356,
389, 720
De Vliegende Hollander II 549, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 834
La veille I 333 II 336, 553, 559, 834
Les filles du roi d'Espagne I 333 II 336, 834
On ne passe pas II 336
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Strijktrio II 336
Symfonie nr. 1 I 333 II 35, 336, 834
Symfonie nr. 2 II 35, 336, 834
Symfonie nr. 3 II 35, 336, 834
Symfonie nr. 4 II 336, 834
Symfonie nr. 5 II 834
The Soldier II 336
Violoncelsonate nr. 1 I 330, 332, 333, 334, 377, 685 II 273, 274,
275, 336, 528, 834
Violoncelsonate nr. 2 II 554
Vioolsonate II 336, 554
Vermeylen, August
Verzameld Werk I 767
Verne, Jules
20.000 Mijlen onder zee II 211
Vestdijk, Simon
Gestalten tegenover mij I XIII
Merlijn I XXX II 190, 717
Veth, Cornelis
Muziek en musici in de caricatuur II 383
Prikkel-idyllen (uit Onthullingen door een Kamenier ten Hove) I
542
Victoria, Tomás Luis de
Duo Seraphim I 35
Vidor, King
The Big Parade (speelfilm) II 370
Vieuxtemps, Henri
Vioolconcerten (algemeen) II 51, 460
Villon, François
Balladen (algemeen) I 640
Ballade contre les ennemis de la France I 544 II 110, 122
Ballade des femmes de Paris II 230
Ballade de Villon à s'amye II 230
Ballade [...] pour prier Nostre-Dame II 230
Vink, Frans
Beethovens negen symfonieën, een leidraad II 385
Vitali, Tommaso Antonio
Chaconne I 493, 669
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Vittoria zie Victoria
Vivaldi, Antonio
Concerto grosso in a voor strijkorkest II 399
Concerto grosso voor twee violen, altviool, violoncel en strijkorkest
in a I 239, 283
De vier jaargetijden II 429
Sonate in D II 76
Vioolconcert I 814
Vogel, Wladimir
Strijkkwartet II 296, 303
Vogl, Ralph Erwin
Ich küsse Ihre Hand, Madame II 519
Vondel, Joost van den
De Leeuwendalers II 717
Faëton II 544, 710, 716, 724, 900
Gysbreght van Aemstel I 801 II 42, 43, 44, 578, 579, 658
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Harpzang van David II 157
Het orgel in den rouw over Mr. Diedrick Zweling II 414
Hierusalem verwoest II 717, 833
Jephta II 578
Lucifer II 534
Schone leli II 157
Uitvaart van Orpheus II 157
Voormolen, Alexander
Baron Hop II 337, 398, 489, 834
Concert voor twee hobo's II 754, 834
Diana (ballet) II 337, 834
Gedenck-clanck aan Valerius II 406
Kinderboek (pianostukken voor kinderen) II 286, 834
Moralités I 331, 377
Ouverture voor orkest II 337
Sicilienne en Rigaudon voor viool en piano I 330
Sinfonietta II 337
Strijkkwartet I 139
Tableaux des Pays-Bas (Tafereelen uit de Lage Landen) I 656 II
340, 406
Vioolsonate (met variaties op het Io vivat) II 834
Vos, Margot
Begeerte II 285
Morgen II 285
Vranken, Alphons
Zonnezang I 16
Vredenburg, Max
Pianosonate II 528

W
Wagemaker, A.C.
Suite voor strijkorkest I 106, 107
Wagenaar, Arnold
Suite I 811
Wagenaar, Bernard
Serenade I 811
Wild schäumen auf I 139
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Wagenaar, Jan
Rapsodie I 389
Wagenaar, Johan
Aveux de Phèdre II 618
Avondfeest I 738, 739 II 85
Chanson, op. 30 I 73, 96, 97
Dadelspracht II 332
De Cid I 44, 73, 141, 624 II 48, 332
De Doge van Venetië I 74, 624 II 48, 85, 332, 833
De fortuinlijke kist I 141, 624
De schipbreuk I 73, 142, 231, 733 II 84, 332, 832, 833
Des winters als het regent II 29
Dreivierteltakt II 645
Drie canons voor vrouwenstemmen I 73
Frithjof's Meerfahrt II 332
Lied I 16
Liedje van de linden I 272
Liederen I 781
Marcia funebre, op. 26 II 85
Ode aan de vriendschap II 332, 430
Ouverture Cyrano de Bergerac I 72, 73, 142, 147 II 332, 462, 607,
770
Ouverture De getemde feeks I 72, 298, 299 II 33, 332
Saul en David I 142, 147, 738, 739 II 177, 178, 179, 185, 220, 332
Sinfonietta I 72, 73, 78, 79, 83, 85, 142 II 85, 332
Wagenaar, Johanna
Galathea I 496
Koekoek I 496
Nachtlied I 496
Wagner, Richard
Das Rheingold I 319 II 570, 709
Der fliegende Holländer I 41, 464, 466, 480, 822 II 286
Ouverture I 31, 32, 78, 80, 110, 147, 209, 210, 222,
479, 482 II 51, 364, 365
Der Ring des Nibelungen I 11, 13, 15, 114, 250, 258, 465, 470, 681,
822 II 105, 130, 134, 154, 200, 201, 255, 260, 286, 510, 555, 668,
709, 710
Die Meistersinger von Nürnberg I 142, 348, 441, 452, 459, 464,
465, 466, 470, 486, 555, 681, 703 II 32, 34, 35, 38, 110, 122, 135,
154, 286, 296, 358, 373, 396, 455, 465, 510, 568, 573, 668, 682,
714
Johannisnacht I 466
Tanz der Lehrbuben I 236, 304, 784
Voorspel I 243, 244, 465, 546 II 158, 236, 237, 448
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Walthers Preislied I 698
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Die Walküre I 13, 114, 260, 341, 464, 466, 822 II 107, 239, 709
Feuerzauber I 114, 260, 466
Walkürenritt I 466 II 278
Wotans Abschied I 466
Faust-ouverture I 524, 525
Gesammelte Schriften und Dichtungen I 258 II 384
Götterdammerung I 822 II 709, 805
Trauermusik I 265, 266, 465, 778
Lohengrin I 39, 40, 56, 135, 291, 293, 327, 341, 391, 464, 465, 483,
521, 643, 769, 778, 827 II 67, 667, 668
Voorspel I 329, 533, 543, 777 II 401, 402, 912
Voorspel derde akte I 109, 110
Mein Leben I 649, 703
Parsifal I 307, 313, 391, 464, 465, 821, 822, 823, 824 II 67, 154,
201, 347, 368, 525, 790, 797
Gralserzählung I 16, 497, 808
Siegfried I 14, 117, 260, 466, 469, 547, 689, 827 II 160, 395, 550,
555, 709, 738
Waldweben I 260
Siegfried-Idyll I 406, 543, 777, 778 II 34, 180, 201
Tannhäuser I 55, 300, 301, 463, 464, 465, 466, 482, 483, 484, 706,
707 II 23, 286
Bacchanaal II 189, 704, 705
Ouverture I 543, 718, 719 II 172, 173, 185, 207, 358,
375, 704, 705, 848
Pilgerchor I 686
‘Tannhäuser-traktaatje’ I 465
Tristan und Isolde I 266, 309, 437, 465, 498, 525, 526, 645, 665,
827 II 30, 34, 108, 120, 179, 180, 182, 198, 199, 200, 202, 207,
211, 239, 260, 286, 365, 367, 518, 566, 651, 709, 741, 789, 785,
793, 797, 823, 847
Isoldes Liebestod (slotscène) I 315, 327, 406, 465, 524,
525, 634, 635, 778 II 154
Voorspel I 315, 327, 406, 524, 525, 634, 635 II 154,
159, 409
Über das dirigieren I 558
Wagner, Siegfried
Wittichs Sonnengesang (uit Banadietrich) I 213
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Wal, Albert J. de
De pianistenwereld II 385
Waldteufel, Louis
Le Malle-Post galop I 436
Walton, William
Cantate Belshazzar's Feast II 832
Concert voor altviool en orkest II 832
Façade II 433, 435, 441, 832
Portsmouth Point II 103, 114, 832
Ouverture II 126, 832
Symfonie II 832
Weber, Carl Maria von
Aufforderug zum Tanz (Invitation à la valse) I 779 (dans)
Concertino voor klarinet en orkest, op. 26 I 791, 793
Der Freischütz I 37, 83, 452, 465, 482 II 53, 299, 310, 368, 396
Ouverture I 10, 11, 259, 336, 338, 764, 765 II 361
Wie nahte mir der Schlummer I 10, 11, 336, 634
Euryanthe II 707, 708
Ouverture I 227, 611, 613, 728, 730 II 166, 185, 375
Jubel-ouverture I 123
Ouverture Oberon I 17, 19, 609, 662
Pianoconcert II 754
Pianosonate in C, op. 24 I 82
Preciosa I 648
Webern, Anton von
Drei kleine Stücke für Violoncello und
Klavier, op. 11 II 118
Drei Lieder, op. 18 II 817
Fünf Orchesterstücke, op. 10 II 11, 104, 116, 117, 118, 129, 130,
131, 149, 151, 280, 283, 506, 507, 516, 522, 577, 603, 816
Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 I 690, 691, 695, 798 II 6, 118,
214, 215, 216, 227, 476, 548, 816, 855
Kantate, op. 29 II 773, 777
Passacaglia, op. 1 II 816
Sechs Bagatellen für Streichquartett II 118
Sechs Lieder, op. 14 II 817
Sechs Orchesterstücke, op. 6 II 118, 816
Strijktrio, op. 20 II 431, 433, 438
Symfonie voor strijkkwartet, harp, klarinet, basklarinet en twee
hoorns, op. 21 II 817
Vier Stücke für Geige und Klavier, op. 7 II 118
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Weckerlin, Jean Baptiste Théodore
Bergerettes II 77, 83, 105
Pastourelles II 77, 105
Wedekind, Frank
Frülingserwachen I 470 II 80
Der Kammersänger I 482
Lulu (Erdgeist & Die Büchse der Pandora) II 650, 657, 658, 692,
693, 817
Weigl, Bruno
Die Geschichte des Walzers nebst einem Anhang über die moderne
Operette I 46
Weigl, Karl
Strijkkwartet, op. 20 II 204
Weill, Kurt
Dreigroschenoper II 528, 643
Violinkonzert mit Blasorchester II 105, 116, 117
Weingartner, Felix
orkestratie van Beethovens Hammerklaviersonate II 754
Über das dirigieren I 45
Weise, Christian
Die drey kluegsten Leute in der gantzen Welt I 682
Weissmann, Adolf
Der klingende Garten I 407
Wellesz, Egon
Arnold Schönberg II 839
Wertheim, A.C.
Die Schnitter I 201
Werumeus Buning, J.W.F.
Dansen en danseressen II 62
Wessem, Constant van
Claude Debussy II 343
Het musiceeren en concerteeren in de loop der tijden II 504
Inleiding tot de moderne muziek I 202, 699
Wessel, Horst
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Die Fahne hoch! (Horst-Wessel-lied) II 700
Westendorp-Jaspers, M.M.
vertaling Berlioz' La damnation de Faust II 193
Wetzler, Hermann Hans
Visionen, sechs symphonische Sätze II 78, 79, 80, 84
Weyler, Walter
Vlaamsche toondichters II 839
Whittaker, William Gillies
Psalm 139 II 296, 298, 307, 315
Wiardi Beckmann-Kuenen, Suze
vertaling Milestones van Bennett & Knoblauch I 225
Wiéner, Jean
Concerto franco-américain II 787
Sonatine syncopée II 9, 787
Wieniawski, Henryk
Vioolconcert nr. 2 in d I 29, 235, 430, 431
Wierts, Johan
Liederen voor 't volk (uit Liedjes der liefde) II 378
Onder moeders paraplu II 378
Wiesenthal, Berthe, Else, Grete
Dansen I 779
Wilde, Oscar
Salome II 33
Wildenbruch, Ernst von
Hexenlied I 648
Willner, Alfred Maria & Heinz Reichert
libretto Das Dreimäderlhaus II 446
Wilms, Johann Wilhelm
Wien Neêrlands bloed I 74, 123
Winnubst, Johan
Canto 33, Paradiso I 507, 509
Wirth, Herman Felix
Der Untergang des niederländischen Volksliedes I LXI
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Wissel-Henderschee, G.M. van der
vertaling Maeterlincks L'oiseau bleu II 367
Witkowski, Georges
Symfonie nr. 1 I 696
Witte, George Hendrik
Aspirine I 282
Vioolconcert I 17, 141, 142, 805
Wolf, C. de
Passacaglia, koraal en fuga II 448, 449
Wolf, Hugo
Anakreons Grab I 418
Der Freund I 731, 772
Der Gärtner I 730
Der Knabe und das Immlein I 150
Die Bekehrte I 149, 730, 731
Die Spröde I 149
Erstes Liebeslied I 772
Führ mich, Kind I 810
Fussreise I 829
Heimweh I 772, 773
Ich hab' in Penna I 389, 658

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

53
In dem Schatten meiner Locken I 389
Italienische Serenade I 704, 705
Liebesglück I 829
Mausfallen-Sprüchlein I 418, 829
Mühvoll komm' ich und beladen I 108
Musikalische Kritiken I 713 II 808
Neue Liebe I 354
Nimmersatte Liebe I 418
Penthesilea II 593
Schlafendes Jesuskind I 619
So ist die Lieb' I 60
Über Nacht I 212, 352
Verborgenheit I 540
Wenn meine Mutter hexen könnt' I 540
Wo find' ich Trost I 354
Wolf, N.H.
vertaling libretto Carmen I 56
vertaling libretto De kleermakers van Marken I 56
Wolff, Betje & Aagje Deken
Historie van den Heer Willem Leeven I 602
Wolff, Pius Alexander
Preciosa I 648
Wolf-Ferrari, Ermanno
I gioielli della Madonna I 455
Il segreto di Susanna I 455
La vita nuova I 455, 507, 508, 801
Sinfonia da camera I 454, 455, 792
Wood, Charles Erskine Scott
The Poet in the Desert II 110

Y
IJzer, Maurice van
Mei voor zangstem en orkest I 658, 659

Z
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Zagwijn, Henri
Ballad of Reading Gaol II 35
Der Zauberlehrling II 834
Koorwerken (algemeen) II 335
Liederen (algemeen) II 335
O Nacht I 330, 332
Pianotrio II 335
Rosenkreuz I 330, 332
Strijkkwartet I 377, 607 II 335
Nocturne voor blaasinstrumenten, harp en celesta II 335
Zavadil, Józef
Suite voor viool en piano II 775
Zeggelen, W.J. van
Pieter Spa's reize naar Londen I 683
Zelling, Anton
Debussy II 343
Zemlinsky, Alexander von
Maiblumen blühten überall (voor sopraan en strijksextet) I 693
Strijkkwartet nr. 3 II 429, 437
Zimmermann, Louis
Strijkkwartet I 234, 235
Zürcher, Wouter
Vioolsonate nr. 1 I 50
Zweers, Bernard
Ave Maria II 136
Lachjes van het weesje II 136
Mei I 272
Mien Truuke II 136
Muziek bij Vondels Gijsbrecht van Aemstel I 755, 756, 801
Ode aan de schoonheid I 141 II 136
Rembrandt-cantate II 318
Rijmpje II 136
Saskia II 317, 318, 319, 320
Sinterklaascantate II 136
Symfonie Aan mijn vaderland I 625 II 97, 309, 332, 770, 860
Veni creator II 136
Wijzang LIX en CIII I 298 II 136
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Cursivering van een paginanummer betekent dat de vermelding (persoon, ensemble,
orkest of concertorganisatie) louter in een voetnoot is te vinden. Een vet
paginanummer verwijst naar een afbeelding.

A
Aachener Stadttheater II 528, 675
Abaco, Evaristo Felice dall' (1675-1742) componist/cellist II 761
Absil, Jean (1893-1974) componist II 837
Abspoel, A.J. (1822-1875) eigenaar Tivoli I XLIV
Abt, Franz (1819-1885) componist I 471, 486, 487, 796 II 128, 194, 340, 464
Achtélik, Josef (1881-1965) musicoloog II 509, 538, 539
Achterberg, Gerrit (1905-1962) dichter I XIII
Adama van Scheltema, C.S. (1877-1924) schrijver I 376 II 31, 133
Ader, Rose (1890-1955) zangeres II 260
Adler, Guido (1855-1941) musicoloog II 506, 839
Adwaita zie Johan Andreas Dèr Mouw
Agostini, Paolo (c. 1583-1629) componist I 425
Agterberg, Cris (1883-1948) beeldend kunstenaar I LVI, LXIII, 382-384
Aischylos (525-456 v.o.j.) tragedieschrijver II 95, 393, 394, 396, 807, 876
Albéniz, Isaac (1860-1909) componist II 442, 443, 464, 830
Alberdingk Thijm, J.A. (1820-1889) literator II 333
Albert, Eugen d' (1864-1932) componist I 109, 110, 256, 306-308, 341, 416,
483, 514, 517-519, 521, 544-546, 781
Albert, Karel (1901-1987) componist II 832
Albrechtsberger, Johann Georg (1736-1809) componist I 678 II 246
Alfano, Franco (1875-1954) componist II 155, 156, 435, 436, 438, 440, 441,
662
Alheim, Pierre d' (1862-1922) musicoloog I 744
Alma, Isaäk (1874-1945) huisarts Jan van Gilse I LV
Alpaerts, Flor (1876-1954) componist II 469, 838
Alphen, Hieronymus van (1746-1803) schrijver I 197 II 601
Alphen, van zangeres I 394, 395
Alsbach, Johann (1873-1961) muziekuitgever I 457 II 710
Alsbach & Co muziekuitgeverij I 457 II 157, 260, 261, 409, 448, 697
Altenberg, Peter (ps. van Richard Engländer 1859-1919) schrijver/dichter I
522
Altink, Hendrik (1888-1966) hoornist USO en Utrechtsch Sextet I XLVIII, 298,
820, 824
Altink, H. zanger I 484
Alwin, Karl (1891-1945) dirigent/pianist I 835
Amati, Nicolo (1596-1684) vioolbouwer I 533
Ambros, August Wilhelm (1816-1876) musicoloog II 134, 472
Ambrosio, Alfredo d' (1871-1914) violist/componist I 508
Amsterdamsch Philharmonisch Orkest II 318
Amsterdamsche Kunstkring ‘Voor Allen’ II 167, 322, 388, 481
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Amsterdamsche Oratoriumvereeniging II 270
Amsterdamsch Strijkkwartet I 12, 37, 38, 191, 234, 235, 472, 474
Amsterdamsch Studentenmuziekgezelschap J.P. Sweelinck II 25
Anday, Rosette (1903-1977) zangeres II 448
Andel, A. van abonnee Utrechtsch Dagblad I 675-677
Andersen, Hans Christian (1805-1875) schrijver I 669 II 802

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

4
Andreae, Volkmar (1879-1962) dirigent/componist II 106, 109, 118, 435, 483,
437
Andrejev, Leonid (1871-1919) schrijver I 203
Andrejev, Vasili (1862-1919) balalaikaspeler/componist I 487
Andriessen, Cornelis/Kees (1865-1947) componist I 271, 272, 811, 812
Andriessen, Hendrik (1892-1981) componist I 433, 434, 682 II 29, 337, 683,
754, 826
Andriessen, Willem (1887-1964) pianist/componist I 88, 100, 101, 120,
369-371, 418, 488, 682 II 233, 240, 322
Andrieux, François (1760-1836) schrijver II 591
Angenent, Henk (1892-1987) zanger I 770
Annunzio, Gabriele d' (1864-1938) schrijver II 51
Anrooy, Peter van (1879-1954) dirigent/componist I 43, 99, 104, 142, 146,
263, 488, 591, 607, 685, 739 II 178, 334, 384, 687, 892
Ansermet, Ernest (1883-1969) dirigent II 265, 481, 483, 487, 577, 652-654,
711
Antcliffe, Herbert (1865-1930) musicoloog/componist II 190, 191, 203, 649
Apollinaire, Guillaume (1880-1918) schrijver I 654, 726
Appeldoorn, Dina (1884-1938) componiste I 738, 739 II 33-36, 157, 646
Aquin, Louis Claude d' (1694-1772) componist I 778
Aragon, Louis (1897-1982) dichter II 18
Aranyi, Francis Ernst (1893-1966) violist II 187, 189, 202, 203, 361, 371,
799
Aranyi, Jelly d' (1895-1966) violiste II 361, 371, 793
Arbeau, Thoinot (ps. van Je(h)an Tabouret 1520-1595) auteur danstractaat I
245, 248
Arbós, Enrique Fernández (1863-1939) violist/dirigent II 464
Archipenko, Alexander (1887-1930) beeldend kunstenaar I 267, 384 II 280,
281
Arenski, Anton (1861-1906) componist I 265
Arial, Michel d' zanger II 652
Ariosti, Attilio (1666-1729) componist I 246, 247
Aristophanes (c. 445-385 v.o.j.) schrijver I 115, 801 II 35, 133, 134, 138-140,
333, 400
Armster, Karl (1883-1943) zanger I 743, 745
Arnhemsche Orkest Vereeniging I 333, 429, 522 II 35, 834
Arnim, Bettina von (1785-1859) schrijfster I 186
Arntzenius, L.M.G. (1898-1964) muziekcriticus/dirigent I 728 II 64, 195, 207,
275, 278-284, 318, 520, 528, 530, 531, 534, 579, 580, 583-585, 627, 684, 721
Arrau, Claudio (1903-1991) pianist II 297, 307
Astruc, Yvonne (1889-1980) violiste II 166, 184
Auber, Daniel (1782-1871) componist I 340 II 26, 394
Aubry, Pierre (1874-1910) musicoloog I 203, 226, 246, 670 II 720, 839
Auer, Leopold (1845-1930) violist I 232
Augustin, Concertbureau I XLII, 68, 248, 517, 528, 541
Augustin, Hans (1855-1926) concertorganisator I 373, 417, 740
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Augustin, Felix (1884-1972) impresario I 741
Aulin, Tor (1866-1914) violist/componist I 259, 260
Auric, Georges (1899-1983) componist I 653, 725 II 82, 95, 102, 129, 222,
486, 716, 727, 804, 824, 827
Averkamp, Anton (1861-1934) componist I 15, 16, 212, 213, 263, 456, 457,
785 II 32-34, 285, 334
Axman, Emil (1887-1949) componist II 298, 306, 309, 315
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B
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) componist I 263 II 168
Bach, Johann Christian (1735-1782) componist II 168, 262, 271, 401, 402,
522
Bach, Johann Christoph (1642-1703) componist I 263
Bach, Johann Christoph Friedrich (1732-1795) componist II 168
Bach, Johann Jakob (1682-1722) broer van Johann Sebastian I 231
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) componist I XXXI, XXXII, 5-7, 16, 17,
21, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 39, 46, 49, 53, 58-60, 62, 67, 68, 70, 74, 75, 85, 103,
108, 114, 117, 138, 139, 156, 157, 160, 161, 165, 166, 174, 176, 181, 185, 196,
197, 206, 232, 244, 247, 263, 264, 271, 272, 280, 293, 300, 310, 315, 317, 318,
327, 336, 337, 349-356, 367-369, 371, 372, 378, 381, 384, 385, 389, 392-395,
397, 402, 405, 410, 411, 414, 415, 420, 422, 424, 426, 430, 436, 442, 450, 454,
456, 458-460, 466, 467, 470, 477, 484, 486, 503, 504, 508, 509, 511, 512, 514,
517-519, 523, 529, 530, 542, 545, 550, 551, 554-556, 558, 604, 614-616, 622,
627-630, 636, 637, 645, 656, 659, 660, 663-666, 668, 669, 672-675, 677, 678,
681, 685, 686, 696-698, 702, 703, 710, 711, 714, 715, 717, 718, 720, 721, 734,
739, 740, 749, 751, 754, 757, 758, 764, 768, 771, 780, 792, 795, 796, 798, 827
II 3, 4, 6, 18, 20, 23, 24, 52, 56, 64, 65, 72, 83, 89, 95, 104, 115, 117, 127, 128,
132, 136, 142, 152, 156, 162, 168, 169, 178, 194-197, 222, 224, 231, 233, 239,
247, 251, 253, 259, 263, 272, 273, 274, 293, 306, 307, 311, 314, 331, 341, 342,
354, 359, 381, 394, 398, 404, 414, 416, 417, 419, 421, 422, 448, 455, 461,
463-465, 472, 474, 475, 501, 503, 514, 535, 561, 569, 574, 576, 578, 586, 593,
594, 598, 607-610, 615, 616, 625, 627, 628, 631, 638, 640-642, 649, 662, 665,
703, 740, 758, 760, 763, 767, 817, 823, 826, 850-852, 854, 885, 911
Bach, Wilhelm Friedemann (1720-1784) componist I 263 II 168
Bachelet, Alfred (1864-1944) componist I 464
Bacon, Sir Francis (1561-1626) staatsman I 717
Badarzewska, Tekla (1834-1861) componiste I 233 II 64, 83, 228
Badings, Henk (1907-1987) componist II 528, 637-639, 645, 682-685, 722-725,
740, 754, 836
Baeyens, August (1895-1966) componist II 838
Bahr-Mildenburg, Anna (1872-1947) zangeres I 510, 552
Bailly, Edmond (1850-1916) uitgever II 789
Bakker, Anth. (1891-?) trompettist USO I XLVIII, 415
Balakirev, Mili Aleksejevitsj (1837-1910) componist I 202
Ballard, Simone zangeres II 395
Ballets Russes, Les II 459
Balzac, Honoré de (1799-1850) schrijver I 646 II 518
Ban, Joan Albert (1597-1644) theoreticus/componist II 613
Bantock, Sir Granville (1868-1946) componist I 420 II 831, 839
Bara, Charlotte (1901-1986) danseres I 419, 420, 421
Barbier, Jules (1825-1901) librettist I 135, 374, 392, 479, 711 II 643, 717
Barclay, Florence (1862-1921) schrijfster I 671
Bardas, Willy (1887-1924) pianist I 430, 431
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Bargiel, Woldemar (1828-1897) componist/dirigent I 432
Baroggi, Achille zanger I 452
Barraine, Elsa (1910-1999) componiste II 775, 778
Barrès, Maurice (1862-1923) schrijver II 789
Barthou, Louis (1862-1934) staatsman II 789
Bartók, Béla (1881-1945) componist I XVI, XXXIV, 242, 441, 515, 636, 637,
638, 639, 642, 653, 671, 688, 689, 691,
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693, 695, 720, 745, 751, 758, 795-797, 799, 804 II 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 66, 69, 114, 252, 474
Bartsch, Rudolf Hans (1873-1952) schrijver II 446
Bas, René violist Quintette instrumental de Paris II 159
Basca, Maria zangeres II 193, 195, 225
Bastiaanse, Frans (1868-1947) schrijver I 116, 496
Bateman, Henry Mayo (1887-1970) tekenaar II 384
Batka, Richard (1868-1922) musicoloog II 808
Baton, René-Emmanuel zie Rhené-Bâton
Baudelaire, Charles (1821-1867) schrijver I 114, 185, 201, 476 II 81, 139,
287, 333, 789, 791
Bauer, Harold (1873-1951) pianist I 710-712, 718, 775 II 160, 165, 166, 184
Bauer-Lechner, Natalie (1858-1921) altvioliste, bevriend met Mahler II 703
Bauer von Pilecka, Olga (1887-1941) zangeres I 472
Bauernfeld, Eduard von (1802-1890) schrijver II 341
Baussnern, Waldemar von (1866-1931) componist I 210
Bax, Sir Arnold (1883-1953) componist I 824 II 831, 839
Beardsley, Aubrey (1872-1898) illustrator II 33
Beaumarchais, Pierre-Augustin de (1732-1799) schrijver II 394, 717
Beck, Conrad (1901-1989) componist II 296, 303, 304, 307, 308, 469
Becker, Albert (1834-1899) componist I 394
Becker, Hugo (1864-1941) violoncellist I 437, 438
Beecham, Sir Thomas (1879-1961) dirigent I 670
Beecher Stowe, Harriet (1811-1896) schrijfster II 303, 310, 313
Beek, Hendrik van (1876-?) koordirigent I 811
Beek-Ristjouw, Anna van (1884-1975) zangeres I 811, 812
Beekhuis, Hanna (1889-1980) componiste II 684
Beers, Jacques (1902-1974) componist II 359, 528
Beethoven, Karl van (1806-1858) neef van Ludwig II 246
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) componist I XXXII, 4, 5, 7-9, 11, 12, 17,
18-23, 33, 34, 37-39, 43-46, 48, 59, 65-67, 72, 83, 92-94, 96, 97, 100-102, 109,
112, 113, 120-122, 124, 130-133, 155-158, 165, 170, 173, 174, 179-181, 185,
186, 196-198, 207-210, 213, 220, 221, 232, 234, 236, 237, 240, 241, 243,
248-250, 253-255, 258, 263-265, 268, 271, 272, 274, 278, 280, 285, 289,
291-293, 295, 301, 302, 303, 305-307, 309, 315, 317, 320, 323, 324, 326, 338,
339, 348-350, 364, 366, 367, 369, 370, 372-374, 381, 386, 389, 392, 393, 395,
398, 401, 402, 404, 407-409, 415, 416, 421-426, 430-432, 436-440, 442, 443,
445, 446, 449, 452-455, 458, 459, 461-463, 466, 468-470, 472-474, 492-494,
502-507, 509, 517-519, 529, 530, 533-536, 540, 542-544, 556, 558, 591, 595,
605-612, 616, 617, 626-628, 636, 639-642, 645, 648, 653, 656-660, 664-667,
678, 680-682, 688, 691, 693, 694, 698, 701, 703, 704, 712, 718-721, 724, 728,
731, 732, 734, 736, 738-740, 745, 753, 754, 757, 762, 768, 769, 770, 771, 777,
779, 785-787, 790, 797-799, 814, 818, 824, 826, 827 II 3, 4, 6, 12, 14, 18-24,
26, 27, 30, 38, 45, 49-51, 54-56, 66, 74, 77-79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 95, 105,
110, 115, 122, 127, 128, 130, 131, 136, 137, 142, 149, 153, 154, 158-171, 176,
184, 194, 195, 197, 204, 219-221, 224, 227, 230-232, 233, 234, 236, 237,
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239-253, 255-262, 265, 268, 271-274, 278, 288-291, 293, 294, 303, 309, 313,
317, 319, 320, 331, 337, 339, 342, 344, 345, 353-355, 357-359, 361, 362, 364,
365, 367, 371, 373, 386-389, 394, 400, 404, 407, 408, 414, 417, 419, 420, 442,
448, 450, 455, 457, 460, 461,
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463-465, 469, 471, 474, 477, 492, 501-503, 512, 513, 516, 518, 519, 535, 538,
542, 544, 572, 576, 586, 591, 598, 607, 609, 611, 615, 616, 631, 636, 637, 640,
643, 649, 657, 661, 665, 686, 703, 727, 730, 732, 740, 741, 746, 747, 751, 753,
754, 758, 767, 811, 831, 850-852, 854, 885
Béhon, Jeanne zangeres I 527
Beinum, Eduard van (1900-1959) dirigent II 618, 656, 660, 687, 711, 736,
738, 834
Bekker, Paul ( 1882-1937) musicoloog I LXIII, 29, 162, 242, 253, 299, 384,
404, 514, 573, 574, 738, 753 II 342
Belinfante, Frieda (1904-1995) violoncelliste II 266, 372, 374, 497
Bellincioni, Gemma (1864-1950) zangeres II 460
Bellini, Vincenzo (1801-1835) componist I 76 II 393, 394, 827
Bellman, Carl Michael (1740-1795) schrijver I 615
Benatzky, Ralph (1884-1957) componist I 687, 768 II 19, 23, 26, 35, 633, 697
Benevoli, Orazio (1605-1672) componist I 425
Bennett, Arnold (1867-1931) schrijver I 225
Bennes, Theo (1903-1982) decor- en kostuumontwerper I 816
Benoist, André (1880-1953) pianist I 486, 487
Benoît, Henri altviolist Capet-kwartet I 640
Benoit, Peter (1834-1901) componist II 469, 470, 534, 831, 832
Bentzon, Jørgen Liebenberg (1897-1951) componist II 297, 307, 308, 316
Beobide, José María (1882-1967) componist I 139, 140
Berber, Anita (1899-1928) danseres I 779, 817
Berckenhoff, H.L. (1850-1918) muziekcriticus/letterkundige I 274, 379, 578
II 167, 695
Bérelly, Alice zangeres I 549
Berg, Alban (1885-1935) componist I XVI, XXVI, 183, 271, 433, 522, 691, 797
II 25, 215, 226, 295, 298, 304, 307, 309, 313, 430, 435, 437, 453, 454, 474,
477, 478, 483, 485, 492, 524-527, 567, 568, 570, 572, 599, 608-611, 615, 618,
622-624, 642, 649-652, 657, 658, 692, 693, 717, 731, 732, 734, 749, 754, 757,
764, 774, 785, 787, 793, 816-819, 838, 839
Berg, A.W. van den zangeres I 717, 718
Bergson, Henri (1859-1941) filosoof I 384 II 351, 790
Berlage, H.P. (1856-1934) architect I 426, 427, 529
Berlin, Irving (1888-1989) componist II 408, 503
Berlioz, Hector (1803-1869) componist I LVI, 3, 4, 11, 20-22, 24, 25, 31, 32,
43, 45, 49-51, 66, 68, 84, 92, 95, 96, 100, 113, 115, 122, 133, 142, 155, 161,
172, 173, 180, 181, 185, 186, 195, 200, 204, 205, 207, 208, 214-216, 220, 227,
229, 232, 238, 251, 252, 257, 263, 283-285, 301, 302, 307, 311-315, 317, 322,
324, 339, 345, 392, 401, 402, 413, 423, 424, 432, 441, 443-445, 457, 470, 479,
482, 490, 491, 508, 509, 544, 555, 556, 606, 609, 624, 628, 633, 651, 652, 654,
655, 658, 659, 664, 667, 688, 705, 711, 719, 726, 727, 762-764, 779, 784, 786,
791, 793, 797, 801, 814, 815 II 3, 5, 6, 14, 19, 22, 25, 30, 44-46, 49, 50, 53, 81,
83, 86, 97, 99, 113, 125, 131, 134, 150, 158-160, 166, 169, 177, 178, 185, 192,
193, 202, 204, 220, 221, 224, 229, 233, 234, 237, 239-244, 246, 247, 249, 250,
251, 269, 271, 274, 282, 300, 313, 332, 337, 352, 354, 360, 361, 365-367, 371,
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398, 403, 414, 422, 448, 452, 458, 465, 471, 491, 505, 512, 516, 518, 536, 576,
609, 612, 616, 618, 640, 703, 706, 708, 719, 741, 746, 755, 757, 761, 766, 832,
852, 854, 860, 862, 885
Bernard, Maud zangeres II 364, 369
Bernard, P. muziekscribent I 493, 494, 495
Berndt, Alfred Ingemar (1905-1945) journalist II 690, 691
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Berners, Lord (Sir Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson 1883-1950) componist I
202, 441, 481, 519, 782, 795, 824 II 434, 454, 486, 831, 832, 839
Bernet Kempers, dr. K.P. (1897-1974) musicoloog I XXVI II 473, 474, 535,
536, 601-604, 627, 760
Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004) prinsgemaal II 711
Berté, Heinrich (1857-1924) componist II 446
Bertelin, Albert (1872-1951) componist I 271, 272
Bertelman, Jan George (1782-1854) componist II 613
Berton, Henri-Montan (1767-1844) componist II 592
Bertrand, Aloysius (1807-1841) schrijver I 325
Besard, Jean-Baptiste (c. 1567-na 1616) componist/luitist II 76
Besselink, Jos (1894-1975) zanger I 341, 716
Bessem, Saar (1907-1996) componiste II 165
Best, Bram (1878-1935) fluitist I 199, 200
Bethge, Hans (1876-1946) schrijver II 53, 272
Beuge, lete van zangeres I 661
Beyen, Sophia (Fietje) (1892-?) zangeres I 271-273, 354, 355, 394, 395,
440-442, 771-773
Beyerman-Walraven, Jeanne (1878-1969) componiste II 335
Beyer-Hané, Hermann violoncellist I 110
Beynum, Everhard van (1894-1957) pianist I 278, 286
Bie, Oskar (1864-1938) kunsthistoricus I 638
Bierbaum, Otto Julius (1865-1910) schrijver I 342
Bijl, Theo van der (1886-1971) dirigent/componist I 505 II 530, 531
Bijlevelt, Jacques van (1885-1971) zanger I 58, 87, 309, 340, 528
Bik, Corrie zangeres I 118-120
Bilderdijk, Willem (1756-1831) schrijver II 449
Bilgrey, Jula zangeres I 109
Bini, Armando (1887-1954) zanger I 448
Binnendijk, D.A.M. (1902-1984) schrijver II 195
Bismarck, Otto von (1815-1898) staatsman I 558 II 4, 131, 852
Bitterauf, Richard (1900-1961) zanger II 528, 675
Bittner, Julius (1874-1939) componist II 393
Bizet, Georges (1836-1875) componist I 43, 44, 49, 55, 195, 224, 233, 340,
390, 391, 444, 452, 480, 490, 537, 539, 544, 624, 705, 728, 764, 783, 784 II 5,
26, 248, 367, 414, 445, 446, 452, 459, 754
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910) schrijver I 538
Blaauw, Siegfried (1889-1939?) pianist I 28, 29
Blanchard, Georges (1883-1954) hoboïst CO en Concertgebouw-sextet I 363,
561 II 383
Blankenburg, Quirinus van (1654-1739) componist II 613
Blaukopf, Kurt (1914-1999) muzieksocioloog I 351
Blazer, Samuel (1870-1926) contrabassist CO I 89, 709 II 89, 95, 96
Bleckmann, Carola vriendin Ada Hooijer I LII
Bleekrode, Meijer (1896-1943) grafisch ontwerper II 591, 673
Blij, Wouter van der (1855-1933) dirigent I 218, 219, 394, 613, 614, 788
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Blinder, Naoum (1889-1965) violist I 368
Bliss, Sir Arthur (1891-1975) componist I 514, 515, 688-691, 696, 795, 824,
825, 835 II 99, 114, 183, 184, 202, 220, 486, 492, 827, 832
Blitz, Max Louis (1895-1942) zanger I 225
Bloch, Ernest (1880-1959) componist I 515, 519, 520 II 66, 109, 121, 360,
361, 372, 401, 402, 411, 412, 433, 435, 436, 438, 440, 441, 501-503, 549
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Blockx, Jan (1851-1912) componist II 838
Blok, Jan zanger I 306, 522
Blomsma, Mies (1905-1940) - illustrator II 716
Blum, Robert (1900-1994) componist II 430, 432, 436, 438, 440, 441
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) schrijver I 185
Boccherini, Luigi (1743-1805) componist I 198, 668 II 604
Böcklin, Arnold (1827-1901) schilder I 122
Boddaert, Marie (1844-1914) schrijfster II 450
Boeck, August de (1865-1937) componist II 469, 838
Boehe, Ernst (1880-1938) componist I 461
Boeke, Kees (1884-1966) pedagoog I 800
Boekelman, Johan Sebastiaan (1848-1936) fluitist I 35, 36
Boëllmann, Léon (1862-1897) componist/organist I 408, 410, 484, 537, 539
Boer, Louis (1891-1984) dirigent I 605, 606, 607, 611, 613, 617, 625
Boer, Willem de (1885-1962) violist II 270, 271
Boer-Manz, Martha de zangeres II 270, 271
Boheemsch Strijkkwartet (‘de Bohemers’) I LXII, 9, 219, 220, 396, 404, 406,
418, 502, 503, 530 II 111, 186, 334, 426, 701
Boissevain, H.M. (1867-1946) classica I 601
Boito, Arrigo (1842-1918) librettist I 715
Bokor, Judith (1899-?) violoncelliste I 198, 199, 343
Boll, André (1896-1983) decorontwerper II 364, 369, 459
Bolland, G.J.P.J. (1854-1922) filosoof I LXI, 494, 515 II 78, 223, 261, 909
Bolleman, dr. Louise (1894-1976) juriste/vriendin van Pijper I XIX II 402, 617,
766
Bolhuis, mr. G.H. van (1840-1925) voorzitter USO I LIV
Bolváry, Géza von (1897-1961) cineast II 599
Bonset, I.K. zie Theo van Doesburg
Boogers, Johanna/Joanne danseres II 62
Boon, mr. G.A. (1882-1962) jurist/politicus II 712, 713
Bordes, Charles (1863-1909) componist I 257
Bordewijk-Roepman, Johanna (1892-1971) componiste II 286, 287
Borel, Henri (1869-1933) schrijver I 127
Borgers, Adriaan J. koordirigent I 526, 811
Born, Herman van violist II 562
Borodin, Alexander (1833-1887) componist I 118, 202, 203, 251, 252, 259,
502, 504 II 96, 185, 338, 360, 361, 366, 370, 371
Bos, H.F. (Hendrik) (1868-1937) organist I 5-7, 27, 138, 165, 166, 353, 354,
384, 385, 511, 512, 716, 717
Bosch, Jeroen (c. 1450-1516) schilder II 384, 682
Bosch, dr. Frits (1887-1967) ethnomusicoloog II 425
Boschot, Adolphe (1871-1955) musicoloog I 173, 688 II 3, 134, 158, 241, 852
Bosmans, Henriëtte (1895-1952) componiste I 303, 430, 505 II 213, 220, 225,
226, 335, 476, 478, 482, 483, 487, 497, 645
Bossi, Marco Enrico (1861-1925) componist I 140, 226, 384, 385 II 421, 831

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Bottenheim, S.A.M. (1880-1957) publicist I 529 II 282, 575, 577, 588, 662,
663, 664, 684, 712
Bottermund, Hans (1892-1949) violoncellist Dresdener Trio I 419
Bottinga, Ella pianiste I 781
Bouchelier, Saint-Georges de (1876-1947) schrijver/musicoloog/criticus I 620
Boulanger, Lili (1893-1918) componiste I 722 II 216, 217, 220, 225, 226, 667,
807
Boulanger, Nadia (1887-1979) pedagoge II 225, 829
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Boulay, J. componist van orgelmuziek I 352
Boulmé, Roger violoncellist Quintette instrumental de Paris II 159
Bourguignon, Jane (1894-?) zangeres II 458, 459
Boutens, P.C. (1870-1943) schrijver I 107, 376, 428, 429 II 47, 133, 136, 409,
606, 834
Bowen, York (1884-1961) componist I 154
Braak, ten zanger I 394, 395
Braak, Menno ter (1902-1940) schrijver II 80, 195, 626
Brabander, Karel de (1913-1984) componist II 838
Brachthuyzer, Daniël (1799-1832) organist II 273
Brachthuyzer, Jan Daniël (1803-1883) pianist/zoon van Daniël II 273
Brahms, Johannes (1833-1897) componist I XXVI, XLII, 17, 20-24, 29-31, 39,
46, 48, 55, 62, 68, 71, 73, 74, 78-80, 85, 88, 91, 102, 103, 116, 118-120, 122-124,
148, 149, 164, 165, 168-170, 174, 180-185, 196, 197, 204, 211, 212, 220-223,
226, 236, 250, 251, 257, 265, 266, 275, 276, 285, 293, 317, 318, 326, 335-338,
353, 354, 364, 366, 371, 376, 379, 381, 392, 393, 397, 398, 401-403, 405, 408,
409, 411, 412, 418, 419, 425, 426, 430-432, 436-438, 442, 449, 452-454, 457,
461, 463, 467, 468, 472, 477, 478, 486, 503, 506, 509-511, 513, 514, 532,
540-542, 554, 556-558, 602, 604, 607-609, 625-628, 636, 645, 656-658, 663-666,
669, 677-683, 694, 696, 705, 710-712, 730, 731, 739, 740, 745, 750, 751, 758,
764-766, 777, 785, 804, 826 II 4, 14, 18, 19, 22-24, 26, 31, 35, 40, 49, 50, 54,
55, 64, 81, 84, 86, 88, 95, 101, 103, 105, 115, 122, 123, 127-129, 131, 132, 136,
137, 151, 153, 159, 160, 167, 169, 183, 185, 189, 190, 192-195, 198, 202, 204,
215, 220, 221, 223, 224, 236, 237, 239, 240, 242, 249-252, 260, 263, 265, 271,
272, 276-278, 289, 293, 297, 303, 316, 321, 334, 337, 338, 344, 345, 358, 362,
375, 378, 383, 386-388, 407, 414, 448, 463, 464, 501, 503, 510, 513, 536, 576,
612, 615, 641, 661, 664, 666, 697, 704, 731, 732, 740, 746, 753, 754, 757, 768,
831, 832, 835, 838, 852
Brambach, Joseph (1833-1902) componist I 132, 133, 134
Brandenburg, Hans (1885-1968) schrijver I 380
Brandsma, Janna zangeres I 216, 218, 618, 619, 788, 789, 810
Brandt, Hans (1890-?) zanger II 293, 299
Brandts Buys, Johann Sebastian (‘J.S.B.B.’ 1879-1939) musicoloog/publicist
I XVI, XX-XXII, XXVI, XXXI, XLI, XLIII, L, LII, LVI, LVIII, LIX, LXI, LXII, LXIV, 9,
13, 17, 22, 60, 66, 101, 152, 156, 164, 166, 167, 171, 174, 183, 274, 279, 308,
333, 339, 363, 429, 434, 464, 495, 526, 550, 557, 558, 568, 570, 583, 585, 606,
615, 616, 627, 647, 697, 765, 788, 822 II 423-425, 870
Brandts Buys, J.W.F. (Jan) (1868-1933) componist I 37, 56, 141, 162, 607
II 334, 380, 701
Brandts Buys, Ludwig Felix (1847-1917) componist I 475, 476, 631, 632,
788, 789
Brandts Buys, M.A. (1874-1944) dirigent/componist II 379
Brandts Buys-van Zijp, Anne (1885-1956) kunstenares II 423, 424
Brantenaar, Evert (1901-na 1966) violist Hartvelt-kwartet I 536, 537, 548
Braun, Georg zanger I 47
Braunfels, Walter (1882-1954) componist I 801 II 128, 393, 464
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Bredero, Gerbrand Adriaensz (1585-1618) schrijver II 320, 470
Bree, Johannes Bernardus van (1801-1857) componist II 613
Breemen Jz., J. van (1840-1915) dichter I 632
Breemen-Schrik, Betsy van (1898-?) violiste Hollandsch Trio II 528
Breij, Jeanne de (1890-?) zangeres I 135, 136
Breitkopf & Härtel muziekuitgeverij I 121, 318, 327, 477 II 94, 204, 690
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Breman, Willem Frederik (1888-1962) componist II 409, 410
Brendel-Hinlopen pianiste I 408
Bresser, Jan (1899-1973) violist Het Hollandsche Trio I 264, 265
Brésy, Édith de zangeres I 549
Breton, André (1896-1966) schrijver II 19
Bridge, Frank (1879-1941) componist I 12 II 430, 432, 433, 436, 437, 440,
441
Britten, Benjamin (1913-1976) componist I XXX II 28, 775, 778, 832
Brockwell, Richard zie John Powell
Brohm, Willem (1871-1948) klarinettist II 174, 176, 186, 219, 383
Brommert, Anton (1910-?) componist/publicist II 260, 261, 508, 517
Bronsgeest, Cornelis (Koos) (1878-1957) zanger I 716, 770, 824
Brothier, Yvonne (1889-1967) zangeres II 364, 369
Brouwer, dr. L.E.J. (1881-1966) wiskundige I 680
Bruch, Max (1838-1920) componist I 17, 23, 31, 67, 218, 235, 367-369, 492,
493, 509, 528, 531, 712 II 136, 321, 502, 503
Brucken Fock, Emile von (1857-1944) componist II 78, 79, 84
Brucken Fock, Gerard von (1859-1935) componist I XXIV, 63, 65, 444, 445,
625 II 262-265, 272, 334, 380, 410, 725
Bruckner, Anton (1824-1896) componist I 10, 11, 84, 111, 139, 158, 176, 178,
186, 214, 266, 289, 350, 415, 445, 446, 466, 471, 475, 509, 514, 552, 605, 680,
698, 712, 713, 771, 776, 783-786, 796, 797, 820, 825-827 II 22, 35, 55, 56,
151, 198, 239, 251, 268, 301, 312, 318, 333, 337, 362, 382, 406, 490-492, 534,
576, 594, 635-637, 641, 643, 665, 679, 680, 687, 697, 725, 752, 754, 758, 764,
768, 828, 885
Brueghel, Pieter de jongere (‘de Helse’ 1564-1638) schilder I 384 II 178, 398
Bruggen, Carry van (1881-1932) schrijfster I 680
Bruhn, Alice operazangeres II 675
Brüll, Ignaz (1846-1907) componist I 134, 135
Bruneau, Alfred (1857-1934) musicoloog I 621, 744, 745
Brusse, M.J. (1873-1941) journalist I XIX
Brusselmans, Michel (1886-1960) componist II 838
Büchner, Georg (1813-1837) schrijver II 525, 526, 570, 650, 692, 817
Budapester Strijkkwartet I 439, 440, 636, 770 II 27
Bull, John (c. 1562-1628) componist II 615
Bülow, Hans von (1830-1894) dirigent I 4, 5, 249, 306, 417, 648 II 286
Bunge, Julius C. (1865-?) zakenman II 218
Buñuel, Louis (1900-1983) regisseur I 90 II 90
Bunyan, John (1628-1688) schrijver I 269
Bürger, Gottfried August (1747-1794) schrijver I 116, 130,
Burian, Emil František (1904-1959) componist II 430, 433, 435, 436, 441
Burmester, Willy (1869-1933) violist I 430, 431
Busch, Adolf (1891-1952) componist/violist II 204, 661
Busch, Fritz (1890-1951) dirigent II 118, 265, 275, 321
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Busoni, Ferruccio (1866-1924) componist I 42, 75, 80, 92, 120, 132, 158, 160,
167, 176, 196, 197, 226, 237, 378, 418, 693, 739, 740, 761 II 81, 259, 292, 293,
299-301, 309-311, 460, 474, 603, 661, 662, 819
Busse, Karl (1872-1918) dichter I 532
Büsser, Henri (1872-1973) componist II 383
Butting, Max (1888-1976) componist I XXV II 472, 482, 483, 487
Buxbaum, Friedrich violoncellist Rosé-kwartet I 395
Buxtehude, Dietrich (c. 1637-1707) componist II 578
Buyens, Edith zangeres I 37
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Byrd, William (c. 1543-1623) componist II 615, 778
Byron, George Gordon Lord (1788-1824) schrijver II 241, 263, 774

C
Cabezón, Antonio de (1510-1566) componist II 615
Caffaret, Lucie (1893-?) pianiste I 283, 284, 292, 301
Cahier, Mme Charles (Sarah Layton Walker 1870-1951) zangeres I 365, 415,
541
Caldara, Antonio (1671-1736) componist I 731, 732
Calvin, Johannes (1509-1564) theoloog II 356
Calvocoressi, Michel (1877-1944) musicoloog I 744
Campen, Jacob van (1595-1657) architect/schilder II 470
Campra, André (1660-1744) componist I 670, 672
Candael, Karel (1883-1948) componist II 838
Canivez, Thomas (1877-1969) violoncellist I 8, 102, 103, 111, 334, 735 II 5,
30, 274
Canteloube, Joseph (1879-1957) componist II 716
Capet, Lucien (1873-1928) violist I 9, 445, 446, 530, 640, 658, 703
Capet-kwartet I 9, 396, 498, 639, 640 II 227
Caplet, André (1878-1925) componist I 723 II 102, 112-114, 124, 807
Carissimi, Giacomo (1605-1674) componist I 731, 732
Caro, Jacques Ph. (1881-1933) zanger I 39-42, 207, 209, 216, 218, 351, 352,
392-395, 507, 509, 526, 527, 550, 551, 555, 556, 613, 614, 672, 674, 717, 718,
745, 811, 812 II 580
Caroso, Fabritio (c. 1526-na 1605) componist II 75
Carpentier, Georges (1894-1975) bokser I 761 II 282
Carré, Michel (1822-1872) librettist I 374, 392, 527 II 643, 717
Carreño, Teresa (1853-1917) pianiste I 50, 82, 256, 325
Caruso, Enrico (1873-1921) zanger I 542 II 264, 358, 502
Casadesus, Henri (1879-1947) violist/componist II 388
Casadesus, Marius (1892-1981) violist/componist II 388
Casadesus, Robert (1899-1972) pianist II 177, 184, 522, 576
Casali, Giovanni (1715-1792) componist I 628, 629
Casals, Pablo (1876-1973) violoncellist I 366, 367 II 264, 575, 736
Casella, Alfredo (1883-1947) componist/dirigent I 204, 389 II 74, 103, 115,
126, 128, 155, 208, 251, 338, 346, 366, 370-372, 383, 399-401, 411, 428, 431,
433-437, 440, 451, 456, 457, 483, 492, 493, 680, 681, 720, 721, 725, 732, 736,
827
Casimiri, Raffaele (1880-1943) musicoloog/componist I 735 II 428, 432, 440
Cassadó, Gaspar (1897-1966) violoncellist/componist II 262, 263, 272, 411,
476, 492, 493
Cassani, Albertina (1891-?) zangeres I 448
Castelnuovo-Tedesco, Mario (1895-1968) componist I 515, 608, 629-631,
692, 819, 820, 828 II 156, 226, 293, 294, 297, 301-303, 308, 309, 435, 827
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Castil-Blaze, François-Henri-Joseph (1784-1857) componist/publicist II 394
Castillon, Marie-Alexis vicomte de (1838-1873) componist I 441
Catalani, Angelo (1811-1866) musicoloog I 717
Catel, Charles-Simon (1773-1830) componist/dirigent II 591
Cato de Oude (234-149 v.o.j.) magistraat I 510
Catullus, Gaius Valerius (c. 84-54 v.o.j.) dichter II 666
Cerha, Friedrich (1926) componist II 657, 694
Cervantes, Miguel de (1547-1616) schrijver II 91, 124, 405, 705
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Chabrier, Emmanuel (1841-1894) componist I 3, 52, 83, 147, 176, 214, 235,
303, 480, 486, 487, 711, 742, 743, 768, 791, 793 II 5, 338, 414, 445, 480, 486
Chailley, Marcel (1881-1936) violist I 499
Chailley-kwartet I 373, 374, 497, 498
Chailley-Richez, Céliny (1884-1973) pianiste I 373, 497, 499
Chalupt, René (1885-1957) schrijver I 772, 809
Chambonnières, Jacques Champion de (c. 1602-1672) componist II 452,
615
Chaminade, Cécile (1857-1944) componiste I 667
Chamisso, Adelbert von (1781-1838) dichter/natuuronderzoeker I 669
Chaplin, Sir Charles Spencer (Charlie) (1889-1977) regisseur/acteur I 383,
384 II 20, 521
Charivarius zie Gerard Nolst Trénité
Charpentier, Gustave (1860-1956) componist I 480, 620-623, 704, 705, 777,
828 II 67
Chasalle, Frederik zie Constant van Wessem
Chastain, Jean du pianist II 190, 191, 202
Chausson, Ernest (1855-1899) componist I 186, 187, 214, 216, 440, 441, 444,
480, 661 II 166, 185
Cherubini, Luigi (1760-1842) componist I 260, 386, 387, 665, 666 II 193,
195, 256, 257, 260, 477, 591, 730
Chester Music uitgeverij I 154
Chézy, Helmina von (1783-1856) librettiste II 708
Chigi Lucarini Saracini, conte Guido mecenas II 428, 437
Chopin, Frédéric (1810-1849) componist I 5, 28, 29, 82, 112, 113, 120, 121,
139, 174, 196, 197, 251, 255, 278, 284, 315, 324, 325, 371, 390, 396, 397, 407,
408, 410-412, 415, 416, 420, 431, 435, 449, 450, 477, 486, 487, 495, 506,
517-519, 528, 531, 615, 617, 624, 630, 633, 658, 660, 683, 698, 710, 711, 721,
728, 739, 740, 752, 757, 758, 771-773, 778, 831 II 9, 116, 198, 208, 224, 247,
263, 264, 272-274, 286, 342, 343, 354, 358, 461, 503, 505, 506, 518, 542, 613,
728, 760, 788, 848, 850, 857
Christelijke Oratoriumvereeniging Utrecht I 550, 551, 672-675, 755, 757
Ciampi, Marcel (1891-1980) pianist I 396, 397 II 399
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v.o.j.) filosoof II 138
Cimarosa, Domenico (1749-1801) componist II 429, 436, 440, 481, 486
Claudel, Paul (1868-1955) schrijver I 654, 726 II 396, 789
Clemenceau, Georges (1841-1929) staatsman II 802
Clemens non Papa, Jacobus (c. 1510-c. 1555) componist II 578
Clementi, Muzio (1752-1832) componist I 436, 518, 612, 628, 678, 702, 817
II 19, 62, 66, 71, 83, 208, 339, 421, 848
Clercq, René De (1877-1932) dichter II 378
Cliquet-Pleyel, Henri (1894-1963) componist II 82
Cobbett, Walter Wilson (1847-1937) musicoloog II 839
Cocheret, Charles A. (1880-1974) tekenaar, schrijver II 384
Coclicus, Adrianus Petit (c. 1500-na 1562) componist II 473, 474
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Cocteau, Jean (1889-1963) schrijver I 204, 225, 382, 400, 423, 434, 449, 654,
700, 726, 760 II 9, 46, 82, 252, 384, 393-397, 421, 422, 472-474, 786, 804,
805, 807, 837
Coenen, Cornelis (1838-1913) dirigent I XLIV, XLVI
Coenen, Frans (1866-1936) schrijver I XV, 680
Coers, Frederik Rudolf (1870-1937) publicist I 216-218 II 339
Cohen, Fré (1903-1943) typografe I 739, 913
Cohn, Irving (1898-1961) songwriter II 197
Colonne, Édouard (1838-1910) dirigent I 149, 630
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Colonne, Émile (1885-1970) zanger II 395
Combarieu, Jules (1859-1916) musicoloog I 234, 241, 391, 744
Concertgebouworkest I XX, XXIV, XLIX, L, LIII, LIV, LVII, LXIII, LXIV, 10, 63,
64, 87, 88, 94, 145, 199, 204, 252, 254, 265, 267, 274, 295-297, 318-321, 324,
343, 363, 396, 399, 472, 484, 486, 519, 551, 553, 568, 609, 614, 708, 709, 721,
722, 728, 732, 734, 743, 747, 748, 764, 792 II 5, 15, 36, 44, 45, 49, 50, 51, 52,
54, 59, 64, 73, 78, 79, 84, 86, 90, 92, 93, 96, 118, 159, 165, 166, 171, 172, 177,
182, 183, 187, 190, 192, 193, 210, 211, 213, 216, 219, 220, 227, 229, 232, 233,
235-237, 253, 255, 256, 258, 261-263, 265, 268, 294, 318, 344, 357, 360, 364,
366, 369, 374-376, 386, 399-401, 459, 482, 489, 528, 593, 618, 627, 645, 656,
680, 685, 686, 707, 720, 738, 834, 867, 872, 881, 885, 888, 890, 892, 898
Concertgebouw-sextet I 363, 398, 432, 454, 455, 488, 501, 561 II 57, 58, 267,
388, 593, 869
Confrey, Edward E. (Zez) (1895-1971) componist II 465, 503
Confucius (551-479 v.o.j.) wijsgeer II 81
Connelly, Marc (1890-1980) cineast II 729
Consolo, Ernesto (1864-1931) pianist I 248, 249
Coogan, Jacky (1914-1984) filmster II 521, 582, 584
Coolidge, Elizabeth Sprague (1864-1953) mecenas II 428, 437, 537
Copland, Aaron (1900-1990) componist II 298, 307, 310, 316, 436, 478, 775
Coppola, Piero (1888-1971) componist II 464, 492
Corelli, Arcangelo (1653-1713) componist I 65, 66, 245-247, 406, 442 II 429,
436, 440
Cornelis, Evert (1884-1931) dirigent/pianist I XXXI, LXIV, 102, 103, 111, 114,
120, 125, 201, 254, 255, 271, 286, 287, 330, 334, 363, 364, 371, 410, 418, 432,
455, 488, 561, 658, 659, 666, 668, 677-680, 704-706, 712, 713, 718, 728-730,
742, 743, 746, 750, 757, 762-764, 768, 773, 777, 778, 783-785, 787, 791, 792,
799, 800, 804, 806, 809, 810, 814, 815, 818-820, 825-828, 834 II 15, 27, 32,
33, 36, 58, 274, 384, 464, 488, 592-596, 681, 735, 736, 874
Cornelis, mr. Evert jr. jurist II 15
Cornelius, Peter (1824-1874) componist I 27, 135, 372, 376, 479, 555, 711 II
38, 701
Cortot, Alfred (1877-1962) pianist/dirigent I 79, 652 II 264, 354, 501, 518
Coster, Dirk (1887-1956) schrijver II 279
Coué, Émile (1857-1926) medicus II 82
Couperin, François ‘Le Grand’ (1668-1733) componist I 80, 167, 226, 245-247,
263, 264, 271, 272, 311, 317, 420, 421, 494, 631, 778, 827 II 200, 247, 273,
306, 314, 452, 615, 629, 794, 797, 799, 801
Couperus, Louis (1863-1923) schrijver I XXI, 18, 348, 428 II 4, 282
Cousin, Noëla violiste I 243
Couturier, Louis (1882-na 1962) muziekcriticus I 141
Covarrubias, Miguel (1904-1957) illustrator II 279
Cramer, Johann Baptist (1771-1858) componist/pianist I 437
Crès, Éditions Georges I 184
Croiza, Claire (1882-1946) zangeres I 301 II 102, 118, 364, 369
Crome, Fritz (1879-1948) componist/musicoloog II 297, 316
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Cronheim, Paul (1892-1975) musicoloog I 741 II 895
Cui, César (1835-1918) componist I 96-98, 202, 203, 504, 505, 719
Cuypers, Hubert (1873-1960) componist/koordirigent I 472, 625 II 334
Czerny, Carl (1791-1857) pianist/componist I 179, 226, 261, 495 II 16, 71,
286, 542

D
Dalayrac, Nicolas-Marie (1753-1809) componist I 621, 670, 672 II 592
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Dalcroze zie Jaques-Dalcroze, Émile
Dallapiccola, Luigi (1904-1975) componist II 774, 777
Dalsum, Albert van (1889-1971) acteur/regisseur II 42, 44, 722
Danlée, Marcel zanger I 81
Dante Alighieri (1265-1321) schrijver I 486, 490, 507, 508, 627, 801, 807 II
79, 178, 320, 398, 446
Dargomyzjski, Alexander (1813-1869) componist I 202
Darwin, Charles (1809-1882) bioloog I 647
Daudet, Alphonse (1840-1897) schrijver II 446
Davico, Vicenzo (1889-1969) componist II 155
David, Félicien (1810-1876) componist I 490, 786 II 38, 83, 273, 516
David, Hans Theodor (1902-1967) musicoloog II 628
David, Johann Nepomuk (1895-1977) componist II 690
Dayas Söndlin, Karin Elin (1892-1971) pianiste I 524, 525
Debussy, Claude (1862-1918) componist I XVI, XXVIII, 3, 9, 23, 30, 34, 50, 53,
63, 66-68, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 97, 101-104, 111, 113, 115, 120-122, 124,
128-130, 132, 149, 151, 152, 154, 155, 159, 160, 167-169, 173, 180, 196-198,
200, 203, 216, 225-230, 239, 240, 242, 247, 252, 257-261, 267, 269, 271-273,
275, 278, 279, 283, 284, 286-290, 301-304, 311, 318-320, 323-325, 349, 353,
364, 366, 367, 371, 373, 374, 376, 377, 379, 384, 389-391, 396-400, 420, 423,
426, 433-435, 441, 443-446, 448-450, 454, 459, 462, 464, 468, 470, 471, 475,
476, 480, 490, 491, 493-496, 498, 509, 517-519, 530, 533, 534, 544, 546, 548,
553, 554, 557, 602, 612, 617-620, 627, 630, 633-635, 637-641, 644, 648, 652,
653, 656-660, 665, 671, 679, 683, 695, 696, 700-702, 705, 709, 714, 715,
720-725, 727, 728, 749, 752, 758, 760, 762, 794, 797, 771-773, 779, 784, 785,
790, 794-797, 799, 804-807, 809, 810, 813, 815-819, 827, 828, 830, 832 II 3,
5, 6, 8, 12, 14, 17, 21, 22, 24-27, 30, 37, 38, 40, 47, 49-51, 56, 74, 83, 85, 86,
97-99, 102, 110, 113, 116, 122, 125, 129, 131, 132, 140, 141, 149, 150, 153,
157, 159, 160, 166, 174-176, 184-187, 191, 195, 198, 200, 212-214, 226, 229,
230, 233-235, 240, 247, 248, 251, 252, 254, 261, 265, 273, 274, 286, 287, 306,
314, 318, 320, 333, 334, 337, 338, 343, 344, 346-348, 350, 352, 362-365,
367-369, 381, 383, 388, 390, 391, 406, 414, 416, 418, 420, 421, 451-457, 461,
464, 474, 475, 477, 481, 487, 490-492, 503, 509-511, 515-518, 522, 523, 534,
565, 572, 594, 598, 601, 604, 607, 609, 612, 614, 617-619, 631, 642-644,
649-651, 654, 655, 667, 668, 690, 697, 702, 703, 705, 706, 715, 716, 719, 727,
730, 732, 734, 741, 751, 754, 760, 764, 766, 768, 775, 785-839, 840, 850, 852,
854, 856, 857, 862
Decary, Emma zangeres I 527
Decsey, Ernst (1870-1941) publicist I 643, 826
Deering, Willem (1887-1954) decorontwerper II 32
Deggeller-van Stockum, Rodi (1881-1968) zangeres I 153-155
Dehé, Willem (1884-1942) violoncellist I 367, 368
Dehmel, Richard (1863-1920) schrijver I 625, 696 II 335, 809
Dekker, Jan (1884-1936) zanger I 58, 60, 150, 372, 412, 413, 668, 669, 679,
728-730, 751, 752
Deknatel, Chr. (1875-1925) vertaler/classicus II 32, 133, 400
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Delage, Maurice (1879-1961) componist II 483, 486, 487
Delagrave, Éditions I 488
Delannoy, Marcel (1898-1962) componist II 477, 478, 485, 487
Delibes, Léo (1836-1891) componist II 67, 149, 445, 711
Delius, Frederick (1862-1934) componist II 110, 122, 474, 830, 831
Delobelle, Camille (1867-1916) violoncellist I 640
Delvincourt, Claude (1888-1954) componist II 297, 305, 306, 314
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Dembscher, Ignaz vriend van Beethoven I 826
Denayer, Frédéric (1878-1946) altviolist CO II 44, 45, 174, 176, 186, 225,
260, 388, 399
Denijs, Thomas/Thom (1877-1935) zanger I 456, 458 II 240, 401, 422
Dent, Edward J. (1876-1957) musicoloog I XXV II 299, 310, 431
Dentz-Went, M. (1867 -na 1933) pianiste I 91, 668, 669
Dèr Mouw, Johan Andreas (‘Adwaita’ 1863-1919) dichter I 274, 275 II 13
Désormière, Roger (1898-1963) dirigent/componist II 82
Desportes, Philippe (1546-1606) dichter II 28
Devert, Jean altviolist Haagsch Strijkkwartet I 246, 247, 607, 794 II 380
Deveux, Jules dirigent I 80, 81
Devreese, Godfried/Godefroid (1893-1972) componist II 185, 380, 381, 838
Deyssel, Lodewijk van (1864-1952) schrijver I 428, 601, 602, 646, 832 II 563
Dhont, Martine (1880-1968) zangeres I XX, 67, 111, 112, 124, 128, 139, 140,
207, 209, 216, 341, 342, 353, 354, 364, 365, 385, 475, 476, 493, 496, 553, 554,
634, 635, 777 II 31
Diabelli, Anton (1781-1858) componist I 477 II 64, 72
Diaghilev, Sergej (1872-1929) impresario II 38
Diepenbrock, Alphons (1862-1921) componist I 23, 113, 115, 141, 142, 146,
213, 227, 271, 428, 429, 457, 488, 490, 508, 534, 535, 601-605, 618, 624, 642,
684, 685, 701, 704, 728-730, 756, 788, 802, 810, 813, 821, 822, 834 II 10, 27,
29, 32, 33, 35, 80, 87, 131-141, 142, 198-200, 320, 331-333, 335, 337, 356,
357, 359, 384, 400, 401, 470, 488, 549, 552, 559, 578, 579, 585, 587, 593, 605,
613, 614, 640, 683, 694, 697, 698, 722-725, 740, 754, 761, 770-773, 787, 832,
858
Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk, Elisabeth (186-1939) vrouw van
Alphons II 141
Diepenbrock, Joanna (1905-1966) zangeres/declamatrice II 33
Diepenbrock, Thea (1907-1995) muziekrecensent/pianiste II 768
Dieren, Bernard van (1887-1936) componist II 25, 298, 307, 316, 336, 339,
340, 359, 410, 474, 683
Dijk, Antoinette van (1879-1975) zangeres I 741
Dijk, Frits van (1895-1960) acteur II 551, 557
Dijk, H.C.M. (Hans) van (*1945) musicoloog I XLI, L, LVII, LX, LXI, LXV
Dijk, Jan van (*1918) componist II 208, 911
Dijk, Ko van (1881-1937) acteur I 649
Dijk, Maarten publicist II 322, 822
Dietrich, Marlene (1901-1992) actrice/zangeres II 519
Dykes, John Bacchus (1823-1876) componist I 811
Dirks, Anton (1882-1941) zanger I 77, 86, 90, 223, 225, 375, 466, 522, 546,
623
Ditters von Dittersdorf, Carl (1739-1799) componist I 268, 711 II 168, 243
Dobroven, Issay (1891-1953) componist/dirigent II 659, 686
Dockum, Cornelis (1876-1971) dirigent I 42, 43
Doesburg, Theo van (‘I.K. Bonset’ 1864-1932) beeldend kunstenaar I 781,
782, 783, 832, 835
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Doesburg-van Moorsel, Nelly van (1899-1975) pianiste I 781
Dohnányi, Ernst/Ernő von (1877-1960) componist/dirigent II 374, 375, 380,
381-383, 411, 476, 492, 662
Domselaer, Jacob van (1890-1960) componist I 202, 623, 624, 685 II 35, 36,
336, 420, 449, 450, 683
Doncker, Ko (1874-1917) tekenaar/schimmenschuiver I 94
Donner, Jan (1891-1981) politicus II 711
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Donizetti, Gaetano (1797-1848) componist I 76, 86, 90, 369
Dopper, Cornelis (1870-1939) componist/dirigent I XXIV, LXIII, 142, 161, 254,
333, 488, 532, 624, 706, 732, 733, 767, 792 II 19, 46, 69, 79, 84-86, 89, 220,
221, 227-229, 232, 234, 240, 255, 258, 265, 275, 278, 319-321, 334, 366, 375,
400, 464, 488, 489, 491, 532-535, 549, 593, 618, 683, 725, 739, 754, 761, 762
Doorn, Albert van (1891-1986) violoncellist II 159
Dostojevski, Fjodor (1821-1881) schrijver I 203, 423 II 43, 249, 274
Dou, Gerard (1613-1675) schilder II 196
Doucet, Clément (1895-1950) pianist II 9
Draper, Ruth (1884-1957) voordrachtskunstenares II 279
Drdla, František (1868-1944) componist I 17, 658
Dresden, Sem (1881-1957) componist/dirigent/pedagoog I XXIII, XXV, 97, 142,
146, 200, 207, 209, 216, 218, 233, 298, 299, 303, 304, 326, 327, 331, 363, 377,
400, 419, 464, 488, 618, 620, 623, 625, 681, 683-685, 718, 775, 813, 814, 825
II 27-30, 32, 35, 57, 61, 76, 84, 106, 109, 118, 154, 167, 199, 201, 258, 331,
335, 336, 340, 485, 487, 488, 537, 563, 596, 601, 602, 683, 684, 706, 707, 711,
717, 740, 833, 834, 835, 836, 839
Dresden-Dhont, Jacoba (1879-1964) zangeres I 207, 209, 216
Dresdener Trio I 418, 419
Drilsma, Arnold (1874-1943) violist, muziekcriticus II 271
Drost, Hendrik (1891-1963) zanger I 645
Drukker, Meyer (1863-1943) violist I XLVIII, 299, 303
Dubiska, Irena (von) (1899-1989) violiste I 477, 479
Dubois, Théodore (1837-1924) componist II 445, 798
Dubs, Hermann (1895-1969) dirigent II 118
Du Caurroy, Eustache (1549-1609) componist I 813
Dufay, Guillaume (1397-1474) componist II 473, 574
Dufranne, Hector (1871-1951) zanger II 90, 364, 369
Duinkerken, Anton (1903-1968) essayist II 716
Dukas, Paul (1865-1935) componist I 154, 155, 434, 634, 722, 723, 742, 743
II 74, 166, 185, 191, 203, 405, 643, 644, 653, 716, 719, 726, 730, 786, 801,
803
Duncan, Isadora (1877-1927) danseres I 81, 380, 384, 411, 779
Dunhill, Thomas Frederick (1878-1946) componist I 154
Duparc, Henri (1848-1933) componist I 113-115, 118, 176, 301, 302, 433,
441, 526, 527, 723, 812 II 216, 217, 225
Durand, Émile (1830-1903) harmonieleraar II 782, 792
Durand, Jacques (1865-1928) uitgever II 654, 833, 839
Durante, Francesco (1684-1755) componist I 118, 661
Durdilly, Louis (1848-1929) librettist II 708
Dürer, Albrecht (1471-1528) schilder I 231
Durey, Louis (1888-1979) componist I 653, 654, 725 II 82, 95, 804
Durigo, Ilona (1881-1943) zangeres I 415, 509, 510, 730, 731 II 52, 109, 268,
269, 450
Duriz, Isabelle zangeres I 527
Durme, Jef van (1907-1965) componist II 838
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Dusch, Alphons/Phons (1895-1973) componist I 139, 140, 330, 331, 333, 334
Dussek, František (1731-1799) componist II 150
Duvosel, Lieven (1877-1956) componist/dirigent I 456, 457, 685, 686
Duyne, J.F. van (1882-c. 1960) dominee II 449
Dvořák, Antonin (1841-1904) componist I 30, 98, 118, 132, 147, 166, 168,
169, 220, 242, 265, 299, 386, 405, 407, 449, 474, 499, 504, 607, 631, 632, 641,
750,
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751, 810 II 51, 45, 185, 268, 269, 339, 828, 831

E
Eaglefield Hull, Arthur (1876-1928) musicoloog/componist II 839
Eccles, Henry (c. 1680-c. 1740) componist I 138
Eck, Dirk Corn. van (1874-1943) organist I 355 356
Ede van der Paltz, W.V.A. opponent van Pijper I 830, 831
Edison, Thomas Alva (1847-1931) uitvinder II 272, 633
Eeden, Frederik van (‘Cornelis Paradijs’ 1860-1932) schrijver I 18, 21, 48,
127, 266, 267, 427, 428, 649 II 48, 179, 449
Eeden, Gilles van den (1708-1782) organist II 246
Eernstman, Jan (1893-1967) componist I 106, 107
Eichendorff, Joseph von (1788-1857) schrijver I 532, 829 II 362
Einstein, Albert (1879-1955) natuurkundige I 489
Eisenstein, Sergej (1898-1948) cineast II 599
Eldering, Bram (1865-1943) violist II 275
Elders, Piet (1874 -na 1954) fagottist CO II 219
Elgar, Sir Edward (1857-1934) componist I 106, 153-155 II 474, 830, 831,
839
Elias, Olga (1899-1943) pianiste I 661
Elisabeth I van Engeland (1533-1603) koningin II 340
Elman, Mischa (1891-1967) violist II 375, 383
Emants, Marcellus (1848-1923) schrijver I 646
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) filosoof en dichter I 431
Emmanuel, Maurice (1862-1938) componist/musicoloog I 176, 389 II 833,
839
Enderlé, Georges (1885-1957) pianist I 51, 52, 98, 99, 115, 116, 117, 120,
130, 131, 132
Enderlé-Makkink, Louise (1888-?) pianiste I 115, 116, 117
Endert, Elisabeth van (1876-1958) zangeres I 743, 745
Enesco, Georges (1881-1955) violist/dirigent/componist I 486, 487 II 94, 95,
655, 656
Engberts, Henriëtte pianiste I 209, 210
Engell, Birgit (1882-1973) zangeres I 111, 274-276, 371-373, 541, 746
Engelman, Jan (1900-1972) dichter/schrijver II 80
Engelmann, Th.W. (1843-1909) fysioloog I 681
Enschedé, J.W. (1865-1926) schrijver/historicus I 74
Enthoven, Emile (1903-1950) componist I 386-388, 738, 739 II 33, 35, 36,
298, 315, 406, 411, 684
Erasmus, Desiderius (1466?-1536) filosoof/humanist I 156
Erb, Karl (1877-1958) zanger II 109
Erens, Frans (1857-1935) schrijver I 601
Ernst, Gustav musicoloog I 513-516
Es, Nanny van zangeres I 456, 458
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Eschig, Maximilian (1872-1972) muziekuitgever II 338, 410
Essen, N.R.H. van amateurtoneelspeler II 33
Esterházy, vorst Nikolaus (1714-1790) mecenas I 328 II 244, 245
Euripides (c. 480-406 v.o.j.) toneelschrijver II 95, 139, 336, 393, 394, 876-879
Evans, Edwin (1874-1945) musicoloog I 644, 670
Ewen, David (1907-1985) publicist II 7I5, 839
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943) schrijver I 306-308, 671, 824
Ewings, Elisabeth pianiste/klaveciniste I 326, 450, 451
Expert, Henry (1863-1952) musicoloog I 244, 245
Eyck, Jan van (c. 1390-1441) schilder I 220, 438
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F
Fabre, Maurice regisseur I 549
Fall, Leo (1873-1925) componist I 45 II 35, 138, 473
Falla, Manuel de (1876-1946) componist I 441, 514, 515, 540, 692, 696, 824
II 90, 91, 100, 111, 112, 123, 124, 171, 185, 221, 222, 226, 229, 230, 240,
253-255, 259, 419, 422, 430, 432, 433, 435, 436, 438, 440, 441, 483, 668, 827,
830
Fanghämel klarinettist II 119
Fantin-Latour, Henri (1836-1904) schilder I 122
Fauré, Gabriel (1845-1924) componist I 98, 118, 131, 285, 301, 302, 371, 372,
408, 410, 475, 476, 497, 498, 499, 526, 527, 535, 536, 547, 548, 661, 723, 752,
812 II 97, 576
Felderhof, Jan (1907-2006) componist II 836
Feldman, Morton (1926-1987) componist I 418
Fels, Elena zangeres II 726
Feltkamp, Johan (1896-1962) fluitist II 31, 266, 293, 301, 879
Feltzer, Willem (1874-1931) muziekschooldirecteur II 564
Ferrand, Humbert (1805-1868) schrijver I 313, 314
Ferree, Eduard (1873-1971) violoncellist USO I XX, XLIX, 29, 98, 65, 66, 222,
233, 327, 329, 406, 719, 818
Ferroud, Pierre-Octave (1900-1937) componist I XXVI II 102, 103, 116, 129,
807
Fesch, Willem de (1687-1761) componist II 159
Fétis, François-Joseph (1784-1871) musicoloog II 151
Feuermann, Emanuel (1902-1942) violoncellist II 522
Field, John (1782-1837) pianist/componist I 430, 431
Finke, Fidelio (1891-1968) componist I 691 II 828
Finzi, Gregor componist I 200, 201
Firmin le Bel (c. 1500-1573) componist I 735
Fischer, Erich (1887-1977) musicoloog/componist I 741, 803
Fischer, dr. F.H. (1876-1945) historicus I 680
Fischer, Paul violist Rosé-kwartet I 395
Fischer-Haebermann, Paula (1872-1967/8) harpiste CO I 399
Fitelberg, Grzegorz (1879-1953) dirigent/componist II 114, 775
Fitelberg, Jerzy (1903-1951) componist II 118, 480, 486, 487, 774, 775, 777
Flaubert, Gustave (1821-1880) schrijver II 819
Fleming, Victor (1889-1949) cineast II 599
Flesch, Carl (1873-1944) violist I 317, 318, 417, 437, 438, 658, 710 II 277,
448
Fleury, Louis (1878-1926) fluitist I 688, 689
Flipse, Eduard (1896-1973) dirigent II 618, 630, 645-647, 667, 680, 711, 726,
732, 733, 886, 895, 901
Flohr, Hermann regisseur I 707
Flothuis, Marius (1914-2001) componist/musicoloog II 442
Flotow, Friedrich von (1812-1883) componist II 393, 666
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Fock, Dirk (1886-1972) dirigent/componist I XXIV, 63, 65, 444, 445, 625 II
78, 79, 84, 262-265, 272, 275, 334, 380, 410, 575, 684, 725
Foerstel, Gertrude (1880-1950) zangeres I 47, 49, 54, 55, 343, 365, 541
Foerster, Josef (1859-1951) componist I 120, 132, 168
Fontane, Theodor (1819-1898) dichter I 465
Ford, Henry (1863-1947) industrieel II 263, 281, 390, 407, 597, 671
Fort, Paul (1872-1960) schrijver I 333 II 105, 117, 130
Foster, Stephen Collins (1826-1864) componist II 503
Françaix, Jean (1912-1997) componist II 827
Franck, César (1822-1890) componist I 3, 9, 71, 83, 84, 100, 108, 111-114,
138, 139, 165, 166, 175, 176, 184-186, 187, 195, 219, 220, 248, 283, 284, 286,
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291-293, 299, 304, 317, 324-326, 331, 352-356, 371-373, 376, 398, 413, 415,
440, 441, 445, 446, 498, 505, 511, 661, 662, 716, 742, 743, 765, 775-777, 794,
807 II 6, 17, 33, 78, 83, 86, 88, 154, 159, 160, 185, 198, 211, 216, 217, 227,
228, 239, 240, 251, 274, 317, 321, 334, 337, 338, 364-367, 371, 372, 399, 414,
416, 417, 421, 445, 458, 469, 575, 576, 613, 639, 641, 643, 716, 740, 767, 835,
855
Franck, Johann Wolfgang (1644-c. 1710) I 165, 166, 355, 356
Franco Mendes, Hans (1890-1951) componist/pianist I 118, 120, 505, 506,
507 II 336, 462
François-van Royen, F. pianiste I 286, 287
Frank, Riek zangeres I 716, 717
Frankfurter Museumgesellschaft (orkest) I LXIII, 384, 574
Frankfurter Opernhausorchester II 295
Fransche Opera, De (Amsterdam) I 527, 528, 549
Fransche Opera, De (Den Haag) zie Opéra Royal Français de la Haye
Franz, Robert (1815-1892) componist I 372, 376
Frenkel, Paul (1891-1975) pianist I 702
Frenkel, Stefan (1902-1979) violist II 297, 307
Frensel Wegener, Emmy (1901-1973) componiste II 482, 483, 830
Frenssen, Gustav (1863-1945) schrijver I 453
Freud, Sigmund (1856-1939) psychoanalyticus I XIX, XXXII, 402, 582 II 17,
18, 681
Freund, Marya (1876-1966) zangeres I 177, 208, 268, 349, 485, 692, 731, 772
II 26, 52, 372, 664
Frey, Walter (1898-1985) pianist II 298, 306, 307, 309
Freytag, Gustav (1816-1895) schrijver I 557
Frid, Géza (1904-1989) pianist/componist II 575, 652
Friedberg, Carl (1872-1955) pianist I 437, 438, 658, 693 II 277
Frijling, Tjakien (1899-1984) pianiste I 810, 811
Fröhlich, Hans J. (1932-1986) schrijver II 342
Fuldauer, Lea (1892-na 1949) zangeres I 37, 57, 62, 94, 300, 374
Furtwängler, Wilhelm (1886-1954) dirigent I 745 II 295, 622

G
Gabriel, Max (1861-1942) componist/dirigent I 46
Gade, Niels (1817-1890) componist I 50, 260, 335, 479, 526, 527 II 128, 194,
377, 464, 610, 641, 661, 817
Galesloot, Cornelis (1852-1939) koordirigent I 133, 134, 212, 213, 475
Gaillard, F.W. (Frits) (1875-1939) violoncellist CO en Amsterdamsch
Strijkkwartet I 12, 39, 191
Galli-Marié, Célestine (1840-1905) zangeres II 447
Gallet, Louis (1835-1898) toneelschrijver I 464
Gallus, Jacobus (ook Jakob Petelin/Handl 1550-1591) componist I 408, 409
Ganne, Louis (1862-1923) componist I 410, 411
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Gardiner, Henry Balfour (1877-1950) componist I 739, 740
Garms, Johan Hendrik (1867-1933) muziektheoreticus I 439, 512 II 339
Gatti, Guido (1892-1973) musicoloog I XXVI II 155
Gaubert, Philippe (1879-1941) dirigent II 265, 644
Gautier, Judith (1846-1917) schrijfster II 789
Gautier, Théophile (1811-1872) schrijver II 756
Gédalge, André (1856-1926) compositieleraar II 798
Geelkerken, Johannes (1879-1960) theoloog/predikant II 198
Geers zanger I 136
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Geiser, Walther (1897-1993) componist II 100, 109, 110, 121, 122, 469
Gemeenschap, uitgeverij De II 80
George, Stefan (1868-1933) schrijver I 693, 696 II 732, 773, 806
Gerhard, Roberto (1896-1970) componist II 830
Gerke, Willem (1876-?) violist/dirigent I 106
Gerlach-van Rhijn, Maria Elisabeth (1880-1945) zangeres I 132, 133
Gerlings, M.E. (1858-1937) componist I 808 II 288
Gerritsen van Roekel, Johan dirigent I 56
Gershwin, George (1898-1937) componist II 280, 503, 714, 715, 787
Gerstenhauer Zimmerman, H. zangeres I 697, 698, 699
Gervaise, Claude (c. 1525-c. 1560) violist/componist I 245, 246
Geuer, Berthe zie Berta Scheepers-Geuer
Geuns, Milly van pianiste I 7, 8
Gevaert, François-Auguste (1828-1908) componist/musicoloog I 199, 200,
340, 777, 778, 804, 805 II 876
Geyer, Stefi (1888-1956) violiste I 33, 34, 66
Gezelle, Guido (1830-1899) schrijver I 287 II 288, 378
Ghéon, Henri (1875-1944) schrijver II 102, 114, 124
Gibbons, Orlando (1583-1625) componist II 615, 778
Gide, André (1869-1951) schrijver II 789, 827
Gielen, Maria pianiste I 70, 71, 72
Gieseking, Walter (1895-1956) pianist I 692 II 116, 294, 297, 302, 307, 639,
740
Giesen-Hoos, Nora zangeres I 716
Gilbert, Henry F. (1868-1928) componist II 294, 301, 305, 309, 313, 314
Gilbert, Jean (1879-1942) componist I 45 II 313
Gilm, Heinrich von (1840-1893) schrijver I 28, 271
Gilman, Lawrence (1878-1939) muziekcriticus II 503
Gils-Schultz, Lisette van (c. 1878-?) pianiste I 315
Gilse, Jan van (1881-1944) componist/dirigent I XVII, XXII, XXIII, XXXI, XLI,
XLII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX-LXV, 3, 7, 8, 10, 11, 17-20, 25, 26, 31-33, 39-41,
47-54, 62, 63, 65, 66-68, 70-72, 74-76, 83, 85, 87, 88, 95-97, 99, 100, 101,
103-106, 108-110, 113, 117, 122-124, 125, 128, 132, 142-144, 145, 146-148,
151-153, 154, 155-156, 158-159, 202, 204, 205, 209, 210, 214-216, 222, 227,
229, 230, 232, 234-236, 239-241, 243, 250, 251, 259, 276, 277, 283-286, 291,
296-298, 301-306, 309, 315-318, 323, 324, 326-329, 334, 336-338, 354, 363,
364, 365, 369, 384, 386, 387, 392, 393, 397, 401, 402, 404, 406, 414, 421,
424-426, 430, 433, 435, 439, 442-444, 488, 450-452, 454, 458, 477-479, 490,
491, 499-502, 509, 511, 533, 537, 539, 543, 553, 556, 560, 565-581, 582,
583-596, 611, 625, 666, 677, 719, 742 II 36, 275, 334, 335, 340, 359, 450, 462,
488, 549, 683, 710, 711, 725
Gilse-Hooijer, Ada van (1880-1965) echtgenote van Jan I XLI, XLIX, LI, LII,
LXV

Gilson, Paul (1865-1942) componist/musicoloog I 488 II 838
Glastra van Loon, Otto (1906-1986) componist II 410, 646-648, 667
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Glazoenov, Alexander (1865-1936) componist I 251, 252, 305, 411, 412, 640,
641, 662, 830-832 II 64, 185, 212, 226, 235, 240, 360, 699
Glière, Reinhold (1875-1956) componist I 8, 9
Glinka, Michael (1804-1857) componist I 202, 644 II 532, 533
Gluck, Christoph Willibald von (1714-1787) componist I 237, 276, 336, 366,
417, 486, 543, 661, 668, 730, 778, 819 II 153, 241, 274, 395, 448
Gobbaerts, Jean Louis (‘Streabbog’ 1835-1886) componist I 233, 519
Godet, Robert (1866-1950) musicoloog I 744
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Goebbels, Joseph (1897-1945) nazi-politicus I XXVIII II 622-625, 689, 690,
713
Goemans, Hans pianist I 728
Goerée d'Overflaquée, Johan zie S.F. van Oss
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) schrijver I 186, 232, 238, 335,
338, 339, 367, 403, 409, 464, 486, 540, 589, 627, 645, 789, 813 II 19, 131, 133,
138, 139, 162, 166, 241, 292, 333, 405, 446, 518, 544, 566, 640, 717, 730, 801
Goetz, Hermann (1840-1876) componist I 702, 703
Gogh, Vincent van (1853-1890) schilder I 720, 832 II 249, 267, 274, 582, 606
Göhler, Georg/Karl (1874-1954) componist/dirigent I 541, 542
Goldmark, Karl (1830-1915) componist I 27, 28 II 306
Goldschmidt, Berthold (1903-1996) componist II 480, 482, 486, 487
Gombert, Nicolaas (c. 1500-c. 1556) componist II 473
Gool, Marcel van pianist I 54, 55, 198, 418
Goossens, Sir Eugene Aynsley (1893-1962) componist I 199, 200, 441, 515,
670-672, 696, 771-773, 824 II 99, 174-176, 186, 832, 839
Gorki, Maksim (1868-1936) schrijver I 203, 428
Gorter, Herman (1864-1927) schrijver I 646, 660 II 285
Gossec, François-Joseph (1734-1829) componist I 621, 778 II 242, 592
Gothein, Marie Luise (1863-1931) schrijfster I 48
Gottschalg, Alexander Wilhelm (1827-1908) organist/componist I 5, 6
Goudoever, Henri van (1898-1977) componist/violoncellist/dirigent I 21,
124-128, 138, 142, 228, 479, 481, 625, 708, 709, 732-734 II 102, 337, 683
Gounod, Charles (1818-1893) componist I 3, 36, 135, 185, 186, 236, 339, 340,
374, 375, 441, 547, 720, 827 II 5, 156, 292, 300, 310, 311, 445, 446, 794, 827
Gourmont, Remy de (1858-1915) schrijver II 133
Goya y Lucientes, Francisco de (1746-1828) schilder I 180, 348 II 178, 384,
398
Graadt van Roggen, W. (1879-1945) hoofdredacteur Utrechts Dagblad I LXI
Graaff, Annie de vertaalster I 296
Graeser, Wolfgang (1906-1928) musicoloog II 628
Graf, Marga zangeres I 47
Grainger, Percy (1887-1961) pianist/componist I 92, 153-155, 739, 740, 757,
758 II 358, 518
Granados, Enrique (1867-1916) componist I 692, 824
Granfeld, Lilian (Hanna Granfelt) (1884-1952) zangeres I 770
Gray, Cecil (1895-1951) musicoloog I 638 II 69, 340, 474, 475
Gray, Marjon (ps. van Lientje van Kekem 1891/2-na 1978) danseres I 779,
780
Green, Lili (1885-1977) danseres/choreografe I 81, 238, 239, 302, 374, 375
Gregorius de Grote (c. 540-604) paus II 850
Gremo, Maryla (1911-1985) danseres I 522, 523, 524
Gremo-Bromberg, Dora pianiste/moeder van Maryla I 523
Grétry, André-Ernest-Modeste (1742-1813) componist I 473, 621, 778 II 38
Grey, Madeleine (1897-1979) zangeres II 483, 487

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Grieg, Edvard (1843-1907) componist I 49-52, 91, 114, 117, 132, 128, 278,
326, 367, 368, 371, 372, 420, 487, 519, 534, 537-539, 739, 740, 757, 758, 773
II 31, 96, 104, 115, 128, 184, 261, 286, 303, 310, 313, 339, 518, 680
Griend, Koos van de (1905-1950) componist/dirigent II 711
Griepenkerl, Friedrich Konrad (1782-1849) filosoof I 351
Griesinger, Emmy zangeres I 741
Grillparzer, Franz (1791-1872) schrijver II 708
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Grimm, Julius Otto (1827-1903) componist I 403
Groen, J.S. (Joseph) de (1867-1943) fagottist CO en Concertgebouw-sextet I
363, 561
Groenekan, van de zanger I 136
Groenen, Joseph (1885-1959) zanger II 180, 202
Groningsche Orchestvereeniging I 662
Gronostay, Walter (1906-1937) componist II 697
Groot, Willem (1894-1980) violist USO I 406
Groot, Henry de (1882-?) muziekcriticus I 683, 684
Groot, Hugo de (1583-1645) rechtsgeleerde II 3, 852
Grosz, Wilhelm (1894-1939) componist I 691, 695, 835 II 476, 492, 493
Grout, Pierre altviolist Quintette instrumental de Paris II 159
Grovlez, Gabriel (1879-1944) componist I 154
Grovlez-Fourgeaud, Madeleine pianiste II 386
Gruenberg, Louis (1884-1964) componist/pianist II 114
Grun, James (1866-1928) dichter/librettist I 532
Grünewald, Mathias (c. 1470/75-1528) schilder II 738, 742, 743, 745
Gruys, Hans (1903-19?) - zangeres II 528
Guarnaldi, Mafalda violiste I 368
Guarneri del Gesù, Giuseppe (1698-1744) vioolbouwer I 431, 533
Guédron, Pierre (c. 1570-c. 1620) componist II 615
Guilbert, Yvette (1867-1944) chansonnière I 741, 746, 747, 754
Guilmant, Alexandre (1837-1911) organist/componist I 5, 6, 138, 331
Guiraud, Ernest (1837-1892) compositieleraar II 788, 801
Gulbins, Max (1862-1932) componist I 108, 466, 467
Gunning, Bertie componiste I 624
Güppertz, Th. zanger I 717, 718

H
Haagsch Strijkkwartet I 166, 607, 609, 794 II 205, 380
Haan, Willem de (1849-1930) componist I 58, 60, 149, 368, 630
Haan-Manifarges, Pauline de (1872-1954) zangeres I 58, 368
Haas, Joseph (1879-1960) componist II 167, 690
Haas, Elize de (1896-1974) zangeres I 238, 546, 623
Haas, Meyer de musicograaf II 167
Hába, Alois (1893-1973) componist I 515 II 23, 81, 105, 114, 318, 427, 429,
430, 433, 435, 436, 439, 441, 454, 456, 599, 603, 652, 813, 814, 822, 833
Hába, Karel (1898-1972) componist II 429, 430, 431, 435, 436, 437, 438, 439,
441, 454,
Hadewijch (c. 1200-c. 1250) mystica I 292, 332
Hadjememaar (ps. van Cornelis de Gelder 1856-1931) straatfiguur I 783
Hagedorn, Meta (1901-?) pianiste I 277, 278, 321
Hahn, Reynaldo (1875-1947) componist/dirigent I 211, 341
Halévy, Jacques (1799-1862) componist I 340, 394, 547
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Halévy, Ludovic (1834-1908) librettist II 447
Hall, J.N. van (1840-1918) schrijver I 646
Hals, Frans (1580/5-1666) schilder II 196
Hamakers, Anton (1883-1945) violist I 165, 166
Händel, Georg Friedrich (1685-1759) componist I 5, 7, 35, 36, 106, 153, 209,
263, 264, 336, 352, 354, 367, 368, 369, 371, 384, 394, 402, 408, 500, 509, 510,
522, 541, 542, 661, 664, 665, 678, 751, 752, 776, 806, 810, 827 II 21, 126, 142
Hanau, W.L.J. (1864-1921) organist/pianist I 133, 134
Handl, Jakob zie Jacobus Gallus
Hansen, Cecilia (1898-1989) violiste II 86, 172-173, 184, 501
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Hanslick, Eduard (1825-1904) muziekcriticus I 168, 184, 664, 750, 751 II 16,
45, 58, 373, 455, 513, 808
Hanson, Howard (1896-1981) componist II 220, 225
Harmans, Willem (1882-1942) dirigent I 55, 56, 57, 61, 62, 85, 87, 89, 90,
223, 225, 239, 483
Harsányi, Tibor (1898-1954) componist II 777
Hartmann, Imre violoncellist Lener-kwartet I 753
Hartmann, Johan Peter Emilius (1805-1900) componist II 377
Hartmann, Viktor (1834-1873) schilder I 711
Hartog, Jacques (1837-1917) muziekscribent II 342
Hartong, Corrie (1906-1991) choreografe II 898
Hartvelt, Kees/Cornelis (1900-1986) altviolist Hartvelt-kwartet I 335, 341,
536, 537, 548, 632
Hartvelt, Piet (1902-?) violist I 536, 537, 548, 549, 632
Hartvelt-kwartet I 535-537, 547, 607, 631, 632
Harty, Hamilton (1879-1941) componist I 153, 154
Hasse, Johann Adolph (1699-1783) componist I 541, 542, 810
Hauer, Josef Matthias (1841-1959) componist I XXVI, 624 II 7, 25, 289, 294,
301-302, 312, 368, 431, 454, 477, 492, 513, 534, 599, 617, 652, 787, 819, 820,
839, 856
Hauptmann, Moritz (1792-1868) componist I 665 II 525, 526, 570, 571
Hauser, Emil (1893-1978) violist Budapester Kwartet I 440, 636, 770, 771 II
27
Haydn, Franz Joseph (1732-1809) componist I XXXII, 5, 12, 16, 40, 45, 73,
117, 131, 138, 139, 153, 155, 158, 159, 162, 174-176, 186, 199, 210, 221, 236,
254, 263, 264, 268, 285, 293, 294, 307, 315, 317, 318, 324, 326-329, 336, 337,
338, 395, 402, 406, 412, 413, 415, 418, 419, 424, 436, 440, 442, 477, 479, 481,
482, 506, 530, 533, 535, 536, 613, 614, 615, 631, 632, 639, 645, 660, 677, 678,
694, 712, 718-720, 741, 768, 769, 775, 777, 792, 796, 797, 811 II 14, 21, 49,
50, 94, 95, 99, 128, 136, 162, 168, 172, 173, 178, 185, 186, 188, 190, 192-195,
211, 214, 216, 225, 227, 229, 240, 243-249, 251, 252, 256, 263, 268, 272, 306,
309, 314, 342, 344, 365, 372, 374, 380, 383, 391, 392, 399, 414, 428, 448, 464,
519, 542, 575, 584, 586, 629, 638, 730, 862, 885
Hayes, Roland (1887-1976) zanger II 399
Hazebroek, Jac. (1892-1973) declamator I 115, 128, 129, 130
Heckel, Wilhelm (1856-1909) instrumentenbouwer I 279
Hegar, Friedrich (1841-1927) componist I 408, 461, 788, 789, 805
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) filosoof II 133
Hegge Zijnen, ir. B.A.J. van der (1869-1925) voorzitter Tivoli I LIV
Heifetz, Benar (1899-1974) violoncellist Kolisch Kwartet II 438
Heifetz, Jascha (1901-1987) violist II 49, 50, 257, 459
Heijermans, Herman (1864-1924) schrijver II 23, 545
Heijmans zangeres I 135, 136
Heil-Frensel Wegener, Emmy zie Frensel Wegener
Heine, Heinrich (1797-1856) schrijver I 339, 542, 696 II 72, 139, 333, 505,
518, 730, 788

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

Heinrich, Else zangeres I 392
Heinze, Gustav Adolf (1820-1904) componist II 284
Hekking, Gérard (1879-1942) violoncellist I 616, 617, 625, 762 II 383
Heldring, Otto Gerhard (1804-1876) predikant I 307
Hélitas de Meun, Joseph (?-1823) dichter I 281 II 82
Hell, Johan van (1889-1952) tekenaar II 384
Hellendaal, Pieter (1721-1799) componist II 613, 618
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Hellé, André (1871-1945) schrijver/illustrator I 815, 816, 817
Heller, Stephen/István (1814-1888) pianist I 740 II 286
Helman, Albert zie Lou Lichtveld
Helmann, F.C. (Ferdinand) (1880-1954) violist CO I 432, 433 II 174, 176,
186, 220, 221, 240, 260, 383, 388, 399, 476
Helmke, Hans (1893-1983) klarinettist Utrechtsch Sextet en CO I XLVIII, 298,
791, 793, 820, 824
Helvoirt Pel, Richard van (1873-1950) zanger I 14, 40, 90, 94, 770, 824
Hemsing, Jan (1874-1924) pianist I 741
Hengeveld, Gerard (1910-2001) pianist II 652
Hennessy, Swan (1866-1929) componist II 337, 338
Henschel, Sir Georg (1850-1934) zanger I 417, 668, 704, 729 II 460, 590
Herberigs, Robert (1886-1974) componist II 838
Herbschleb, Johan (1875-1935) violist CO en Amsterdamsch Strijkkwartet I
12, 191, 472
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) dichter I 335
Herloßsohn, Carl (1804-1849) dichter II 340
Hérold, Ferdinand (1791-1833) componist II 110
Herold, Ji i (1875-1934) altviolist Boheemsch Strijkkwartet I 406, 503
Herr-Japy, Yvonne pianiste II 91, 237, 238, 259
Herriot, Édouard (1872-1957) staatsman II 789
Hertl, Rudolf fluitist II 429, 439
Hertog, Herman Johannes den (1872-1952) dirigent II 459
Hertog, Johannes den (1904-1982) pianist/dirigent II 652, 738, 739
Hertzka, Emil (1869-1932) musicoloog I 623
Hespe-du Mée, Cato (1876?-1957) componiste II 286
Hess, Myra (1890-1965) pianiste I 255, 256, 714, 715 II 227, 228, 240, 458,
736
Hesse, Guillaume (1898-1968) violoncellist I 264, 265, 505-507
Heuckeroth, Richard (1885-1960) dirigent/componist I 14, 333, 429, 483,
601, 603, 624, 651, 652, 801, 802 II 35, 44, 834
Heukelom, ir. G.W. van (1870-1952) architect/voorzitter USO I LIV
Heukelom-van den Brandeler, Henriëtte van (1884-1985) componiste I 811
II 30
Hewitt, Maurice (1884-1971) violist I 640
Heyse, Paul (1830-1914) schrijver I 557
Hijman, Julius (1901-1969) pianist/componist II 528, 530-532
Hildach, Eugen (1849-1924) componist/zanger I 355
Hildebrand (ps. van Nicolaas Beets 1814-1903) literator I 69, 307, 370, 549
II 169
Hillebrand-Kets, Lenie (1896-1987) zangeres I 806, 808
Hiller, Ferdinand (1811-1885) componist/dirigent I 814 II 362
Hindemith, Paul (1895-1963) componist I 688, 689, 690, 691, 693, 835 II 10,
15, 22, 23, 57, 58, 103, 114, 115, 119, 126-128, 193-195, 208, 220, 222, 225,
226, 235, 236, 240, 241, 260, 271, 317, 318, 321, 390, 412, 415, 416, 418, 419,
422, 430, 436, 437, 439, 441, 454, 456, 462-464, 466, 472, 474, 492, 513, 515,
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522-524, 575, 599, 611, 613, 618, 622, 623-625, 629, 640-642, 643, 651, 658,
660, 667, 668, 679, 680, 690, 697, 723, 731, 732, 736-738, 742, 745-750, 754,
758, 764, 774, 775, 778, 787, 807, 820-825, 828, 829, 839, 859
Hirsch, Hugo (1884-1961) componist II 280
Hirschberg, Leopold (1867-1929) schrijver I 233, 668
Hirt, Fritz violist I 150 II 110, 202
Höckner, Hilmar (1891-1968) publicist II 422
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Hoedt, Henry Georges d' (1885-1936) componist II 832
Hoek, H.G. van de organist I 354, 355, 685, 686
Hoerée, Arthur (1897-1986) componist II 105, 116, 129, 469, 807
Hofdijk, Willem Jacobsz (1816-1888) schrijver II 136
Hoffmann, E.T.A. (1776-1822) schrijver/componist I 123, 303, 346, 412, 438,
795, 796 II 97, 131, 262, 455, 517, 629, 754
Hoffmann, Karel (1872-1936) violist Boheemsch Strijkkwartet I 219, 406,
503 II 111
Hoffmann von Fallersleben, A.H. (1798-1874) dichter/publicist II 378
Hoffmeister, Jakob (1813-1893) librettist I 716
Hofker, Jan (1898-?) vrijmetselaar II 902, 912
Hofmann, Heinrich (1842-1902) componist I 811
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) schrijver/librettist II 67, 717, 747
Hol, J.C. (1874-1953) musicoloog I 700 II 265, 358
Hol, Richard (1825-1904) componist/dirigent I XLII, XLVI, 700 II 33, 34, 613
Holbein der Jüngere, Hans (1497-1543) schilder I 263, 610, 664 II 180
Holbrooke, Joseph (1878-1958) componist I 417 II 831, 839
Hölderlin, Friedrich (1770-1843) schrijver II 133, 137, 139, 140
Holländer, Alexis (1840-1924) componist/pianist I 31, 32, 41, 78, 80, 110,
115, 131, 147, 209, 222, 464, 466, 479, 480, 482, 624, 822 II 51
Hollander, Han (1886-1943) sportverslaggever II 734
Hollandsche Kamermuziekvereeniging II 384
Hollandsche Vereeniging van Oude Instrumenten I 244, 246, 451
Hollandsch Strijkkwartet I 8, 164, 488, 735 II 30
Hollandsch Trio II 528
Hollandsch Vocaal Kwartet II 580
Holle, Hugo (1890-1942) dirigent II 479, 482, 487
Holst, Gustav (1874-1934) componist II 187, 190, 191, 202, 203, 220, 831,
839
Holthaus, Joseph (1884-1943) zanger I 463, 551, 672, 674
Homerus (c. 800-750 v.o.j.) schrijver I 161, 424
Hommes, Willy zie Sonsbeeck-Hommes I 31, 32, 367-369
Hondt, Machiel de (1850-1925) operadirecteur I 447, 448, 452
Honegger, Arthur (1892-1955) componist I 515, 653, 654, 688, 689, 692, 696,
722, 723, 725, 731, 771-773, 788, 809, 810, 814 II 97-99, 106-108, 112, 114,
119-121, 124, 149, 166, 167, 174, 185, 218, 222, 237-239, 254, 259, 305, 390,
392-396, 415-418, 421, 456, 464, 472, 492, 575, 599, 613, 619, 666, 667, 679,
726, 764, 787, 803, 804, 807, 830, 860, 862
Hongaarsch Strijkkwartet I 653, 720
Hooft, Pieter Corneliszoon (1581-1646) schrijver I 490, 496 II 320, 470
Hoogerwerf, Frank W. (*1946) musicoloog I XIV
Hoogstoël klarinettist
Hoogstraten, Willem van (1884-1965) dirigent II 275-277, 321
Hooykaas, Adriaan (1891-1972) danser II 62
Hora Adema, Willy zangeres I 200, 201
Horatius Flaccus, Quintus (65-8 v.o.j.) dichter II 137, 138
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Hornbostel, Erich Maria von (1877-1935) etnomusicoloog I 647
Horowitz, Vladimir (1904-1989) pianist II 159, 210, 225, 459
Horst, Anthon van der (1899-1965) dirigent I 550, 551, 672-674, 676, 677,
755, 756 II 700
Hörth, Franz Ludwig (1883-1934) regisseur II 93
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Horwitz, Karl (1884-1925) componist I 835 II 609
Houser, Frank S. (1916-1973) violist I 368
Houwink, Roel (1899-1987) schrijver II 195
Höweler, Caspar (1897-1969) musicoloog II 602
Hubay, Jen (1858-1937) violist/componist I 528, 531, 658
Huberdeau, Gustave (1874-1945) zanger/regisseur II 364, 369, 422
Huberman, Bronislaw (1882-1947) violist I 20, 21, 24, 25, 183, 702, 703 II
183, 202, 277, 448
Huberti, Gustaaf (1843-1910) componist I 113, 115
Hucbald (c. 840-930) componist/schrijver II 515, 879
Hüe, George (1858-1949) componist I 629, 630
Huelsenbeck, Richard (1892-1974) schrijver I 781, 782
Huf, Paul (1891-1961) acteur II 44, 422, 551, 557
Huffel, Fré van (1872-1956) publiciste I L, XLIX, LVIII, 565 II 867
Hugo, Victor (1802-1885) schrijver I 32, 711
Huizinga, Johan (1872-1945) cultuurhistoricus II 423-425
Hullebroeck, Emiel (1878-1965) componist I 616 II 838
Hulscher, Leida zangeres I 15, 16
Hulst, Lucie van (1882-na 1952) violoncelliste I 109, 110, 537, 539, 670, 672
Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837) componist II 250, 641
Humperdinck, Engelbert (1854-1921) componist I XLIX, 341, 475, 476, 486,
801, 807 II 381
Hunsche, Willem (1880-1934) acteur II 43
Huré, Jean (1877-1930) componist I 138
Huszár, Vilmos (1884-1960) beeldend kunstenaar I 781
Hutschenruyter, Willem (1863-1950) hoornist/publicist I XLIX, LIV, 365, 422,
426, 427, 719 II 602
Hutschenruyter jr., Wouter (1859-1943) dirigent/componist/publicist I XLI,
XLVI-XLVIII, LII, LIV, LX, 3, 11, 50, 94, 128, 141, 143, 144, 148, 168, 195, 196,
315, 337, 392, 393, 491, 524, 525, 543, 544, 642, 682, 719 II 233, 342, 355,
488, 564, 695
Hutschenruyter-Winzer, Gertrud (1866-na 1926) harpiste/echtgenote van
Willem I 719
Huvelin, Paul (1873-1924) rechtsgeleerde/muziekscribent I 663
Huybrechts, Alb. (1899-1938) componist II 837
Huygens, Constantijn (1596-1687) schrijver I 490 II 760, 891, 892
Hylton, Jack (1892-1965) orkestleider II 697

I
Ibert, Jacques (1890-1962) componist II 226, 807
Ibsen, Henrik (1828-1906) schrijver I 372 II 222, 545
Immink, Jo (1897-1985) zangeres I 806, 808
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Indy, Vincent d' (1851-1931) componist I 66, 67, 138, 147, 186, 216, 234,
254, 256, 283, 290, 291, 304, 432, 440, 441, 548, 646, 647, 723, 794, 822 II
26, 85, 98, 204, 569, 575
Ingenhoven, Jan (1876-1951) componist I 488, 625 II 29, 334, 380 II 335
Inghelbrecht, Désiré-Émile (1880-1965) dirigent/componist I 724
International Society for Contemporary Music (ISCM) I XXII, XXIV-XXVII,
XXX, 168, 407, 421, 688 II 90, 99, 100, 105, 106, 108, 114, 124, 184, 225, 269,
280, 291, 299, 300, 303, 306, 308, 310, 313, 376, 427-429, 431, 433, 434, 436,
437, 439, 441, 476, 477, 483, 484, 666, 710, 711, 732, 773, 776, 824, 832, 862,
893
Ipolyi, István (1886-1955) altviolist Budapester Strijkkwartet I 440, 636, 770
Ireland, John (1879-1962) componist II 478, 483, 486, 487, 831, 839
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Irving, Washington (1783-1859) schrijver I 260
Iseke, Johan (1885-1928) zanger I 716
Israëls, Isaac (1865-1934) schilder I 428
Isterdael, Charles van (1873-1962) componist/gambist/violoncellist Haagsch
Strijkkwartet I 246, 247, 451, 607, 608, 794 II 379, 380
Italiaansche Opera (Opera Italiana) I 447, 452
Italie, Dina pianiste I 291, 292, 704, 777, 779 II 44-46, 53, 317, 321
Iturbi, José (1895-1980) pianist II 256, 257, 260, 459
Ivogün, Maria (1891-1987) zangeres II 9

J
Jache, Claire actrice/zangeres I 741, 803
Jacob, Maxime (1906-1977) componist II 82, 798
Jacobi, Frederick (1891-1952) componist II 100, 109, 110, 121, 122
Jacobs, Berta pianiste I 526
Jadassohn, Salomon (1831-1902) muziektheoreticus I 233, 268, 269, 294,
433, 462, 702 II 343
Jager, Anne (1878-?) pianist I 736, 737
Jager-van Urk, Johanna (1884-1930) zangeres I 736, 737
Jalowetz, Heinrich (1882-1946) componist I 271, 377
Jamet, Pierre (1893-1991) harpist Quintette instrumental de Paris II 159
Jammes, Francis (1868-1938) schrijver II 768
Janáček, Leoš (1854-1928) componist I XXVII, 168 II 205, 293, 294, 298, 301,
305, 307, 309, 312, 315, 383, 425-427, 432, 436, 442-444, 447, 448, 453, 479,
480, 482-484, 487, 492, 497, 514, 515, 516, 828, 894, 896
Janacopoulos, Vera (1896-1956) zangeres II 90, 91, 100, 229, 230, 238, 240,
653
Janequin, Clément (1475-1560) componist II 619
Jansen, Jac. (1884-1954) componist I 337 II 195, 717
Janssens, Magda (1884-1974) actrice I 429, 649 II 43
Jaques-Dalcroze, Émile (1865-1950) muziekpedagoog/componist I 81, 142,
292, 380, 428
Jarnach, Philipp (1892-1982) componist II 105, 114, 435, 437, 483
Jean-Aubry, Georges (1882-1949) musicoloog I 203, 226, 246, 670 II 331,
720, 839
Jean Paul (ps. van Johann Paul Friedrich Richter 1763-1825) schrijver I 438
Jemnitz, Alexander (1890-1963) componist/muziekcriticus II 297, 298, 306,
307, 309, 315, 382, 454, 480-482, 485-487, 829
Jeppesen, Knud (1892-1974) musicoloog II 297, 303, 316
Jetses, Cornelis (1873-1955) illustrator I XVII, XVIII, 337
Jeuken, P.F. (1866?-1935) slagwerker CO II 89
Jezus Christus I 60, 268, 308, 675
Jirák, Karel Boleslaw (1891-1972) componist II 205, 435, 437, 454, 483
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Joachim, Joseph (1831-1907) violist I XLII, 366, 401, 402, 403, 492, 493, 529,
781
Jöde, Fritz (1887-1970) muziekpedagoog II 466
Johnson, Amy (1903-1941) pilote II 620
Jone, Hildegard (1891-1963) schrijfster II 773
Jong, Alex de (1889-1956) organist/componist I 367, 368, 601 II 42-44, 367
Jonge, jvr. Wilhelmine (Minny/Minnie) de (1885-1959) zangeres I 103, 104,
162, 352, 458, 460, 773, 774
Jongen, Joseph (1873-1953) componist II 457, 469, 492, 493, 837
Josquin des Prez (c. 1450-1521) componist I 240, 735 II 28, 65, 72, 432, 440,
652, 876
Josy, M. zangeres II 396
J.S.B.B. zie Brandts Buys, Johann Sebastian
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Juliana der Nederlanden (1909-2004) kroonprinses II 711
Julius, L. violiste I 335, 341, 810
Jung, Friedrich (1897-1975) hoornist/componist I 130, 398, 399, 453, 471
Juon, Paul (1872-1940) componist I 424, 432, 455 II 109, 121
Jürgens, Helmut (1902-1963) decorontwerper II 675

K
Kabalt, Janus (1869-1935) poppenspeler II 91
Kafka, Franz (1883-1924) schrijver I 49
Kahn, Gustave (1859-1936) dichter II 371
Kahn, Robert (1865-1951) componist I 461
Kalff, Samuel (1851-1932) publicist II 356
Kalckreuth, Wolf Graf (1887-1906) schrijver II 535, 536
Kaminsky, Heinrich (1886-1946) componist II 295, 297, 304, 307, 309, 313,
315, 476
Kampers zanger I 136
Kandinsky, Vassily (1866-1944) schilder I 267, 433
Kanschine, Alexis zanger II 652
Kant, Immanuel (1724-1804) filosoof I XIX II 17, 466
Kappel, Gertrude (1884-1971) zangeres I 148-150, 412 II 180, 202
Karamzin, Nikolaj (1766-1826) schrijver I 744
Karg-Elert, Sigfried (1877-1933) componist I 354, 368, 467, 511
Karlowicz, Mieczyslaw (1876-1909) componist I 804, 805
Kasander, John (1913-1999) muziekjournalist II 360
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten (1819-1889) dichter/theoloog II 449
Kathedrale Koor Utrecht I 136
Kauder, Hugo (1888-1972) componist I 835
Kaudern, Walter (1881-1942) musicoloog II 423
Kaufmann, Alexander (1817-1893) schrijver I 532
Kaun, Hugo (1863-1930) componist I 461-463, 509
Keereweer, L.C. (1870-1947) dirigent I 134, 136, 463
Keessen, Jan (1903-1992) violist Hartvelt-kwartet I 536
Keighley, William (1889-1984) cineast II 729
Kelk, C.J. (1901-1981) schrijver II 61, 62
Keller, Gottfried (1819-1890) schrijver I 557, 803 II 608
Keller, mr. G. (1861-1934) muziekscribent II 341
Kempen, Jacques van (1875-1939) zanger I 456, 458, 814 II 422
Kerkhoff, J. (1875-1948) altviolist CO I 432
Kerkmeyer-Bakker, Johanna zangeres I 218
Kern, Leonhard (1892-?) zanger II 180
Kerpely, Jen (1885-1954) violoncellist Hongaarsch Strijkkwartet I 720
Kerrebijn, Marius (1882-1930) componist I 142
Kes, Willem (1856-1934) dirigent I 274, 681 II 357, 419, 695
Kessler, Harry Graf (1868-1937) schrijver II 67
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Ketting, Piet (1904-1984) componist II 562, 607, 658, 684, 766, 836
Kiehl, Daniël (1842-1897) muziektheoreticus I 4
Kienzl, Wilhelm (1857-1941) componist I 135
Kiesewetter, Raphael Georg (1773-1850) musicoloog II 151
Kiewiet de Jonge, Herman Jacob (1885-1933) journalist II 611
Kindermann, Lydia (1891-1954) zangeres II 180, 202
Kindler, Hans (1892-1949) violoncellist II 360, 361, 371, 372
Kint, Cornelis (1890-1944) altviolist Hollandsch Strijkkwartet I 8, 27, 745
Kiritsjenko koordirigent I 775
Kist, dr. F.C. (1796-1863) muziekpublicist II 632
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Kiurina, Berta (1880-1933) zangeres I 472, 531-533, 541, 657
Klasen, Nic. (1869-1961) fluitist CO en Concertgebouw-sextet I 363, 364, 432,
433, 561
Kleiber, Erich (1890-1956) dirigent II 622, 623, 710
Klein, Josef violist Rheinisches Trio I 463
Klein, Karl violoncellist Rheinisches Trio I 463
Kleinmichel, Richard (1846-1901) componist II 441
Klemann, Carl Th. (1866-1941) altviolist/dirigent I XX, XLIX, 29, 98, 533
Klemm, Josephine actrice/zangeres I 803
Klemperer, Otto (1885-1973) dirigent II 476
Klindworth, Karl (1830-1916) muziekeditor/componist II 286
Klingler, Karl (1879-1971) violist/componist I 766, 775
Klingler-kwartet I 766, 775
Klingsor, Tristan (1874-1966) componist/schilder/dichter II 451
Klitsch, Wilhelm (1882-1941) declamator I 470, 472
Kloos, Max (1884-1959) zanger I 466, 467, 672, 675, 755, 756, 806, 808 II
132, 384, 555
Kloos, Willem (1859-1938) schrijver I 428, 601, 603
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803) dichter I 540, 544
Klose, Friedrich Karl Wilhelm (1862-1942) componist I 461, 471, 509 II
128, 194, 464
Kluit, E. zangeres I 108, 335, 336
Knappertsbusch, Hans (1888-1965) dirigent I 464
Knoblauch, Edward (1874-1945) schrijver I 225
Knudsen zie Wieth-Knudsen
Koch, Max ontwerper I 279
Kochitz arrangeur I 775
Kodály, Zoltán (1882-1967) componist I 637, 638, 688, 693, 751 II 22, 66,
99, 100, 106, 106-108, 112, 113, 119, 120
Koeberg, Frits (1876-1961) componist I 625 II 255, 380
Koechlin, Charles (1867-1951) componist II 804
Koene, Francis (1899-1935) violist I XLIX, 303, 315, 385, 386, 442, 458, 460,
461, 499, 500, 504, 505, 551, 642, 666, 712, 714, 768, 775-777, 814, 815
Koenemans zie Könnemann
Koenen, Tilly (1873-1941) zangeres II 379
Köhler, Charlotte (1892-1977) actrice II 740
Kok, Leo (1893-1992) pianist/componist I 421 II 359
Kolessa, Lubka (1904-1997) pianiste II 263, 264, 272
Kolisch, Rudolf (1896-1978) violist II 293, 302, 304, 429, 435, 438
Kolisch-kwartet II 293, 302, 429, 435, 438
Kolling, Gerrit (1875-1950) violist Hartvelt-kwartet I 536
Kollwitz, Käthe (1867-1945) tekenares/schilderes I 772
Kolvers, Jo (1908-1994) componist II 449
Komzák, Karl (1850-1905) componist I 687
König, Wilhelm pianist Rheinisches Trio I 463
Könnemann, Miroslav (1826-1879 of 1890) componist I 405
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Kooiman, Louise (1898-1963) actrice II 42, 44
Kool, Jaap (1891-1959) componist I 781
Kools, Willem Frederik (1882-1953) componist I 15
Koopman, Gerardus H. (1886-1934) operadirecteur I 37, 39, 90, 483, 527,
770, 823 II 701
Koor van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst zie Toonkunstkoor
Koos, dr. G. de (eig. Géza Kálmán Kosch 1887-1972) concertorganisator I 774
Koppen administrateur USO I 531
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Korlaar, Willem van (1890-1937) operadirecteur I 223, 374, 447, 483
Korngold, Erich Wolfgang (1897-1957) componist I 51, 52, 131, 132, 389 II
309, 393, 544, 547
Kornstein, Egon (1891-1987) altviolist Hongaarsch Strijkkwartet I 720
Korolenko, Vladimir (1853-1921) schrijver I 296, 428
Kosman, Alexander (1872-1950) violist I 259, 260
Kothe, Robert (1869-1944) luitzanger I 273, 274, 279, 282
Kotzeluch, Leopold Antonin (1752-1818) componist I 67
Koussewitzky, Sergej (1874-1951) dirigent II 14, 280
Kovacs, Lily von (c. 1905-?) pianiste I 386, 387
Krah, Christiaan (1885-1938) componist I 142
Krantz, J.J. (1879-?) bestuurslid MBT II 560
Krása, Hans (1899-1944) componist II 105, 116, 117, 129
Krasner, Louis (1903-1995) violist II 732
Kraus, Karl (1874-1936) schrijver I 522
Krause, Emil (1840-1916) componist I 181, 182, 250, 403, 626, 627
Krauss, Clemens (1893-1954) dirigent II 292, 293, 299, 307, 622, 623
Krauss, Ernst (1887-1958) impresario I 367
Kreisler, Fritz (1875-1962) violist/componist I 17, 33, 123, 256, 346, 365,
412, 453, 530, 668, 669, 703, 714, 795 II 49, 264, 277, 358, 459, 629-631, 725
Křenek, Ernst (1900-1991) componist II 23, 390, 490, 491, 528, 697, 731,
732, 775, 820
Kretschmer, Ernst (1888-1964) psychiater II 567
Kreutzer, Leonid (1884-1953) pianist II 184
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) violist/componist I 670
Kreveld, Becca van zangeres I 355, 356
Krill, Ernst (1870-1941) pianohandelaar I 246, 451
Kronke, Emil (1865-1938) componist I 232, 233, 316
Kroon, A. violiste I 108
Kruseman, J. Philip (1887-1962) uitgever II 342
Kryzjanovski, Ivan (1867-1924) componist I 754, 755
Kubbinga, Hendrik (1876-1937) zanger I 40, 58, 61, 62, 90, 94, 392, 466,
546, 716
Kufferath, J. Hermann (1797-1864) componist/dirigent I XLII
Kügelchen, Wilhelm von (1802-1867) schilder/schrijver I 511
Kuhlau, Friedrich (1786-1832) componist I 436
Kuhnau, Johann (1660-1722) componist II 578
Kuiler, Kor (1877-1951) dirigent/pianist/componist I 264, 265, 662, 811, 812
II 334
Kuiper, Eie Wieger pianist I 200, 201
Kuitenbrouwer, Henk (1903-1975) schrijver II 80
Kulenkampff, Georg (1898-1948) violist II 236, 237, 260
Kumar, Srečko (1888-1954) dirigent II 305
Kunst, Jaap (1891-1960) ethnomusicoloog I 423-425 II 425
Kunst-van Wely, C.J.A. (1897-1992) co-auteur II 423, 424
Kupelwieser, Leopold (1796-1862) schilder II 342
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Kurth, Ernst (1886-1946) musicoloog I 459 II 77
Kuyle, Albert (ps. van L.M.A. Kuitenbrouwer 1904-1958) schrijver II 80
Kuyper, Abraham (1837-1920) staatsman II 261
Kuyper, Elisabeth (1877-1953) componiste II 335, 684
Kvapil, Jaroslav (1868-1950) dirigent II 479
Kwant, Cor (1878-1962) fluitist USO en Utrechtsch Sextet I XX, XLVIII, 229,
298, 389, 392, 450, 451, 458, 460, 484, 504, 505, 629, 630, 659, 670, 672, 820,
821
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Kwant-Törngren, Karin (1884-1948) zangeres I 389, 504, 629, 670, 820, 824
Kwast-Hodapp, Frieda (1880-1949) pianiste II 362, 371

L
Labroca, Mario (1896-1973) componist II 114, 827
Lachner, Franz (1803-1890) componist I 796
Laffitte, Frank (1901-1982) pianist II 399
Laforgue, Jules (1860-1887) dichter II 371
Lajtha, László (1892-1963) componist II 829
La Laurencie, Lionel de (1861-1933) muziektheoreticus I 488
Lalo, Édouard (1823-1892) componist I 130, 131, 151, 152, 222, 243, 244,
303, 304, 477-481, 486, 487, 629, 630, 642, 762 II 51, 232, 236, 237, 260, 445,
794
Laloy, Louis (1874-1944) criticus/musicoloog I 391
Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de (1790-1869) schrijver II 229
Lambert, Constant (1905-1951) componist II 454, 486, 832
Lambrechts-Vos, Anna (1876-1932) componiste II 335, 450
Lamond, Frederic (1868-1948) pianist I 4, 5, 34, 79, 82, 92, 93, 96, 97, 100,
112, 113, 370, 591, 595, 651, 652 II 261-263, 271, 354, 358, 460, 518
Lampaggi, Maria Luisa zangeres I 452
Landré, Guillaume (1905-1968) componist II 497, 562, 684, 710, 738, 830
Landré, Willem (1874-1948) componist/muziekcriticus I LXII, 148, 796, 798
II 33, 46, 47, 48, 49, 334, 380, 604, 689, 725, 753, 826
Lange, Daniël de (1841-1918) componist I 785, 786 II 331, 694
Lange, Gustav (1830-1889) componist I 233, 519, 667 II 228
Lange, J.C. de (1862-1941) organist I 351, 484
Lange-Müller, Peter Erasmus (1850-1926) componist II 377
Langer, Franz pianist I 747 II 482, 487
Lankhout, Caroline (1895-1947) pianiste II 322
Lanner, Josef Franz Karl (1801-1843) componist II 510, 513
Laparra, Raoul (1876-1943) componist I 417
Lapelletrie, René (1884-1956) zanger II 459
Lapeyrette, Ketty (1884-1960) zangeres II 645
Larsson, Carl (1853-1919) aquarellist/illustrator I 767
Lasso, Orlando di (1532-1594) componist I 35 II 4, 28, 29, 65, 72, 151, 353,
432, 440, 521, 578, 640
Last, Maria (1889-1971) zangeres II 647
Laurens, Edmond (1852-1925) componist I 234
Lautréamont (ps. van Isidore Lucien Ducasse 1846-1870) schrijver I 421
Lavignac, Albert (1846-1916) muziektheoreticus I 488 II 788
Learsi (ps. van?) componist I 760, 761
Le Bon, Gustave (1841-1931) sociaal-psycholoog I 529, 760
Lebrun, Paul (1863-1920) componist II 832
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Lebrun Pindare (ps. van Ponce-Denis Écouchard-Lebrun 1729-1807) dichter
II 591
Le Cardonnel, abbé Louis (1862-1936) dichter I 434
Leck, Bart van der (1876-1958) schilder II 81
Leclair, Jean Marie (1697-1764) componist I 670, 672
Lecocq, Charles (1832-1918) componist I 340, 680
Leeuwen, Jan van violist I 335, 341, 810
Leeuwen-Grelinger, R. van (1888-1971) violoncelliste/componiste I 130, 131
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Leeuwen Boomkamp, Carel van (1906-2000) violoncellist CO II 89, 174,
176, 186, 211, 219, 225
Le Fauconnier, Henry Victor Gabriel (1881-1945) schilder I 227, 231, 267
Le Guillard, Albert (1887-1958) componist I 448
Leguyt, J. publicist II 508
Lehár, Franz (1870-1948) componist I 45, 680 II 774
Lehner, Eugene (1906-1997) altviolist Kolisch-kwartet II 438
Lehning, Arthur (1899-2000) schrijver I XV
Leichtentritt, Hugo (1874-1951) musicoloog II 258, 342
Leistikow, Gertrud (1885-1948) danseres I 239, 384 II 62
Le Jeune, Claudin (c. 1528-c. 1600) componist I 813
Lekeu, Guillaume (1870-1894) componist I 441, 449 II 82, 469, 837
Lenau, Nikolaus (1802-1850) schrijver II 405
Lener, Eugen/Jenő (1894-1948) violist I 753
Lener-kwartet I 753, 754
Lennep, Henriëtte van (1906-1972) componiste I 204, 205
Lensvelt, Frits (1886-1945) ontwerper I 428
Léon, Mischa (1886-1926) zanger I 417, 418, 499
Leonard, Lotte (1884-1976) zangeres II 476
Leonardo da Vinci (1452-1519) kunstenaar I 419, 661
Leoncavallo, Ruggiero (1858-1919) componist I 58, 86, 89, 90, 452, 455, 802
II 481
Leopold, Jan Hendrik (1865-1925) schrijver I 67, 327, 354, 658 II 606
Lerberghe, Charles Van (1861-1907) dichter/schrijver II 133, 333
Lerner, Tina (1890-?) pianiste I 415
Leroux, Xavier (1863-1919) componist I 223, 224, 228 II 445, 788
Leroy, René fluitist Quintette instrumental de Paris II 159
Le Senne, Camille (1851-1931) musicoloog II 445, 446, 466, 488
Lesueur, Jean-François (1760-1837) componist I 621, 778 II 241, 242, 244,
246, 248, 252, 592
Leuer, Hubert (1880-1969) zanger I 472
Leuer-Kiurina, Berta zie Kiurina
Lévy, André (1894-1982) violoncellist I 285, 286
Lévy, Ernst (1895-1981) componist II 102, 115, 128, 129, 151, 224, 238, 383,
454, 492
Leydensdorff, Herman (1891-1985) violist Hollandsch Strijkkwartet I 8, 334,
682, 735 II 30
Leyen, Rudolf von der biograaf van Brahms I 401, 664
L'Hermite, Tristan (1601-1655) dichter II 792
Lichtveld, Lou (ps. Albert Helman 1903-1996) schrijver/componist II 80, 83
167, 290, 530
Lie, Sigurd (1871-1904) componist I 417
Lier, mr. J.E.F. van redacteur I 680
Lier, Bertus van (1906-1972) componist I XXXII, XXXV II 562, 684, 710, 711,
736, 754, 836
Ligtelijn, Johan pianist II 652
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Ligthart, Annie (1889-1967) zangeres I 14, 16, 37, 40, 86, 90, 239
Linde, Gerrit van der (‘De Schoolmeester’ 1808-1858) schrijver I 94, 142,
733 II 273, 534
Linde, Johanna van de zangeres I 218
Lindemann, Fritz (1876-1927) pianist I 390
Linden, kunsthandel C.L.H. van der I 231
Linden, Cornelis van der (1839-1918) operadirecteur I L
Linden, Nico van der (1883-1979) componist I L, 55, 510, 730 II 318-321,
624
Lindhorst, Otto zanger I 707
Lindenhout-Tak, Susanna van 't (1892/3-?) altvioliste CO II 266
Lindt, Hendrik (1904-1945) journalist I XLI
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Lippi, Filippo (c. 1406-1469) schilder I 195
Liszt, Franz (1811-1886) componist/pianist I 5, 31, 33, 34, 62, 63, 70, 83, 92,
112, 113, 115, 116, 128, 130, 132, 139, 158-161, 167, 174, 196, 197, 204, 206,
207, 210, 226, 251, 259, 271, 272, 301, 302, 315, 324-326, 371, 386, 387, 390,
396, 397, 402, 408, 409, 416, 431, 435, 450, 454, 461, 477, 517, 519, 524, 611,
617, 641, 651, 652, 660, 757, 758, 773, 831 II 15, 34, 37, 97, 154, 171, 172,
183, 185, 190, 191, 202, 229, 261, 300, 318, 354, 374, 401, 402, 416, 459, 460,
543, 592, 612, 621, 661, 681, 711, 712, 753, 761, 789, 828, 860
Li-T'ai-Po (701-762) dichter II 272
Litef, Magda zangeres I 375, 392
Litzau, Johannes Barend (Jean Baptiste) (1822-1893) componist/organist I
685, 686
Ljadov, Anatoli (1855-1914) componist II 105, 129
Ljapoenov, Sergej (1859-1924) componist I 202
Lobkowitz, Prinz Franz Joseph Maximiliaan (1772-1816) mecenas I 415
Locatelli, Pietro (1695-1764) componist I 432, 657
Loeffler, Charles Martin Tornow (1861-1935) componist I XXIV II 79
Loeillet, Jean-Baptiste (1680-1730) componist I 629, 630
Loevensohn, Marix (1880-1943) violoncellist CO I 432, 472, 519, 520 II 97,
182, 186, 202, 213, 225, 357, 361, 366, 371, 502, 898
Loewe, Carl (1796-1869) componist I 278, 339, 372, 417, 465, 479, 480, 532,
668, 669, 683, 704, 728, 729, 812
Lohfing, Robert (1876-1929) zanger II 202
Lohoff, Willem (1885-na 1952) dirigent I 391, 392
Lohoff-Poons, Faniëlla (1889-1968) zangeres I 57, 62, 77, 90, 522, 546, 645
Lokhorst, Emmy van (1891-1970) schrijfster/tweede vrouw van Pijper I XIV,
XV, XXIII, 421 II 40, 42, 52, 195, 578, 617
Loman, A.D. (1868-1954) muziekpublicist II 632-635
Loman-Lütkemann, Alida (1869-1932) zangeres I 41
Lonque, Georges (1900-1967) componist II 838
Loos, Adolf (1870-1933) architekt I 691
Loots, Philip (1865-1916) componist/organist I 811 II 284
Looy, Jacobus van (1855-1930) schrijver I XXI, 276, 375, 601, 646, 765 II 40,
190, 371, 653
Lortzing, Albert (1801-1851) componist I 479
Loudon, jhr. John (1866-1955) diplomaat I 683
Louis, Rudolf (1870-1914) muziektheoreticus I 269, 698 II 152
Lourié, Arthur (1892-1966) componist/publicist II 509
Louÿs, Pierre (1870-1925) schrijver II 789, 791, 792, 794
Lovendaal, G.W. (1847-1938) schrijver II 136
Lowry, Vance (1888-?) saxofonist II 9
Loyonnet, Paul (1889-1988) pianist I 445, 446
Lualdi, Adriano (1887-1971) componist II 481, 486
Luart, Emma (1892-1968) zangeres I 81
Lubin, Germaine (1890-1979) zangeres II 645
Ludwig II van Beieren (1845-1886) mecenas I 415
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Luger-van Beuge, Suze (1889-1972) zangeres I 251, 252, 661, 731
Lully, Jean-Baptiste (1632-1687) componist I 76, 80, 317, 392, 529, 663, 778,
811 II 5, 575
Lunssens, Martin (1871-1944) componist II 838
Lunteren, S.A. van (1882-1968) journalist/jurist I LXI, LXIII, 227, 230, 231,
232
Lunteren-Hansen, Helena van (1883-1965) pianiste I XIX, XX, LXI, 61, 74,
75, 212, 213, 230, 284, 317, 341,
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342, 475, 493, 495, 496, 634, 635, 714, 775-777
Lustgarten, Egon (1887-1961) dirigent/componist I 835
Luther, Martin (1483-1546) kerkhervormer I 186, 395, 453 II 3, 110, 122,
356, 743, 760, 821, 852
Lutyens, Elisabeth (1906-1983) componiste II 773
Lvov, Alexej (1798-1870) componist I 203
Lys, Paul zanger II 364

M
Maas, Willem (1897-1950) architect II 80
Maazen, Marcel pianist II 96
MacArden, Joy (eigenlijk Jo IJzerman) (1893-1952) sopraan II 307, 379
MacDowell, Edward Alexander (1860-1908) componist I 12 II 4, 110, 122,
261
Machiavelli, Niccolò (1469-1527) politicus/filosoof II 3, 852
Mackenzie, Alexander Campbell (1847-1935) componist I 153, 154
Madame de Thèbes (ps. van Anne Victorine Savigny 1845-1916) chiro
mancienne I 638
Madrigaalvereeniging I 97, 775, 813, 814 II 27, 195, 335
Madsen, Harald (1890-1949) komiek II 599
Maes, Jef (1905-1996) componist II 838
Maeterlinck, Maurice (1862-1949) schrijver I 130, 167, 227, 228, 815 II 47,
347, 350, 367, 545, 643, 644, 650, 717, 730, 789, 790, 793, 801
Magnard, Albéric (1865-1914) componist I 656, 692, 727, 793 II 5, 835
Mahler, Gustav (1860-1911) componist/dirigent I XX, XXIV, XXVIII, XXXV, 5,
7, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 30, 31, 39-42, 47-49, 53-55, 59, 65, 67, 68, 70, 85, 87,
88, 103-107, 110, 111, 114, 117, 121, 122, 124, 128, 133, 139, 146, 149, 155,
158, 159, 168, 170-172, 177, 178, 181, 197, 200, 205, 208, 214, 215, 232,
238-241, 252, 265, 266, 268, 275-277, 280, 284, 288, 289, 293, 295, 302, 305,
309-313, 315, 320, 321, 323, 324, 331, 335, 341-351, 353, 359, 364, 366, 379,
390, 412, 414, 415, 423, 425, 433, 445, 446, 454, 456, 459, 466, 467, 469-472,
475-477, 484-486, 490, 493, 500-502, 509, 510, 514, 532, 539, 551-553, 557,
565, 566, 582, 591, 594, 602, 605, 606, 609-612, 618, 624, 627, 628, 645, 646,
657, 660, 668, 680, 683, 694, 708, 720, 721, 722, 723, 728, 736-738, 747-749,
755, 756, 760, 773, 774, 776, 785, 792, 793, 812, 827, 828 II 4, 7, 15, 22, 26,
35, 37, 52-56, 79, 80, 87, 88, 93, 104-106, 111, 115, 117, 128-130, 140-142,
151, 153, 154, 194, 197, 200, 204, 212, 214, 234, 240, 244, 247, 248, 251,
260-265, 268, 269, 271-273, 280, 283, 284, 289, 298, 309, 315, 319, 332-334,
337, 342, 347, 357, 359, 362, 365, 366, 378, 389-392, 399, 411, 414, 419-421,
434, 440, 450, 462, 464, 471, 477, 487, 493, 501, 502, 512, 518, 522, 527, 535,
544, 576, 586, 587, 614, 617, 619, 631, 635-637, 639, 645, 664, 665, 679, 680,
686, 702-704, 712, 713, 720, 723, 735, 737, 750, 752, 754, 761, 764, 772, 805,
809, 811, 812, 816, 821, 835, 852, 856, 885
Maleingreau, Paul de (1887-1956) componist II 469
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Malipiero, Gian Francesco (1882-1973) componist I XXV, XXVI, 204, 355,
388, 400, 417, 434, 441, 454, 515, 608, 639, 683, 692, 696, 792, 795 II 6, 23,
28, 66, 76, 109, 121, 150, 155, 156, 187, 205, 208, 226, 266-268, 366, 371, 402,
454, 474, 537, 613, 615, 618, 660, 668, 680, 681, 721, 727, 787, 830, 912
Mallarmé, Stéphane (1842-1898) schrijver I 167, 227, 228, 384, 805 II 132,
371
Mälzel, Johann Nepomuk (1772-1838) uitvinder II 250
Manén, Juan (1883-1971) violist/componist II 51
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Maneto, Comité II 618, 710, 711, 828
Mann, Johann Gottfried Hendrik (1858-1904) componist I 15, 16
Mannenzangvereeniging Apollo II 422
Manowarda, Joseph von (1890-1942) zanger I 472
Marais, Roland (ca. 1685-ca. 1750) componist I 244, 246
Marc, Franz (1880-1916) schilder I 267
Marcello, Benedetto (1686-1739) componist I 118 II 76
Marenzio, Luca (1553-1599) componist II 432, 433, 436, 440, 509, 521
Marez Oyens, G.H. de (1881-1961) bestuurder Concertgebouw I 748
Markevitsj, Igor (1912-1983) componist II 699, 740, 829
Marlowe, Christopher (1563-1593) schrijver II 300
Marmontel, Antoine (1816-1898) pianist II 788, 789
Marot, Clément (1496-1544) schrijver II 107, 119, 798
Marowski, Hermann (1886-1953) zanger II 180, 202
Marsman, Hendrik (1899-1940) schrijver I XIII, XV, XVI, 532 II 20, 61
Marschner, Heinrich (1795-1861) componist I 309
Martersteig, Max (1853-1926) dramaturg II 691
Martin, Frank (1890-1974) componist I 800 II 478, 482, 484
Martini, Giambattista (padre) (1706-1784) componist I 204, 504, 505
Martinů, Bohuslav (1890-1959) componist II 435, 436, 438, 440, 829
Martinus van Tours (c. 316-397) heilige II 749
Marx, Joseph (1882-1964) componist I 54, 55, 455, 531, 532, 689
Marx, Karl (1897-1985) componist II 479, 482, 484, 487, 662
Mascagni, Pietro (1863-1945) componist I 89, 90, 138, 224, 452, 802 II 481,
512
Massenet, Jules (1842-1912) componist I 80, 115, 224, 376, 441, 661 II 64,
86, 337, 445, 451, 794, 798, 799
Massonat-Collard, A. zanger I 528
Mattheson, Johann (1681-1764) componist I 604
Matthisson, Friedrich von (1761-1831) dichter II 165
Maurina-Press, Vera (1879-1969) pianiste Russisch Trio I 418
Mauté de Fleurville, Antoinette (1823-1883) pianiste II 788
Mauve, Anton (1876-1962) schilder II 409
Mazas, Jacques Féréol (1782-1849) violist/componist I 805
Mazzoni, Giovanni musicograaf I 455
Meck, Nadezjda von (1831-1894) mecenas I 719 II 788, 789
Medenbach, Rodi(e) declamatrice I 537-539
Medtner, Nikolai Karlovitsj (1879-1951) componist I 540
Meer, Charles van der violoncellist Hartvelt-kwartet I 536
Meerloo, Herman (1866-1924) altviolist Amsterdamsch Strijkkwartet I 12,
191, 472
Meer-Offers, Maartje van der (1892-1944) zangeres I 622, 743
Meert, Hippoliet (1865-1924) neerlandicus II 611
Meester, Johan de (1897-1986) acteur/regisseur II 62, 544, 913-915
Méhul, Étienne-Nicolas (1763-1817) componist I 665
Meijer, Benjamin (1897-1972) violist II 174, 176, 186, 536
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Meijer, Jan violoncellist I 536
Meilhac, Henri (1831-1897) librettist II 447
Meissner, Liesbeth (1887-1954) zangeres I 14, 40, 90, 93, 770
Menagé-Challa, Elise (1891-1962) zangeres I 343
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847) componist I 6, 11, 17, 18, 20, 22,
42, 43, 67, 74, 84, 93, 95, 96, 101, 132, 138, 140, 156, 165, 166, 169, 170, 225,
236, 250, 265, 269, 274, 276, 285 307, 334, 339, 340, 394, 397, 405, 425, 435,
444, 452, 470, 484, 486, 490,
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511, 513, 520, 526, 527, 545, 609, 612, 634, 635, 644, 648, 697, 698, 705, 801,
804, 809, 817 II 19, 22, 37, 82, 86, 88, 128, 131, 136, 154, 160, 169, 185, 194,
210, 211, 237, 242, 248, 249-252, 261, 263, 265, 272, 278, 321, 331, 357, 358,
382, 383, 388, 414, 448, 464, 544, 546, 547, 576, 614, 641, 704, 705, 712, 823,
878
Mendelssohn, Arnold (1855-1933) componist I 461
Mendes, Bram (1884-1965) violist/altviolist Hollandsch Strijkkwartet I 735
II 30
Mengelberg, Karel (1902-1984) componist II 15, 36, 285, 286, 359, 725
Mengelberg, Otto (1868-1934) glaskunstenaar I 137
Mengelberg, (Curt) Rudolf (1892-1959) componist/musicoloog I 156, 471,
488, 489, 733, 748 II 44, 46, 85, 97, 225, 226, 235, 258, 361, 366, 367, 370,
371, 401, 402, 457, 464, 470, 471, 488, 489, 490, 503, 532, 533, 534, 535, 536,
537, 618, 635, 645, 680, 711, 726, 733, 754, 767
Mengelberg, Willem (1871-1951) dirigent I XX, XXIV, XXVIII, XXXI, XLIX, LII,
LIII, LIV-LVII, LXIII, 10, 11, 19, 40, 55, 60, 63, 64, 87-89, 92, 99, 125, 137, 143,
145, 156, 212, 252, 253, 265-267, 274, 295-298, 312, 318-321, 323, 324, 343,
348, 350, 363, 364, 367, 384, 387, 471, 478, 481, 484, 486, 488, 519, 520, 529,
551-553, 568, 573, 574, 577, 583, 601, 602, 609, 611, 614, 708, 721, 722, 725,
730, 732, 733, 747, 748, 764, 766 II 5, 50, 51, 52, 54-56, 59, 64, 73, 74, 78, 79,
84-86, 88, 89, 90, 91, 103, 144, 202, 207, 218, 219-221, 225, 228, 232, 233,
235, 237, 253, 255-265, 268, 271, 272, 278, 280, 282, 289, 356-358, 366, 367,
370, 384, 389, 397, 399-401, 411, 422, 464, 476, 488, 490, 501-503, 518,
532-536, 576, 585-588, 595, 618, 631, 635, 638, 639, 645, 646, 662, 663, 664,
680, 682, 686, 687, 688, 695, 698, 704, 711-713, 721, 734-736, 740, 761, 867,
890, 891, 898
Mengelberg-Wubbe, Mathilde (1875-1943) echtgenote van Willem I 748
Mensing, Max acteur/zanger I 803
Menuhin, Yehudi (1916-1999) violist II 532, 736, 740
Mérimée, Prosper (1803-1870) schrijver II 447
Merkel, Gustav Adolf (1827-1885) organist/componist I 5
Merle-Forest, Ernest operaregisseur II 459
Mersmann, Hans (1891-1971) musicoloog II 466
Messager, André (1853-1929) componist II 788
Messchaert, Johannes (1857-1922) zanger I 271, 376, 541, 658, 704, 829 II
590
Messiaen, Olivier (1908-1992) componist II 774, 777
Mesritz van Velthuysen, Anny (1887-1965) componiste II 335
Metcalfe Casals, Susan (1878-1959) zangeres I 366, 367, 373
Metropolitan Opera I 212
Meulemans, Arthur (1884-1966) componist II 838
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) componist I XXXIII, 61, 62, 200, 244, 720
II 26, 48, 157, 227, 250, 394, 401, 421, 615, 665, 763
Meyrink, Gustav (1868-1932) schrijver I XXI, 49, 287, 306, 453, 767, 824
Michaelis, Hans violist Wendling-kwartet I 294
Michailova danseres I 487
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Michelangelo Buonarotti (1475-1564) beeldhouwer/schilder/dichter I 627 II
79
Miedema, Evert (1887-1979) zanger I 707, 716, 743, 745
Migot, Georges (1891-1976) componist II 44, 172-174, 185, 220, 807
Mihacsek, Felicie (1891-1976) zangeres I 693
Milán, Luis de (c. 1500-na 1560) componist II 615
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Milhaud, Darius (1892-1974) componist I XVI, 290, 291, 323, 400, 424, 426,
445, 448, 515, 653-656, 671, 688, 691, 692, 696, 698, 714, 722, 723, 725-727,
795, 799, 809, 810, 812, 815 II 3-13, 25, 27, 66, 82, 149, 171, 174, 196, 205,
206, 222, 226, 227, 263, 331, 335, 337, 390, 392, 393, 396, 410, 415, 416, 418,
454, 472, 474, 480, 515, 523, 524, 549, 575, 576, 618, 667, 697, 716, 721,
726-728, 736, 764, 786, 787, 803-807, 825, 829, 830, 838, 842, 851, 853-860
Milligen, Simon van (1849-1929) musicoloog II 596, 602
Mittler, Franz (1893-1970) pianist/componist I 828, 829
Mjaskovski, Nikolaj (1881-1950) componist II 39, 105, 116, 117, 129, 454,
660
Möchel, Kurt Bruno (1880-1956) contrabassist II 298, 307
Moeran, Ernest John (1894-1950) componist II 322
Moeremans, Leo (1861-1937) componist II 838
Moes, Jules (1880-1962) zanger I 57, 77, 90, 300, 466, 546 II 49
Moesorgski, Modest (1839-1881) componist I 28, 55, 118, 167, 181, 201-203,
226, 311, 390, 468, 504, 6 70-672, 710, 711, 718, 719, 743-746, 762, 763, 786,
812, 828 II 12, 17, 37, 39, 78, 189, 203, 321, 367, 398, 492, 575, 699, 760, 797,
799, 823, 828
Mohaupt, Richard (1904-1957) componist II 775
Mojsisovics, Roderich von (1877-1953) componist I 697, 698
Molière (ps. van Jean-Baptiste Poquelin 1622-1673) torijver I 781
Molinari, Bernardino (1880-1952) dirigent II 429, 440
Molinaro, Simone (1565-c. 1615) componist II 75, 76
Molnár, Ferenc (1878-1952) toneelschrijver II 545
Mombert, Alfred (1872-1942) schrijver I 696
Monasch, Iwan (1880-1943) zanger I 58
Mondriaan, Piet (1872-1944) schilder II 81
Mong-Kao-Jen (c. 690-740) dichter II 272
Monnikendam, Marius (1896-1977) componist II 679, 754, 832
Monsigny, Pierre Alexandre (1729-1817) componist I 804, 805
Montel, E.F. zanger I 81
Monteux, Pierre (1875-1964) dirigent I XXIV, XXXI II 15, 36, 44, 49-51, 59,
94, 95, 97, 118, 159, 160, 165-167, 171-173, 177, 182-185, 186, 187, 189-193,
195, 202, 204, 210-213, 216-221, 228, 232-237, 239-241, 253, 255, 258, 259,
276, 327, 344, 345, 360, 362, 364, 366, 369, 375, 386, 387, 389, 397, 427, 447,
448, 458, 459, 476, 489, 516, 521, 532, 575, 686, 689, 736, 881, 885, 886, 888,
893
Monteverdi, Claudio (1567-1643) componist I 813 II 81, 135, 273, 429, 436,
440, 481, 486, 640, 734, 761
Moodie, Alma (1900-1943) violiste I 397, 398 II 63
Moór, Emanuel (1863-1931) componist I 366, 367
Moore, Thomas (1779-1852) dichter/componist I 409
Morax, René (1873-1963) schrijver II 107, 119
Moréas, Jean (1856-1910) schrijver II 789
Morgenstern, Christian (1871-1914) schrijver I 511, 696
Mörike, Eduard (1804-1875) dichter I 619, 772, 829
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Morro, Mattia (1882-?) zanger I 448, 452
Mortelmans, Lodewijk (1868-1952) componist I 211, 341, 342, 811, 812 II
469, 470, 838
Moscheles, Ignaz (1794-1870) componist/pianist II 250
Mosenthal, Salomon (1821-1877) librettist I 715
Mossel, Isaac (1870-1930) violist I 384, 385
Mossel, Roosje pianiste I 271-273
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Mossolov, Alexander (1900-1973) componist/pianist II 293, 301, 302, 304,
305, 307, 478, 829
Moszkowski, Moritz (1854-1925) componist I 390, 519, 786 II 208
Mottl, Felix Joseph (1856-1911) componist I 74, 76, 711, 719, 778
Moulaert, Raymond (1875-1962) componist II 837
Moulton, Dorothy (1886-1974) zangeres I 688
Mourik, Mies van zangeres I 781
Mouse, Mickey (*1928) tekenfilmfiguur II 626
Moussault, Theo (1888-1974) uitgever De Groene Amsterdammer II 617
Mozart, Leopold (1719-1787) componist I 327, 354, 658
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) componist I XXXII, 7-9, 25, 29, 30,
33, 34, 37, 38, 44, 47, 52, 54, 59, 63, 72, 91-93, 98-101, 109, 110, 113, 115,
117, 132, 148-150, 155, 156, 158, 159, 174, 178, 179, 186, 210, 214, 215, 221,
234-237, 240, 243, 254, 263, 264, 269, 274, 276, 279, 280, 282, 292, 298, 299,
307, 311, 324, 326, 327, 335, 336, 345, 349, 350, 354, 363, 369, 378, 398, 399,
407, 411, 412, 422, 426, 440, 453-456, 465, 468, 477, 506, 518, 530, 531, 533,
535, 544, 547, 548, 591, 617, 628, 635, 639, 640, 642, 646, 648, 651, 655, 658,
664, 671, 679-681, 689, 690, 696, 702, 703, 707, 711, 720, 721, 727, 757, 758,
766-768, 769, 771, 773-775, 779, 790-794, 804, 805, 810, 818-821, 824, 825,
827 II 16, 19, 54, 56, 65, 67, 71, 72, 82, 84, 91-95, 127, 136, 137, 151, 153,
154, 162, 166, 168, 169, 171, 172, 177, 178, 182, 185, 187, 188, 194, 195, 198,
199, 202, 222, 227, 228, 239, 240, 243-247, 248, 249, 251, 252, 256, 257, 260,
266-269, 272, 274, 289, 299, 306, 308, 310, 314, 321, 337, 338, 342, 362, 364,
365, 367, 372, 374, 380, 383, 388-392, 399, 414, 419, 422, 444, 448, 455, 463,
475, 518, 519, 522, 553, 559, 561, 568, 572, 586, 594, 616, 637, 702, 717, 727,
730, 734, 740, 741, 761, 767, 793, 810, 816, 885, 902
Mozarteumorchester II 275
Mozes profeet II 318, 320, 321
Muck, Karl (1859-1940) dirigent I 125 II 75, 93, 317, 489
Mueren, Floris van der (1890-1966) musicoloog II 839
Mugellini, Bruno (1871-1912) pianist/musicoloog I 378
Muller, Coen (1884-?) zanger I 14, 87, 546
Müller-Dresden, Johannes (1906-?) componist
Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker 1820-1887) schrijver I 50 II 562
Musikalische Kammerspiele I 741, 802, 803
Musset, Alfred de (1810-1857) schrijver II 156
Mussolini, Benito (1883-1945) staatsman II 85, 660

N
Nabokov, Nicolas (1903-1978) componist II 478, 486, 487
Nachéz, Tivadar (1859-1930) violist/componist I 657
Nachod, Hans (1887-1960) zanger I 472
Nada, Jean fluitist II 119
Nahewo zie Wolf, N.H. (Nathan) I 56, 141
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Napoleon Bonaparte (1769-1821) staatsman I 335, 605 II 131, 242, 247, 262,
774
Nationale Opera, De I 223, 236, 300, 306, 308, 309, 340, 341, 374, 375, 391,
447, 455, 463, 482-484, 521-523, 544, 545, 620, 623, 645, 706, 707, 715, 716,
769, 770, 821
Naumann, Emil (1827-1888) componist I 4
Nazareth, Ernesto (1863-1934) componist/pianist I 655, 727
Nedbal, Oskar (1874-1930) componist I 124, 128, 147, 168
Nederlandsche Opera, De I L, 13, 14, 36, 39, 55, 56, 58, 61, 62, 76, 85, 87,
89-91, 93, 94, 130, 141, 212, 238, 376, 455, 483, 527, 623, 743, 769 II 701
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Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging II 27
Nederlandsch Tooneel, Koninklijke Vereeniging Het I 428, 801 II 579
Neefe, Christian Gottlob (1748-1798) componist II 246
Neitzel, dr. Otto (1852-1920) componist/musicoloog I 150
Nelissen, Johan (1884-1933) zanger I 136, 137, 463
Nero (37-68) Romeins keizer II 664
Nettl, Paul (1889-1972) musicoloog II 258
Neumark, Ignaz (1888-1959) dirigent II 321
Newmarch, Rosa Harriet (1857-1940) dichteres/vertaalster II 68
New York Philharmonic Orchestra II 275
Ney-van Hoogstraten, Elly (1882-1968) pianiste I 158, 159, 250, 251, 370 II
275, 276, 277
Nicodé, Jean Louis (1853-1919) componist I 461, 471
Nicolaas II van Rusland (1868-1918) tsaar I 202
Nicolai, Otto (1810-1849) componist I 715, 716, 801
Nicolai, Willem Frederik Gerard (1829-1896) componist I 781 II 255, 331
378
Nielsen, Carl (1865-1931) componist I 692 II 128, 294, 295, 297, 301, 303,
309, 312, 313, 316, 375-377, 380, 382, 383, 464
Niemann, Walter (1876-1953) musicoloog I 401, 402, 403, 643, 664, 665
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) filosoof I XIX, XXXII, 128, 325, 344, 627,
645, 646, 696, 762, 765 II 17, 19, 52, 132, 134, 137, 138, 139, 141, 199, 210,
222, 333, 363, 368, 868, 877
Nijhoff, Martinus (1894-1953) schrijver I XIII, XV, XVI II 61, 62, 279, 505,
544, 549, 550, 554, 555, 674, 717, 834
Nikisch, Arthur (1855-1922) dirigent I 558, 617-619, 652, 781 II 275
Noailles, Anna Elisabeth, gravin de (1876-1933) schrijfster II 768
Nocker, John de (1891-1961) zanger I 645
Noiret, Louis (eig. Schwarz 1896-1968) cabaretier/tekstschrijver II 266
Noiret, Polly cymbalonspeelster II 266
Nolst Trénité, Gerard (‘Charivarius’ 1870-1946) schrijver I 92, 118, 154, 450,
466
Nolthenius, Elsa (1884-na 1944) pianiste I 627 II 159
Nolthenius, Hugo (1848-1929) componist/muziekcriticus I 212, 213 II 140,
179
Noordewier-Reddingius, Aaltje (1868-1949) zangeres I 58, 207, 368, 414,
456, 507, 550, 663, 672
Notker Balbulus (c. 840-912) schrijver II 52, 138
Noske, Willem (1918-1995) violist/muziekhistoricus I XLI
Novák, Vitězslav (1870-1949) componist I 168, 219
Novalis (ps. van Friedrich von Hardenberg 1772-1801) schrijver I 55, 603, 730
II 135, 137, 138, 139, 333, 681, 725
Noyes, Alfred (1880-1958) schrijver II 345
Nyíregyházi, Erwin (1903-1987) pianist I 196, 197, 199
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Oberländer, Adolf (1845-1923) karikaturist II 384
Oberstadt, Carel (1871-1940) componist 1 607 II 30-32, 36, 334, 380
Oberstein, Bram (1897-1943) violoncellist Hartvelt-kwartet I 536, 537, 605,
607
Obrecht, Jacob (1450-1505) componist II 353, 473, 480
Ockeghem, Johannes (c. 1420-1497) componist I 436 II 353, 473, 578
Odak, Krsto (1888-1961) componist II 480, 484, 487
Odé, Jan (1906-1989) pianist II 647
Oekraïens Koor I 774, 775
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Offenbach, Jacques (1819-1880) componist I 46, 340, 392, 532, 708 II 54,
85, 384, 395, 446
Ohlhaver, Heinrich uitvinder I 781
Ohms, Elisabeth (1888-1974) zangeres I 145, 456, 458
Oldenbarnevelt, Johan van (1547-1619) staatsman II 3, 852
Olieslagers, Jan (1883-1942) piloot I 238
Olman, Israel (1883-1968) componist I 15, 16, 475 II 285, 683
Onegin, Eugen B. (1883-1919) componist I 390
Onegin, Sigrid (1891-1943) zangeres I 343, 390, 415, 541
Oort, Hendrik C. van (1873-1953) zanger I 218, 219, 614, 663, 666, 789 II
192, 193, 204
Oortman Gerlings, H. (1859-1923) bestuurslid Toonkunst Utrecht I 808
Oosterbaan, W. pianodocent I XX
Oosterzee, Cornelie (1863-1943) componiste II 335
Opera Italiana zie Italiaansche Opera
Opéra Royal Français de la Haye (‘De Fransche Opera’) I 80, 81 II 363
Opéra Russe (Parijs) I 743
Orchestre de la Suisse romande II 265
Ord-Hume, Arthur W.G. (*1930) musicoloog II 208
Oregon Symphony Orchestra II 275
Oremus, J.A. (1860-1931) componist/organist I 138
Orlik, Ivan danser/choreograaf I 487, 489
Orobio de Castro, Max (1887-1962) violoncellist II 379
Osborn, Franz (1905-1955) pianist II 429, 435, 482, 487
Osborne, George Alexander (1806-1893) pianist/componist I 324
Oss, Salomon Frederik van (‘Johan Goerée d'Overflaquée’ 1868-1949)
journalist I 634
Ostaijen, Paul van (1896-1928) schrijver II 195
Otterloo, Willem van (1907-1978) dirigent/componist II 684, 736, 836
Oulibicheff, Alexander von (1794-1858) muziekcriticus I 320
Ovidius Naso, Publius (43 v.o.j.-17) dichter II 900
Ovink, prof. dr. B.J.H. (1862-1944) filosoof/opponent van Pijper I LVI, 65,
66, 568, 573, 579, 587

P
Paap, Wouter (1908-1981) musicograaf I XLI, LX, LXV
Padilla, José (1889-1960) componist II 197
Paganini, Nicolò (1782-1840) componist/violist I 24, 96, 256, 371, 430, 431,
477, 487, 517, 528, 531, 758 II 404, 459, 543, 592, 612
Paisiello, Giovanni (1740-1816) componist I 118, 504
Paladilhe, Émile (1844-1926) componist II 64, 344, 378, 486, 798
Palester, Roman (1907-1989) componist II 775, 778
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Palestrina, Giovanni Pierluigi da (c. 1525-1594) componist I 35, 36, 65, 66,
122, 132, 133, 240, 280, 425, 628, 629, 696, 735, 775, 813 II 4, 7, 28, 135, 142,
432, 433, 436, 440, 441, 454, 475, 508, 598, 631, 649, 679, 745, 852, 856
Pallenberg, Max (1877-1934) acteur I 781
Palmgren, Selim (1878-1951) componist I 533, 534
Panufnik, Andrzej (1914-1991) componist II 775, 778
Panzéra, Charles (1896-1976) zanger II 192, 193, 204, 216, 217, 225, 364,
369, 576
Paquin-Becker, Jeanne (1869-1936) modeontwerpster I 646
Paradijs, Cornelis zie Frederik van Eeden
Paradisi, Pietro Domenico (1707-1791) componist I 263, 264, 271, 272
Paracelsus (1493-1541) geneeskundige/alchemist II 162, 272
Parlow, Kathleen (1890-1963) violiste I 230, 248, 249, 411, 412
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Pártos, Stephan (1903-1920) violist I 163, 196, 197, 710
Pas, Theo van der (1902-1986) pianist I 382, 497
Pascal, Blaise (1623-1662) theoloog/filosoof I 186
Pascal, Léon (1899-1969) altviolist Chailley-kwartet I 499
Pasetti zangeres II 429
Pasquini, Bernardo (1637-1710) componist II 76
Paulet, Gabriel zanger/declamator I 806, 808
Pauw, Jean-Baptiste Charles de (1852-1924) pianist/organist II 592
Pavlova, Anna (1881-1931) danseres I 524
Pedrell, Felipe (1841-1922) componist II 830
Péladan, Joséphin (1858-1918) schrijver I 369
Pella, Paul (1892-1965) dirigent II 527
Peltenburg, Mia (1897-1975) zangeres I 433, 434, 609, 611, 613-615, 658,
659 II 109, 192, 193, 204
Pembaur, Joseph (1875-1950) pianist I 33, 34, 63, 66, 79, 82, 174, 206, 207,
249, 256, 268, 272, 358, 416, 435, 437, 518, 530, 550, 554, 555 II 277, 358,
372, 459, 461, 851
Pennarts, B. paukenist CO I 792
Permann, Adolf (1887-1958) zanger II 293, 299
Perrault, Charles (1628-1703) schrijver I 331
Persimfans (orkest) II 321
Petelin, Jakob zie Jacobus Gallus
Peter de Grote (1672-1725) tsaar van Rusland II 471
Petri, Willem (1865-1950) organist Domkerk I 6
Petit, Raymond (1893-1976) componist II 297, 305, 306, 314
Petrarca, Francesco (1304-1374) schrijver II 52, 156, 214, 234, 518, 585
Petrassi, Goffredo (1904-2003) componist II 827
Petre, Torsten (1863-1928) componist I 477, 507, 519, 667
Petri, Egon (1881-1962) pianist I 378
Petri, Willem (1865-1950) organist I XXVI, 27, 28, 108, 109, 139, 140, 300,
352, 466, 467, 751, 752 II 448, 449
Pétronio, Arthur (1897-1983)
componist/dichter I 332 II 118
Petyrek, Felix (1892-1951) componist I 638, 688, 689, 691 II 102, 112, 113,
124, 125, 383, 454, 477, 492
Pfeiffer, Tobias Friedrich (?1751-?1805) zanger/pianist/componist II 246
Pfitzner, Hans (1869-1949) componist I 274, 276, 293, 372, 455, 531, 532,
631, 766-768, 796 II 128, 194, 362, 464, 662, 690, 702, 757, 808, 831
Philidor, François-André Danican (1726-1795) componist I 663
Piatigorsky, Gregor (1903-1976) violoncellist I 437 II 383
Picander (1700-1764) schrijver I 394, 413 II 381
Picasso, Pablo (1881-1973) schilder II 384, 433, 825, 842
Piccinni, Niccolò (1728-1800) componist II 664
Pierné, Gabriel (1863-1937) componist I 176, 433, 435, 480, 548, 661, 722,
723, 806, 807, 808
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Pijper, Willem (1894-1947) componist I XIII-LXV passim, 143-148, 188,
227-229, 234, 357, 382-384, 454, 460, 553, 556, 566-576, 578-591, 593, 595,
596, 629, 675-677, 728, 810, 835 II 36, 89, 99, 106, 144, 145, 159, 218, 220,
293, 301, 323, 327, 331, 333, 335, 336, 372, 379, 383, 497, 488, 489, 491, 528,
530, 542, 543, 560, 564, 569, 580-584, 632, 647, 672, 691, 725, 754, 779, 780,
781, 834-836, 843, 866, 867, 872, 874, 876, 879, 888, 900, 908, 911, 912
Pillois, Jacques (1877-1935) componist I 629, 630
Pindaros van Boeotië (518-438 v.o.j.) dichter I 665
Pirandello, Luigi (1867-1936) schrijver II 222, 651
Pisk, Paul A. (1893-1990) componist/pianist/musicoloog I 623, 835 II 205

Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften (1917-1947) (3 delen)

43
Pisuisse, Jean-Louis (1880-1927) zanger/cabaretier I 282, 741
Pizzetti, Ildebrando (1880-1968) componist I 400, 441, 515, 607-609, 653 II
52, 76, 155, 156, 439
Plamondon, Rodolphe (1876-1940) zanger I 214, 216
Plasschaert, Albert (1874-1941) kunstcriticus I 303
Plato (428/427 348/347 v.o.j.) filosoof I 180, 214, 473, 605 II 138, 162, 201,
247
Ploeg, Eduard van der zanger I 37, 40, 94
Poelhekke, M.A.P.C. (1864-1925) letterkundige I 507, 508
Poesjkin, Aleksandr (1799-1837) schrijver I 744
Pogány, Imre (1893-1975) violist Budapester Strijkkwartet I 440, 636, 770
Poincaré, Raymond (1860-1934) staatsman I 643
Pollet, Benoît (1753-1823) Frans componist I 281 II 83
Pompe, Paul (1835-1919) componist II 157
Ponte, Lorenzo da (1749-1838) librettist II 93
Poolman-Meissner, Liesbeth (1889-1954) zangeres I 770
Poortenaar, Jan (1886-1958) beeldend kunstenaar I 153
Poot, Marcel (1901-1988) componist II 838
Popper, David (1843-1913) violoncellist/componist I 196, 198, 199, 232, 408,
410, 657
Pos-Carloforti, Maria (1889-1965) zangeres I 541-543
Posthumus Meyjes, mr. F.J. (1865-1926) jurist/publicist I 601
Pot, Cornelis (1885-1977) elektrotechnicus II 634
Potdevin, Nicolaas (1798-1866) hoornist I 549
Poth, Adolphe (1885-1981) violist Haagsch Strijkkwartet I 246, 380, 607, 794
Pothast, Eduard componist I 330, 332, 333, 685
Poulenc, Francis (1899-1963) componist I XXVI, 653, 688, 691, 692, 696, 725
II 25, 58, 82, 95, 99, 222, 290, 344, 410, 415, 416, 418, 472, 480, 486, 646,
716, 727, 804, 824, 827
Poulet, Gaston (1892-1974) violist I 448, 449 II 30
Powell, John (‘Richard Brockwell’ 1882-1963) componist II 457, 458, 492,
493
Pratella, Francesco Balilla (1880-1955) componist I 202, 795
Preller, Ludwig (1809-1861) filoloog II 248
Press, Joseph (1881-1925) violoncellist Russisch Trio I 418
Press, Michael (1872-1938) violist Russisch Trio I 418
Prins, Jan (ps. van C.L. Schepp 1876-1948) dichter I 44, 259, 347 II 41, 95,
96, 136, 688
Pro Arte Kwartet II 871
Prokofjev, Sergej (1891-1953) componist I 514 II 36-40, 75, 189, 222, 227,
306, 317, 321, 415, 416, 418, 456, 522, 523, 549, 613, 660, 699, 775, 777, 824,
829
Prunières, Henry (1886-1942) musicoloog I XXVI, 613, 614, 708, 724 II 258
Puccini, Giacomo (1858-1924) componist I 27, 58, 76, 85, 86, 89, 90, 224,
348, 432, 452, 483, 520-522, 608, 611, 622 II 4, 131, 365, 396, 512, 760, 853
Pugno, Raoul (1852-1914) pianist I 149, 279, 630 II 264
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Pul, Paul (1883-1955) zanger I 37, 824
Purcell, Henry (1659-1695) componist I 153, 661 II 711, 778
Pythagoras (c. 575-na 500 v.o.j.) I 424

Q
Querido, Israël (1872-1932) schrijver/criticus I 18, 450, 646 II 249, 573
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Quinet, Fernand (1898-1971) componist II 469, 837
Quintette instrumental de Paris II 159

R
Raabe, Peter (1872-1945) dirigent I 483
Raalte, Albert van (1890-1952) dirigent I 13, 14, 36, 39, 40, 56, 76, 77, 90,
93-95, 301, 306, 309, 466, 483, 544, 546, 556, 558, 607, 623, 625, 634, 635,
642, 707 II 49
Raalte-Horneman, Hélène van (1892-?) zangeres I 309
Rabaud, Henri (1873-1949) componist I 3, 195, 260, 611, 613, 723 II 44
Rachmaninov, Sergej (1873-1943) componist I 326 II 75, 501, 575
Raemakers, Louis (1869-1956) politiek tekenaar I 760
Raff, Joseph Joachim (1822-1882) componist II 641
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) componist I 74, 76, 226, 247, 263, 264,
317, 363, 364, 392, 423, 432, 438, 443, 477, 504, 505, 631, 650, 663, 683, 701,
702, 718, 720, 777, 778, 825, 827 II 5, 6, 157, 200, 266, 267, 335, 352, 452,
575, 576, 619, 640, 761, 797, 811, 854
Ramshorst, J.D. van (1860-1940) componist/koordirigent II 450
Ramuz, Charles Ferdinand (1878-1947) schrijver II 62, 67, 68
Rank, Otto (1884-1939) psychoanalyticus I 701
Raphael, Günter (1903-1960) componist II 204
Rasch, Johan (1882-1941) violist/componist I XLVIII, 17, 20, 22, 45, 51, 52,
66, 67, 165, 212, 213, 233, 235, 327-329, 365
Raspoetin, Grgori (1869-1916) monnik I 203
Rasse, François (1873-1955) componist II 837
Ratez, Émile (1851-1934) componist I 521
Ravel, Maurice (1824-1910) componist I 9, 30, 34, 50, 55, 61-63, 65, 67, 97,
101, 103-105, 113, 120, 122, 132, 149, 166-168, 173, 200, 205, 216, 225-230,
247, 252, 278, 283, 285, 286, 301-305, 323-325, 419, 424, 433, 435, 441, 444,
445, 448, 454, 480, 490, 491, 493-495, 497, 498, 526, 527, 544, 553, 554, 625,
639, 653, 660, 671, 679, 680, 692, 696, 708, 709, 721, 722-725, 736, 784, 794,
804, 806, 812, 813, 817, 820, 821, 830, 832, 833 II 6, 30, 35, 37, 58, 67, 81,
141, 149, 159, 160, 174, 175, 185, 186, 191, 233-235, 240, 306, 322, 337, 338,
361, 390, 435-438, 441, 451, 452, 461, 464, 468, 475, 477, 483, 487, 492, 493,
575, 655, 656, 716, 718, 719, 726, 775, 786, 798-803, 806, 808, 823, 828, 830,
839, 840, 855
Ravelli, Willem (1892-1980) zanger I 716 II 580
Rawsthorne, Alan (1905-1971) componist II 775, 778
Reber, Napoléon-Henri (1807-1880) componist I 547
Reddingius, Joannes (1873-1944) dichter I 601
Redon, Odilon (1840-1916) schilder I 384
Rees, Otto van (1884-1957) schilder II 80
Reeser, Eduard (1908-2002) musicoloog I 632, 633, 635, 752, 754, 923 (bijlage
5)
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Reger, Max (1873-1916) componist I XXXV, 6, 30, 39, 51, 52, 59, 95, 108, 110,
116, 124, 132, 133, 140, 149, 170, 226, 271, 272, 275, 293, 294, 312, 324, 352,
367, 368, 416, 435-437, 445, 468, 484, 511, 532, 681, 696, 704, 722, 724, 758,
763, 764, 776, 797, 827 II 6, 10, 16, 22, 54, 71, 101, 112, 125, 127, 128, 131,
136, 150, 173, 194, 234, 239, 242, 270, 271, 278, 289, 317, 319, 338, 347, 361,
362, 372, 420, 454, 462, 464, 485-487, 511-513, 535, 615, 625, 641, 690, 702,
704, 719, 747, 748, 764, 767, 816, 821, 855, 859
Régnier, Henri de (1864-1936) schrijver I 279, 284 II 756
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Rehberg, Walter (1900-1957) pianist/componist II 450
Reich, Willi (1898-1980) muziekcriticus I XXVI, 716 II 658, 839
Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814) componist I 741
Reichert, Heinz (1877-1940) librettist II 446
Reidel, Meta (1881-1963) zangeres I 63, 65, 109, 126, 343, 408-410, 551, 553
Reimann, Heinrich (1850-1906) muziekwetenschapper/componist I 354
Reinach, Théodore (1860-1928) filoloog II 876
Reinberg, Herman (1898-1975) violon cellist I 368
Reinecke, Carl (1824-1910) componist I XLII, 155, 201, 697 II 455, 603, 641
Reinhardt, Heinrich (1865-1922) componist II 67
Reinhardt, Max (1873-1943) regisseur I 781
Reinhart, Hans (1880-1963) dichter/vertaler II 68
Reiniger, Lotte (1899-1981) animatiefilmer II 697
Reinken, Jan Adams (1623-1722) organist/componist II 386
Remak-Koene, C.J. pianiste I 385, 386
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) schilder I 379, 423, 622 II 43,
162, 196, 223, 234, 259, 318, 319, 320, 332, 379, 381, 470, 471 II 44, 162, 196,
223, 234, 259, 319, 320, 470, 471
Renard, Jules (1864-1910) schrijver II 799
Renden, Barend (c. 1889-1955?) pianist/fluitist USO I 49, 50, 114, 117, 120,
128-130, 188, 334, 640-642, 830
Rennes, Catharina van (1858-1940) componiste I 106, 107, 367-369, 781 II
30-32, 36, 335, 378, 384, 440, 654
Repelaer van Driel, jvr. Jacoba (1884-1967) zangeres I 28, 40, 463, 672, 755
II 322
Residentie-Orkest II 266, 630, 645, 659, 685, 704, 892
Respighi, Ottorino (1879-1936) componist I 210, 441 II 73-79, 155, 207, 213,
227, 516, 680, 682, 720, 848
Réti, Rudolph (1885-1957) componist/muziekcriticus I 688, 835
Revellers, The vocaal kwartet II 459, 532
Rheinberger, Joseph Gabriel von (1839-1901) componist I 353, 354, 455,
511, 512 II 536
Rhenouwen, Leonard van zanger I 238, 374
Rhené-Bâton (ps. van René-Emmanuel Baton 1879-1940) componist/dirigent
I 99, 227, 260, 417, 418, 661 II 97
Rhijn-Stellwagen, Dodie van zangeres I 707
Ribot, Théodule Armand (1839-1916) filosoof I 699
Richter, Hans (1843-1916) dirigent II 789
Rickett, Edmond W. pianist/arrangeur I 746, 747
Riemann, Hugo (1849-1919) musicoloog I XIX, 174, 175, 378, 468, 673, 702
II 17, 77, 152, 248, 385, 399, 456, 466, 488
Riemsdijk, jhr. A.W.G. van (1878-1930) toneelschrijver II 95
Rieti, Vittorio (1898-1994) componist I 782 II 214, 216, 225, 227, 399-401,
411, 435, 454, 824
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Rijnbergen, Hendrik (1886-1964) violist I XLIX, 29, 288, 317, 327, 364, 365,
406, 424-426, 428, 442, 443, 450, 451, 458, 502, 534, 634, 635, 642, 654, 722
II 9, 706, 707, 901
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) schrijver II 479, 484
Rimski-Korsakov, Andrej (1878-1940) zoon van Nikolaj II 188
Rimski-Korsakov, Nikolaj (1844-1908) componist I 167, 202, 203, 226, 295,
296, 432, 711, 718, 743-746 II 14, 37, 94, 105, 129, 165, 187-189, 202, 203,
212, 220, 226, 258, 360, 380, 388, 421, 524, 658, 699, 823
Ritter, Alexander (1833-1896) componist I 71
Ritter, August Gottfried (1811-1885) componist/organist I 384, 385
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Ritter, Pierre Henri (1882-1962) schrijver/criticus I XV, XXII, XXX, LXI, LXV,
329
Robespierre, Maximilien de (1758-1794) staatsman II 715
Robert, George (1890-1971) organist/koordirigent II 379
Roberts, Louis regisseur I 549
Robson, Dorothy zangeres I 540, 541
Rode, Jacques Pierre Joseph (1774-1830) violist/componist I 658, 758
Röell, jhr. mr. dr. A. (1864-1940) bestuurslid Concertgebouw I 748
Röell, jhr. W.F.A. (1892-1932) kunstcorrespondent II 18, 19, 20
Roes, Paul (1889-1955) componist II 684
Roeske, Frederik Jan (1868-1961) koordirigent/componist I 142, 475, 476 II
422
Roger-Ducasse, Jean (1875-1954) componist I 433, 434, 723
Roland, Charles muziekcriticus I 185-187, 195
Roland Holst, Adriaan (1888-1976) dichter II 195, 617
Roland Holst, R.N. (Richard) (1868-1938) beeldend kunstenaar I 529, 783 II
282, 283, 587, 588
Roland Holst-van der Schalk, Henriette (1869-1952) dichteres/schrijfster II
80
Roland-Manuel, Alexis (1891-1966) componist/publicist I 325, 653, 725 II
520, 807, 839
Rolland, Romain (1866-1944) schrijver I 172, 217, 320, 411, 643 II 249, 468,
503
Roller, Alfred (1864-1935) decorontwerper I 351 II 93
Roncaglia, Gino (1883-1968) musicoloog I 645
Ronde, H.W. (Willem) de (1871-1938) musicoloog/criticus I XXIV, 51, 814 II
27, 36, 573, 574, 602, 823, 897
Röntgen, Julius sr. (1855-1932) componist/pianist I 78, 79, 271, 534, 658,
681, 731, 732, 757, 758, 775 II 25, 26, 30, 31, 77, 285, 318, 334, 377, 380, 382,
489, 549, 640, 683, 725, 770, 771, 772
Röntgen, Julius jr. (1881-1951) violist Hollandsch Strijkkwartet I 735 II 30
Rood, Max (1880-1951) fagottist USO en Utrechtsch Sextet I XLVIII, 298, 820,
824
Roos, Robert de (1907-1976) componist II 359
Roosen, Léopold (1879-1965) operadirecteur/zanger I 129
Ropartz, Guy (1864-1955) componist I 195, 371, 372, 441, 445, 661, 722, 813
II 575
Roquette, Otto (1824-1896) schrijver I 14
Rore, Cipriano de (1516-1565) componist II 28
Rosanska, Josefa (1904-1986) pianiste II 429
Rosé, Arnold (1863-1946) primarius Rosé-kwartet I 395, 396
Rosé-kwartet I 395, 396
Rosé-Mahler, Justine (1868-1938) zuster van Gustav Mahler I 395
Rosenstock, Joseph (1895-1985) componist I 455
Rosenthal, Emmanuel/Manuel (1904-2003) componist II 480, 486, 487, 827
Rossbach, August (1823-1898) filoloog II 876
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Rossini, Gioacchino (1792-1868) componist I XXXIII, 3, 4, 44, 95, 778, 798 II
19, 104, 128, 157, 193, 195, 227, 260, 339, 370, 373, 398, 401, 411, 429, 436,
440, 517, 575, 720, 827
Rostand, Edmond (1864-1918) schrijver II 332
Roth, Sandor altviolist Lener-kwartet I 753
Rothschild, Fritz (1891-1975) violist I 625, 627
Rotterdamsche Kunstkring II 682
Rotterdamsch Philharmonisch Orkest II 618, 680, 726, 732, 765
Rouget de l'Isle, Claude Joseph (1760-1836) componist I 778 II 591
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Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) filosoof I 420, 437, 459, 648, 650, 651,
662, 663 II 5, 162, 274, 404, 455, 811
Roussel, Albert (1869-1937) dirigent I XXVI, 50, 122, 132, 151, 158, 159, 216,
225, 226, 363, 364, 445, 490, 625, 696, 722, 723, 742, 743, 775-777, 813, 814,
833 II 74, 216-218, 220, 225, 266, 297, 306, 390, 454, 523 575, 680, 715, 716,
718, 719, 726, 786, 801-803
Roy, P.C. (1683-1764) dichter II 212
Royaards, Willem (1867-1929) schrijver I 42, 43, 225, 238, 416, 428, 429,
603, 649, 801 II 698, 722
Royaards-Sandberg, Jacqueline (1876-1976) actrice I 801
Rubens, Peter Paul (1577-1640) schilder I 456, 490
Rubinstein, Anton (1829-1894) componist/pianist I XLII II 536
Rubinstein, Erna (1903-1966) violiste I XLII, 197, 210, 528, 530, 531, 658,
710 II 136, 160, 184, 289, 536, 661
Rudelsheim, Leon (1896-1956) violist I 28, 29, 50 II 321
Rudolf van Oostenrijk (1788-1831) aartshertog I 121
Rung, Henrik (1807-1871) componist I 417
Russel, prof. mr. G.M.G.H. (1891-1962) jurist II 664
Russisch koor Vlassof II 652
Russisch Trio I 418
Russolo, Luigi (1885-1947) futuristisch kunstenaar I 795
Rutsjkovski, Wladimir danser I 487
Rutten, Felix (1882-1971) schrijver I 136 II 47, 49
Rutters, Herman (1879-1961) muziekcriticus I XXIV, L, 142, 308, 344, 565 II
167, 222, 221, 266, 353, 391, 397, 398, 460, 463, 529, 530, 531, 532, 536, 569,
604, 740, 870
Ruusbroec, Jan van (1293-1381) mysticus I 832
Ruijgrok, Jeanne (1890-?) zangeres I 27, 316, 336, 337
Ruijgrok, J.N.W.C.A. (1855-1939) organist/componist I 526, 527
Ruygrok, Leo (1889-1944) dirigent/componist I 522 II 33, 34
Ruyneman, Daniël (1886-1963) componist I 142, 150, 202, 330, 331, 332,
623, 685 II 336, 420, 488, 528, 834
Ruzitska, Anton altviolist Rosé-kwartet I 395, 396
Ryker, dr. Harrison (*1938) musicoloog II 15

S
Saal, Willem ( 1868-1917) koordirigent I 774
Saalborn, Louis (eig. Zaalborn 1891-1957) regisseur II 534
Sachs, Curt (1881-1959) musicoloog II 77, 209
Sachs, Hans (1494-1576) dichter II 135, 180, 622, 624, 745
Sadoven, Hélène (1894-?) zangeres II 422, 652, 653
Saillet, Marcel (1898-1983) hoboïst II 119
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) componist I XLII, 52-54, 66, 67, 70, 71,
115-117, 122, 124, 132, 160, 161, 165, 166, 195, 196, 198-201, 209-214, 216,
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232-234, 236, 248, 249, 259, 260, 311, 315, 326, 363, 364, 371, 372, 441, 444,
462, 463, 464, 477, 478, 484, 546-548, 612, 618, 634, 635, 642-644, 653,
656-658, 679, 680, 685, 686, 704, 722, 723, 725, 744, 754, 755, 768, 783, 784,
808, 810, 818, 819, 830, 832 II 75, 86, 87, 97, 131
Salieri, Antonio (1750-1825) componist II 477
Salvaneschi, Attilio (1873-1938) zanger I 81
Samain, Albert (1858-1900) schrijver II 789
Samazeuilh, Gustave (1877-1967) componist/muziekcriticus I 13, 363
Sammartini, Giovanni Battista (1698-1775) componist I 616
Sand, George (1804-1876) schrijfster II 116
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Sanders, Paul F. (1891-1985) componist/muziekcriticus I XIII, XV, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, 505 II 59, 61, 62, 149, 167, 174, 194, 266, 267, 268, 269, 322,
323, 326, 331, 337, 419, 530, 531, 683, 684, 710, 768, 839
Santen, Rient van (1883-1943) zanger/publicist I 683, 685 II 343, 379
Sant-Jonsson, Kerstin van 't zangeres I 91, 92
Santhagens-Manders, Greta (1891-1976) operazangeres I 225, 300, 309, 341,
466, 824
Santhagens-Waller, Catharina (1878-1969) zangeres I 755, 756
Sarasate, Pablo de (1844-1908) componist/violist I XLII 86, 487
Sardou, Victorien (1831-1908) toneelschrijver I 464
Satie, Erik (1866-1925) componist I 152, 204, 216, 225, 227, 228, 231, 237,
240, 293, 323, 369, 441, 468, 519, 653, 700, 723, 725, 782 II 4, 25, 81-83, 252,
301, 310, 316, 410, 434, 440, 455, 603, 646, 716, 803, 804, 827, 853
Sauguet, Henri (1901-1989) componist II 82, 798
Savoy Orpheans II 197, 358, 408
Scarlatti, Domenico (1685-1757) componist I 248, 249, 263, 264, 271, 272,
317, 629, 631, 683, 714, 715 II 104, 128, 152, 247, 251, 273, 306, 314, 370,
461
Schäfer, Dirk (1873-1931) pianist/componist I 53, 120-122, 130, 131, 142,
168, 261, 263, 264, 267, 271, 272, 285, 324-326, 358, 371, 407, 408, 416, 417,
449, 450, 488, 607, 625, 633, 660, 661, 683, 704, 705, 740, 752, 785, 787 II
30, 31, 322, 334, 354, 379, 380, 391, 405, 518, 585
Schack, Adolf Friedrich von (1815-1894) dichter/kunsthistoricus I 746
Schaeffner, André (1895-1980) musicoloog II 839
Schaeffner, Georg (ps. van Valerius Kolatsjevski 1898-1943) musicoloog II
768, 770
Schaepman, Herman (1844-1903) schrijver/politicus I 136
Schaichet, Alexander (1887-1964) dirigent II 118
Schaik, Rudolf van (1881-1924) zanger I 207, 209, 309, 341, 374, 375, 392,
412, 413, 414, 623, 743, 745, 814
Schaik, mgr. J.A.S. van (1862-1927) componist I 136, 137
Schallenberg, Evert Willem (1893-1972) musicoloog II 505, 506, 759, 760
Schapira, Vera (1891-1931) pianiste I 82, 83, 126, 256 II 278
Scharten, Carel (1878-1950) schrijver I 628
Schaub, S.F. (Hans) (1880-1965) criticus/componist I 515, 516
Scharwenka, Franz Xaver (1850-1924) componist/pianist I 197 II 421
Scheepers-Geuer, Berta/Berthe (1888-1974) pianiste/componiste I 815-818
II 359
Scheepmaker, Gusta (1895-1984) zangeres I 716
Schelling, Ernest (1876-1939) pianist/componist/dirigent II 344, 345, 370,
383, 599
Schellink, S. (1868-1950) koordirigent/docent I XX, 808
Schenk, Johann Baptist (1753-1836) componist II 246
Schenker, Heinrich (1868-1935) muziek theoreticus I 170
Schenstrøm, Carl (1881-1942) komiek II 599
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Scherchen, Hermann (1891-1966) dirigent II 99, 114, 304, 481, 482, 487,
627, 628
Schering, Emil (1873-1951) vertaler I 238
Scheurleer, D.F. (1855-1927) bankier/muziekhistoricus I 246, 261
Schiavoni, Arnaldo (c. 1880-?) dirigent I 447, 452
Schikaneder, Johann Emanuel (1748-1812) librettist I 150 II 67, 643, 717
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Schilderman, Jos E. (1872-?) zanger I 15, 16, 133, 134
Schiller, Friedrich (1759-1805) schrijver I 339, 665 II 131, 273
Schillings, Max von (1868-1933) componist I 128, 130, 461, 471, 537, 538,
648 II 552, 559
Schilp, C.A. (1892-1990) schrijver I 428, 801
Schlegel, Leander (1844-1913) componist I 149
Schloezer, Boris de (1881-1969) muziekcriticus II 7, 855
Schloss, Julius (1902-1973) componist II 478, 482, 485, 487
Schmeidel, Hermann von (1894-1953) dirigent II 105, 118, 129
Schmidl, Carlo (1859-1943) musicoloog II 488, 839
Schmitt, Florent (1870-1958) componist I XXVI, 50, 445, 696, 723 II 6, 74,
173, 191, 306, 390, 716, 718, 719, 802, 803, 808, 855
Schmitz, Elie Robert (1889-1949) pianist II 253, 254, 259
Schmuller, Alexander (1880-1933) violist I 95, 96, 343, 371, 710, 754, 755,
761 II 5, 36, 73, 75, 76, 94, 189, 211, 235, 236, 240, 258, 275, 316, 317, 321,
357, 399, 412, 624, 699
Schnabel, Arthur (1882-1951) pianist I 437 II 296, 608
Schneider hoornist II 119
Schneider, Fritz violist Dresdener Trio I 419
Schnitzler, Louis (1869-1933) pianist/componist I 246, 366, 367, 371, 372,
397, 411, 412, 418, 531, 532, 631, 656-658
Schoeck, Othmar (1886-1957) componist I 730, 731 II 204, 469
Schoemaker, Maurits (1890-1964) componist II 838
Scholander, Sven (1860-1936) zanger I 279, 330, 615, 616
Scholes, Percy (1877-1958) musicoloog II 602
Scholten-van Hattum, Fré zangeres I 811
Scholz, Bernhard (1835-1916) componist I 403
Schönberg, Arnold (1874-1951) componist I XVI, 21, 23, 26, 30, 82, 83, 120,
126, 128, 132, 149, 160, 167, 170, 176, 183, 202, 226, 267-271, 280, 289, 309,
319, 320-323, 324, 351, 363, 364, 377, 378, 388, 398-401, 411, 412, 422, 424,
433, 434, 438, 454, 459, 462, 467-472, 482, 495, 501, 505, 506, 514, 515, 530,
531, 532, 542 623, 625, 632, 637, 639, 648, 651, 655, 656, 660, 678, 689, 690,
692-694, 696, 698, 701, 704, 722, 727, 780, 783, 795-799, 815 II 5-7, 11, 12,
15, 18, 19, 22, 25, 56, 57, 66, 77, 86, 101, 103, 104, 109-111, 117, 119, 121-123,
126, 130, 141, 149, 150, 152, 153, 171, 196, 205, 214-216, 222, 226, 227, 234,
244, 252, 259, 260, 270, 275, 290, 292-295, 301, 302, 304, 309, 311-313, 331,
333, 335, 347, 362, 368, 407, 410, 412, 415, 418, 421, 429-431, 433, 438, 439,
441, 442, 444, 453, 454, 456, 464, 468, 472, 474, 475, 479, 482, 485, 487, 492,
493, 506-511, 513-515, 522, 527, 561, 565, 566, 569, 570, 598-600, 603,
609-611, 613, 617, 618, 624, 629, 633, 649, 651, 652, 653, 657, 658, 660, 668,
686, 693, 694, 702, 720, 731, 732, 733, 746, 748, 749, 754, 774, 775, 777, 785,
787, 795, 802, 808-825, 828, 830, 835, 839, 853, 855, 856, 859
Schönherr, Karl (1867-1943) schrijver I 43, 649 II 545
Schoolmeester, De zie Gerrit van der Linde
Schoonderbeek, Johan (1874-1927) organist/dirigent II 379
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) filosoof I XXXIV, 645, 696, 822 II 134
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Schorr, Lev pianist I 368
Schouten violist I 355, 356
Schouwman, Hans (1902-1967) pianist/componist II 379, 646, 647
Schrammel, Johann (1850-1893) violist/componist I 687
Schrammel Kwartet I 687
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Schreker, Franz (1878-1934) componist I 455, 514, 693, 695, 713 II 205, 293,
393, 820
Schubert, Franz (1797-1828) componist I XXXII, 15, 17-19, 22, 37-39, 52, 54,
63, 68, 78, 79, 82, 91, 96, 97, 106, 108, 112, 115, 116, 128, 148, 149, 185, 203,
206, 211, 219, 278, 280, 285, 299, 305, 334, 335, 339, 349, 354, 355, 363, 371,
372, 381, 386, 387, 407, 417-419, 436-440, 442, 444, 448, 472, 474, 475, 493,
498, 518, 531-533, 553, 554, 556, 558, 607, 618, 651, 657, 668, 669, 671, 678,
681, 704, 712, 730, 731, 741, 763, 766, 767, 773-775, 790, 809, 812, 828, 829
II 6, 19, 44, 51, 55, 82, 136, 153, 162, 183, 184, 194, 213, 235, 247, 268, 276,
301, 321, 331, 341, 342, 370, 375, 388, 419, 446, 448, 450, 453, 458, 476, 477,
493, 510, 512, 513, 553, 559, 604, 641, 687, 704-706, 711, 740, 753, 761, 854
Schulhoff, Erwin (1894-1942) componist/pianist II 429, 430, 439, 441, 454,
472, 479, 482, 483, 485, 487, 549, 828
Schulz-Evler, Adolf (1854-1905) componist/pianist I 82
Schulze, Johan Reindert (1867-1943) zanger I 87, 309, 665, 680 II 257, 519,
520
Schuman, William Howard (1910-1992) componist II 775, 778
Schumann, Elisabeth (1888-1952) zangeres II 364, 365, 371, 476
Schumann, Robert (1810-1856) componist I XLII, 11, 23, 31, 54, 74-76, 78,
84, 99, 116, 124, 162, 169, 170, 174, 185, 219, 226, 242, 250, 251, 255, 256,
265, 275, 280, 283-285, 293, 339, 371, 396, 397, 401, 415, 416, 436-438, 444,
454, 455, 462, 497, 499, 507, 513, 517, 519, 554, 555, 611-613, 615, 626, 632,
639, 643, 668, 669, 676, 683, 704, 714, 728, 730, 731, 768, 777, 779, 789, 797,
809, 828, 829 II 14, 15, 22, 31, 37, 38, 86, 98, 101, 122, 123, 127, 128, 131,
136, 169, 194, 228, 237, 240, 242, 248, 249-252, 277, 278, 289, 307, 316, 321,
357, 388, 414, 462-464, 503, 506, 513, 560, 625, 640, 652, 754, 755, 757, 767
Schumann-Wieck, Clara (1819-1896) pianiste I XLII, 84 II 72
Schürmann, Willem (1876-1915) toneelschrijver I 43, 416
Schuster-Woldan, Gertrud (1892-na 1954) violiste I 666-669
Schutz, Hanna zangeres I 707
Schütz, Heinrich (1585-1672) componist I 399, 680
Schützendorf, Gustav (1883-1937) zanger II 93
Schuyt, Cornelis (1557-1616)- componist II 28
Schwarz, Boris (1906-1983) violist I 492, 493
Schwarz, Joseph (1883-1926) pianist I 492
Schwerké, Irving (1893-1975) publicist II 626
Schwers, Paul (1874-1939) musicoloog I 643
Schwitters, Kurt (1887-1948) schilder/dichter I 781, 783
Scott, Cyril (1879-1970) componist II 831
Scribe, Eugène (1791-1861) librettist II 394
Seidl, Johann Gabriel (1804-1875) dichter I 16
Seidl, Arthur (1863-1928) muziekcriticus II 503
Sekles, Bernhard (1872-1934) componist I 424, 461
Sell, R.Th.W. (Richard) (1889-?) hoornist CO II 383
Senaillé, Jean-Baptiste (1687-1730) componist I 754
Seneca, Lucius (5 v.o.j.-65) filosoof II 139
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Senfl, Ludwig (c. 1486-1542/3) schrijver II 473
Sent M'ahesa (ps. van Elsa von Carlberg 1893-1970) danseres I 380-384, 496,
497, 779
Séré, Octave (ps. van Jean Poueigh 1876-1958) muziekcriticus II 839
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Seroen, Berthe (1882-1957) zangeres I 113-115, 150, 201, 271, 330, 333, 334,
417, 444, 445, 804, 806, 808 II 5, 52, 157, 322, 458, 593
Serov, Alexander (1820-1871) componist I 202
Sessions, Roger (1896-1985) componist I XXV II 478, 485, 487
Setaccioli, Giacomo (1868-1925) componist/publicist II 509
Seume, Johann Gottfried (1763-1810) schrijver II 291
Séverac, Déodat de (1873-1921) componist I 154 II 443
Seydel, Carl (1879-1947) zanger II 202
Seyffardt's Boek- en Muziekhandel I XXIV-XXVI
Seyler, Gust/Guus (1900-1945) pianist I 535-537, 547, 548
Sgambati, Giovanni (1841-1914) componist I 248, 249
Shakespeare, William (1564-1616) toneelschrijver I 17, 42, 44, 90, 153, 159,
214, 235, 238, 307, 391, 423, 446, 622, 715-717, 745, 801, 802, 825 II 40, 41,
95, 131, 200, 241, 242, 332, 381, 446, 544-548, 566, 717, 793, 802, 836, 876,
890, 893
Shaw, George Bernard (1856-1950) schrijver I 319, 453, 649 II 545, 831
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) schrijver II 518
Shera, Frank Henry (1882-1956) musicoloog II 839
Sibelius, Jean (1865-1957) componist I 151, 152, 537, 539 II 474
Sibmacher Zijnen, W.N.F. (1859-1926) muziekcriticus I 488, 682
Sievert, Ludwig (1887-1966) decorontwerper II 292
Sigtenhorst Meyer, Bernhard van den (1888-1953) componist I 200, 201,
331, 607, 684, 685 II 30, 31, 337, 379, 380, 683, 834
Sigward, Botho Graf zu Eulenburg (1884-1915) componist I 650
Siki, Battling (1897-1925) bokser I 761
Silberman, Benedict (1901-1971) componist I 505 II 57
Silcher, Friedrich (1789-1860) componist I 667 II 72
Silver, Frank (1896-1960) songwriter II 197
Simonsen, Rudolph Hermann (1889-1947) componist II 105, 114
Sinding, Christian (1856-1941) componist I 211, 212, 517, 518 II 831
Širola, Božidar (1889-1956) componist II 295, 305, 309, 483
Sitwell, Edith (1887-1964) schrijfster II 433
Sjaljapin, Fjodor (1873-1938) zanger II 532
Sjostakovitsj, Dmitri (1906-1975) componist II 659-661, 699, 700, 829
Skrjabin, Alexander (1872-1915) componist II 39, 117, 189, 474
Slansky, Ludwig (1838-1905) componist I 211
Slauerhoff, Jan (1898-1936) schrijver II 195
Slinkert, Antonie (1878-1948) zanger I 788, 789
Sluyters, Jan (1881-1957) schilder I 646
Smetana, Bedřich (1824-1884) componist I 28, 29, 70, 71, 100, 101, 168, 395,
396, 404-406, 499, 500, 605, 750 II 187, 189, 398, 700-702, 809, 828
Smijers, prof. dr. Albert (1888-1957) musicoloog I XVI, XXVI, XXVIII II 432,
574, 696
Smilovits, Joseph violist Lener-kwartet I 753
Smit, Leo (1900-1943) componist II 36, 174, 175, 186, 187, 359, 522, 524,
549, 836
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Smithson, Harriet (1800-1854) actrice I 490 II 242
Smithuysen, Mary (1906-1992) danseres II 367
Smulders, Carl (1863-1934) componist I 408
Smyth, Dame Ethel Mary (1858-1944) componiste I 835
Snelleman, Johannes François (1852-1938) oriëntalist/etnoloog I 647
Snijders, Maurits altviolist USO I 768
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Society for Ancient Music II 388
Sokolskaja, Helene danseres I 487
Solleveld, Johanna zangeres I 716
Sommer, Hans (1837-1922) componist I 76, 455, 509, 796 II 85, 128, 149,
194, 464, 576, 661, 831
Son, Harry (1880-1942) violoncellist Budapester Strijkkwartet I 440, 636, 770
Sonsbeeck-Hommes, Willy van (1890-?) zangeres I 31, 32, 367, 368, 369
Sophokles (c. 496-405 v.o.j.) toneelschrijver I 90, 428, 429, 622, 627, 801 II
95, 133, 138-140, 179, 273, 320, 333, 336, 393-395, 400, 421, 422, 544, 718,
807, 826, 835, 836, 876, 878
Soudeïkine, Sergej (1882-1946) decorontwerper II 459
Soudeïkine-de Bosset, Vera (1888-1982) danseres/kostuumontwerpster II 459
Soulage, Marcelle Fanny Henriette (1894-1970) componiste I 199, 200
Souris, André (1899-1970) componist II 837
Sousa, John Philip (1854-1932) componist/dirigent I LXIII II 69, 593, 626, 763
Spaanderman, Jaap (1896-1985) dirigent/pianist II 58, 645
Spalding, Albert (1888-1953) violist/componist I 486, 487
Spanjaard, Martin (1892-1942) dirigent I 533-535, 607, 640, 642, 682
Specht, Richard (1870-1932) musicoloog/muziekcriticus I 85, 173, 240, 305,
311, 347, 349, 485 II 342, 704
Speenhoff, Koos (1869-1945) zanger/schrijver I 174, 627, 704
Speets, Dirk (1879-1951) trompettist CO I 553, 792
Spencer, Herbert (1820-1903) socioloog/filosoof I 647
Spier, Jo (1900-1978) tekenaar II 384
Spier, Rosa (1891-1967) harpiste I 199, 200 II 174-176, 186, 266, 379
Spoel, Arnold (1859-1934) zanger/componist I 781
Spohr, Louis (1784-1859) componist I 68, 69, 152, 486, 657, 818 II 34, 86,
131, 512, 516, 661
Spoor, C. (1887-1928) illustrator I 646
Spree, S. violist/altviolist I 810 II 769
Staal, Jan Frederik (1979-1940) architect I 680 II 218
Stade, Albert de (13de eeuw) kroniekschrijver I 806
Staegemann, Waldemar (1879-1958.) zanger/declamator II 109
Stam, Dirk van der muziekdocent I 703-704
Stamitz, Johann Wenzel Anton (1717-1757) componist I 268, 628, 712 II 12,
168, 243, 268, 885
Stants, let (1903-1968) componiste I 479 II 36
Stants, Nel (1900-1976) actrice II 42
Stap, Bram van der (1871-1945) zanger I 133, 134, 697-699
Staring, A.C.W. (1767-1840) dichter I 413
Steen, Jan (1625-1679) schilder I 73, 832 II 196, 311, 470, 832
Stefan, Paul (1879-1943) muziekcriticus/musicoloog I 88, 421, 482, 496, 623,
748 II 804, 839
Steffen, Nico (*1939) muziekhistoricus II 635
Steidl, G. fagottist II 119
Stein, Erwin (1885-1958) criticus/uitgever I 183 II 135, 691
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Steinberg, Maximilian (1883-1946) componist/dirigent II 211, 212, 213, 220,
225, 226
Steiner, Franz (1876-1954) zanger I 828, 829
Steinhardt, Erich musicoloog I XXVI
Steinitzer, Max (1864-1937) musicoloog I 183, 275
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923) schilder/tekenaar I 772
Stekel, Wilhelm (1868-1940) psychoanalyticus II 373, 578
Stendhal (ps. van Marie-Henri Beyle 1783-1842) schrijver I 613, 614
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Štěpán, Václav (1889-1944) componist I 120
Stephan, Rudolf (1887-1915) componist I 163, 710 II 219, 454
Sterck, dr. J.F.M. (1859-1941) letterkundige II 578
Stern, Isaac (1920-2001) violist I 368
Sterneck, Berthold (1893-1943) zanger II 93
Sternefeld, Daniël/Daan (1905-1986) componist II 838
Sternhagen, F. consul II 423
Steuermann, Eduard (1892-1964) pianist II 202, 304
Stilgebauer, Edward (1868-1936) schrijver I 767
Stips, Hendrik (1877-1965) contrabassist CO I 432
Stirling, Jane (1804-1859) vriendin van Chopin II 343
Stöckigt, Otto klarinettist II 63
Stoett, Frederik August (1863-1936) taalkundige II 769
Stoker, pianohandel I XLIII, 4, 326, 382
Stoker & Reddingius, concertbureau I 4, 12, 28, 264
Stotijn, Jaap (1891-1970) hoboïst II 379
Stotijn-Molenaar, Geertruida (1889-1954) zangeres II 379
Stradella, Alessandro (1642-1682) componist I 716, 717
Stradivari, Antonio (c. 1644-1737) vioolbouwer I 533
Straesser, Hans componist II 528
Straram, Walther (1876-1933) dirigent II 99, 105, 114, 118
Strauss, Eduard (1835-1916) componist/dirigent I 686
Strauss, Franz (1822-1905) hoornist/vader van Richard I 69
Strauss jr., Johann (1825-1899) componist I 34, 45, 46, 82, 85, 277, 325, 406,
410, 411, 445, 485, 641, 686, 687, 708, 725, 731, 734, 748 II 9, 26, 85, 132,
291, 302, 411, 465, 468, 510, 513, 599, 702, 711, 750, 857, 870
Strauss, Johann (1866-1939) dirigent I 686
Strauss, Richard (1864-1949) componist/dirigent I XXXV, LII, 10, 11, 23, 28,
33, 45, 52-54, 63, 64, 69, 70, 73, 82, 85, 92, 94, 96, 97, 101, 110-112, 122-124,
128, 129, 139, 149, 151, 155, 161, 162, 170, 178, 183, 212, 213, 217, 226, 228,
236, 240, 252, 257, 266, 269, 274-276, 280, 288, 293, 313, 318-320, 323, 341,
342, 364, 372, 376, 379, 400, 404, 414, 415, 424, 452, 467, 468, 470-472, 479,
482, 514, 519, 520, 531, 532, 534, 537, 538, 540, 545, 610, 612, 617-619, 624,
636, 639, 645, 648, 651, 652, 657, 658, 680, 681, 689, 691, 695, 696, 705, 722,
728, 746, 769, 795, 799, 800 II 6, 11, 13-15, 22, 24, 35, 37, 54, 67, 69, 80, 87,
91, 92, 97, 103, 115, 126-128, 132, 133, 150, 153, 154, 171, 172, 174, 178-183,
185, 194, 197, 202, 212, 220, 229, 234, 235, 242, 249, 251-253, 255-257, 259,
260, 262, 265, 270, 291, 321, 332, 334, 337, 338, 347, 357, 361, 362, 364-367,
370, 375, 379, 381, 390-392, 395, 405, 414, 419, 420, 450, 455, 462, 464, 474,
477, 487, 493, 502, 512, 513, 535, 552, 559, 586, 587, 615, 617, 619, 623-625,
630, 636, 643, 645, 664, 665, 686, 690, 702, 704, 705, 719, 730-732, 735, 741,
746-748, 750, 753, 754, 767, 809, 811, 816, 821-823, 828, 832, 835, 838, 855,
860
Strauss-orkest I 686, 687
Stravinsky, Igor (1882-1971) componist I XVI, 202, 204, 226, 237, 363, 400,
424, 434, 441, 454, 459, 514, 515, 546, 637, 648, 653, 671, 683, 695, 696, 698,
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700, 725, 758, 772, 792, 795-797, 799, 804 II 5, 7, 10-20, 22, 24, 25, 27, 30,
37-39, 55, 56, 59-74, 81, 86, 89, 99, 102, 104, 115, 116, 128, 129, 141, 144,
149, 152, 153, 160, 166, 171, 208, 209, 214-216, 221, 222, 224, 226, 227, 235,
236, 238, 239, 251, 252-255, 259, 263, 266-268, 276, 278, 286, 290, 301, 302,
306, 311, 312, 317, 321, 331, 336, 338, 357, 362, 372, 380, 381, 384, 386, 388,
391, 397-399, 407, 411, 412, 415, 418-422, 433-436, 440-443, 448, 453, 456,
457, 464, 474, 475, 476, 483, 484, 487,
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492, 509, 518, 524, 561, 565, 575-577, 599, 613, 615, 618, 619, 624, 651-655,
658, 660, 667, 668, 679, 680, 687, 699, 700, 702, 707, 708, 716, 719, 721, 725,
736, 746, 757, 774, 775, 777, 785, 787, 792, 803, 807, 822-829, 832, 838, 839,
841, 842, 853, 855, 859
Stravinsky-de Bosset, Vera zie Soudeïkine
Streabbog zie Gobbaerts
Streuvels, Stijn (1871-1969) schrijver II 470
Strezenko componist/arrangeur I 775
Strindberg, August (1849-1912) schrijver I 214, 310, 787 II 247, 274, 294,
308, 312, 442, 518
Strobel, Heinrich (1898-1970) musicoloog II 839
Strohm, Heinrich K. (1888-1978) intendant II 528
Stronck, Richard (1862-1929) dirigent/pianist I 148-150, 412, 413
Stronck-Kappel, Anna (1875-1967) zangeres I 148-150, 412
Strony, Charles dirigent I 527, 528, 549
Stuers, Julie de (1892-1981) zangeres II 379
Stumpf, Carl (1848-1936) filosoof I 699
Suarès, André (ps. van F.A.Y. Scantrel 1868-1948) schrijver I 724
Suk, Josef (1874-1935) violist Boheemsch Strijkkwartet I 168, 406, 411, 412,
499, 500, 503
Suppé, Franz von (1819-1895) componist I 687
Süssmayer, Franz Xaver (1766-1803) componist I 150
Sutter, Jules Toussaint De (1889-1959) componist II 838
Svendsen, Johan Severin (1840-1911) componist I 43, 44, 260 II 315
Sverkov dirigent I 489
Swaap, Samuel (1889-1971) violist Haagsch Strijkkwartet I 246, 607, 682,
794 II 380
Swager, Piet (1878-1936) klarinettist CO en Concertgebouw-sextet I 363, 561
II 384
Swarth, Hélène (Lapidoth-) (1859-1941) schrijfster I 272, 646
Swedenborg, Emanuel (1688-1772) filosoof I 310, 348
Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621) componist I 96, 97, 490 II 4, 6, 21,
28, 132, 239, 319, 331, 334, 353, 413, 470, 588, 614-616, 618, 761, 852, 855
Swieten, Gottfried baron van (1734-1803) componist I 413
Swift, Jonathan (1667-1745) schrijver I 269
Szabó, Ferenc (1902-1969) componist II 829
Székely, Zoltán (1903-2001) violist I 750, 751 II 27
Székelyhidy, Ferenc von (1885-1945) zanger II 271
Szell, George (1897-1970) dirigent II 656, 658
Szigeti, Joseph (1892-1973) violist I 554, 555, 693
Szymanowski, Karol (1882-1937) componist II 99, 114, 187, 189, 202, 203,
220, 287, 448

T
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Tacitus, Publius Cornelius (55-116/120) geschiedschrijver II 138
Tagore, Rabindranath (1861-1941) schrijver/filosoof I 48 II 36, 136, 725
Tailleferre, Germaine (1892-1983) componiste I 653, 725 II 804
Tak, Heike (1869-?) hoornist CO en Concertgebouw-sextet I 363, 561
Tak, J.J.F. (Jan) (alt)violist CO I 472, 474
Tak, Max (1891-1967) componist/dirigent/muziekcriticus I 759, 802 II 44,
396
Tak, P.L. (1848-1907) journalist/politicus I 646
Talich, Václav (1883-1961) componist I XXV
Talley, Marion (1907-1983) zangeres II 280
Tansman, Alexandre (1897-1986) componist II 103, 116, 129, 824
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Tartini, Giuseppe (1692-1770) componist I 27, 28, 111, 112, 235, 426, 683,
II 76, 614, 618, 629
Tast, Ton van zie Anton van der Valk
Tauber, Richard (1892-1948) zanger II 502, 519, 589, 590
Täubert, Carl Gregor (c. 1778-na 1861) beeldhouwer I 279
Tausig, Karl (1841-1871) -pianist/arrangeur II 286
Taeye, Alex de (1898-1952) componist II 837
Taylor, Frederic Winslow (1856-1915) ingenieur II 20
Taylor, Joseph Deems (1885-1966) criticus/componist II 714
Teirlinck, Hermon (1879-1967) schrijver I 312
Tekke, Gretha (1892-?) pianiste I 202
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) componist II 576, 578, 758
Tell, Wilhelm (rond 1400) vrijheidsstrijder II 471
Telmányi, Emil (1892-1988) violist I 68, 69
Temesváry, János (1891-1964) violist Hongaarsch Strijkkwartet I 720
Tempel, Nora van den zangeres I 211, 212
Tennyson, Alfred Lord (1809-1892) dichter I 128
Terlaak, J.E. pianodocent I XX
Terni, Enrico componist II 205
Tertre, Estienne du (midden 16de eeuw) componist I 245, 246
Tetterode, Lambertus Adrianus van (1858-1931) componist I 211 II 449
Tevel, S.J. (Simon) (1883-1949) schilder I 337
Thalberg, Sigismund (1812-1871) componist/pianist I 197, 740, 786
Theremin, Léon/Lew (1896-1993) natuurkundige II 633
Thibaud, Jacques (1880-1953) violist I 530, 656-658 II 344, 345, 371, 736
Thier, Anna zangeres I 106, 107
Thomas, Ambroise (1811-1896) componist I 185, 340, 391, 441, 528 II 445,
446
Thomas, Kurt (1904-1973) componist/dirigent II 204
Thomas a Kempis (c. 1380-1471) schrijver/mysticus I 195 II 139
Thoran, Corneil de (1881-1953) dirigent II 395
Thorwaldsen, Bertel (1770-1844) beeldhouwer I 665
Thuille, Ludwig (1861-1907) componist/theoreticus I 269, 461-463, 698, 769
II 152, 502
Tibbe, Henry (1863-1895) violist I 27, 28
Tiepen, C. Harms uitgever I 740
Tierie, Anton (1870-1938) koordirigent II 270, 271
Tiersot, Julien (1857-1936) musicoloog II 839
Tiessen, Heinz (1887-1971) componist II 430, 432, 436, 437, 483
Tiggers, Piet (1891-1968) dirigent/componist I XVIII, XXIII, LVI II 266, 267,
268
Tilkin-Servais, Ernest (1888-1961) zanger I 549
Timmermans, Felix (1886-1947) schrijver I 219 II 470
Tinel, Edgar (1854-1912) componist II 838
Tirso de Molina (1584-1648) toneelschrijver II 93
Tissor, Rudolf (1886-1930) dirigent I 706, 707, 715, 769, 770, 821, 823
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Tivoli I XXII, XLII, XLIV, XLVI, XLVII, LI-LV, LVII, LVIII-LXII, LXV, 38, 136, 145,
189, 230, 232, 267, 363, 365, 427, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 580,
582-585, 587
Tobi, E.G. zanger I 218
Toch, Ernst (1887-1964) componist II 297, 306, 309, 314, 315, 522, 697
Tolstoj, L.N. (1828-1910) schrijver I 203, 522 II 15, 205
Tommasini, Vincenzo (1870-1950) componist II 155, 429, 433, 436, 437, 439
Tomonori, Ki No (c. 850-905) dichter II 157
Toni, Alceo (1884-1969) componist/muziekcriticus II 431, 481, 486
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Toonkunstkoor Amsterdam I 343, 467, 472, 613, 614, 674 II 192, 193, 204,
535
Toonkunstkoor Utrecht I 58, 60, 207, 209, 312, 412, 413, 456, 458, 663, 666,
743, 745, 754, 806, 808
Toorop, Jan (1858-1928) schilder I 428
Toscanini, Arturo (1867-1957) componist II 54, 519, 520, 704-706, 729-731
Tosti, Sir Francesco Paolo (1846-1916) componist I 211
Toulouse Lautrec, Henri de (1864-1901) schilder I 747, 772
Tóth, Aladár von (1898-1968) muziekcriticus II 107, 120
Trakl, Georg (1887-1914) dichter II 817
Trapman, Catharina (1897-?) pianiste I 618-620
Trapp, Max (1887-1971) componist II 637-639
Treitschke, Georg Friedrich (1776-1842) schrijver I 158
Troelstra, P.J. (1860-1930) politicus I LXIII
Trom, Abraham (Abrahamus Trommius 1633-1719) theoloog/predikant II
196, 284
Tromp, Cornelis violist I 662
Tschang-Tsi (c. 712-779) dichter II 273
Tsjaikovski, Pjotr Iljitsj (1840-1893) componist I 9, 70, 71, 92, 93, 95, 96,
198, 199, 201-205, 209, 210, 232, 233, 295, 305, 326, 334, 367-370, 487, 505,
506, 510, 523, 524, 591, 595, 634, 640, 642, 651-653, 656, 711, 713, 719, 734,
757, 764, 776, 785-787, 790, 801 II 9, 54, 59, 64, 75, 81, 88, 172, 173, 185,
210-212, 225, 262, 272, 282, 294, 313, 317, 360, 361, 365, 375, 383, 393, 397,
399, 400, 414, 471, 501, 517, 522, 586, 587, 594, 630, 631, 699, 700, 711, 712,
735, 753, 761, 826, 857
Tsjerepnin, Nikolaj (1873-1945) componist/dirigent II 824
Tulder, Louis van (1892-1969) zanger I 37, 58, 61, 62, 90, 94, 216, 223, 238,
309, 312, 315, 550, 551, 613, 614, 788, 789 II 33, 192, 204, 322, 400, 401, 422,
580
Tupynambá, Marcelo (1899-1953) componist I 655
Turin, Viktor A. (1895-1945) cineast II 599
Turina, Joaquin (1882-1949) componist I 132, 140, 227, 373, 540 II 307, 339,
830
Tussenbroek, Hendrika van (1854-1935) componiste I 781 II 335

U
Ullmann, Viktor (1898-1944) componist II 479, 482, 485, 487
Ullstein, uitgeverij I 767
Universal Edition I 168, 421, 471, 623, 688, 689 II 205, 691
Urban, Erich librettist I 761
Urlus, Jacques (1867-1935) zanger I 212-214, 284, 343, 415, 522, 728 II 52,
180, 202, 268, 269, 344
Utrechtsche Kunstkring I 794, 813
Utrechtsche Mannenzangvereeniging, Koninklijke I 408, 631
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Utrechtsche Muziekvereeniging I XLIII, LVI, 65, 91, 162, 317, 335, 342, 607,
608, 667, 668, 731, 801
Utrechtsche gemengde zangvereeniging Polyhymnia I 134, 135, 463
Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang, Koninklijke I 218, 219, 394,
613, 614, 788, 789
Utrechtsche Zangvereeniging Cantate I 526, 811, 812
Utrechtsch Gemengd Koor Joh. Seb. Bach I 351, 352, 526
Utrechtsch mannenkoor Euterpe I 15, 16, 212, 685, 686
Utrechtsch mannenkoor Orpheus I 133, 134, 212, 475, 476
Utrechtsch Palestrinakoor I 35, 65, 132, 212, 300, 628, 629
Utrechtsch Sextet I XLVIII, 289, 789, 793, 824, 825 II 875
Utrechtsch Strijkkwartet I 29
Utrechtsch Stedelijk Orkest (U.S.O.) I passim II 27, 36, 233, 464, 488, 564,
593
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Uytvanck, Valentin Edgar van (1896-1950) schilder/tekenaar I 833 II 62

V
Vaas, J.H. (1857-1944) priester/dichter I 136
Valensin, Georges (1844-1890?) componist I 198, 199
Valentino, Rudolph (1895-1926) filmacteur II 87, 207
Valerius, Adriaen (c. 1575-1625) schrijver I 282 II 406, 534, 614
Valéry, Paul (1871-1945) schrijver II 789
Valk, Anton van der (‘Ton van Tast’ 1884-1975) tekenaar II 384
Vás, Sándor (1884-1972) pianist I 68, 69
Vasnier, Eugène (1837-1919) architect II 789
Vaughan Williams, Ralph (1872-1958) componist I 514 II 185, 481, 482,
484, 485, 487, 831
Vaurabourg, Andrée (1894-1980) pianiste II 464
Vecsey, Franz von (1893-1935) violist I 492
Veerman, Gerard (1852-1937) violist I XX, XLVIII, 17, 29, 30, 45, 98-100,
162, 190, 242, 299, 327, 335, 341, 404, 406, 666, 738, 739, 810, 811
Veerman-Bekker, Lucie (1862-1944) pianiste I XX, 29, 162, 242, 299, 404,
738
Veerman-kwartet I 98, 162, 222, 299
Vegt, Herman van der (1897-1949) violist II 379
Velasquez, Diego Rodriguez da Silva y (1599-1660) schilder I 122
Velde, van de J. zangdocent I XX
Velsen, Minnie van zangeres I 10, 11
Verdi, Giuseppe (1813-1901) componist I 76, 77, 86, 89, 90, 447, 448, 452,
455, 465, 546, 549, 645, 695, 715, 716 II 54, 171, 199, 370, 394, 396, 465, 650,
665, 720, 793
Vereenigd Tooneel, Het II 40, 544
Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang II 235, 459
Verein für musikalische Privataufführungen I 495, 530 II 781
Veress, Sándor (1907-1992) componist II 829
Vergilius, Publius (70-19 v.o.j.) schrijver II 138, 139
Verhaeren, Emile (1855-1916) schrijver II 287, 371
Verhagen, Balthazar (1881-1950) schrijver I 601 II 32, 33, 42, 138, 139-141,
299, 333, 836, 879
Verhallen, Bart (1870-1940) componist I 475, 476
Verhey, Anton B.H. (1871-1924) componist/pianist/organist I 15, 91, 142,
368, 475, 476, 682
Verheyden, Edward (1878-1959) componist II 838
Verhulst, Johannes (1816-1891) componist I 788, 804 II 132, 136, 137, 331,
470, 488, 613
Verkade, Eduard (1878-1961) regisseur/acteur II 40, 42, 43, 367, 544, 682,
716, 718, 897, 898
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Verlaine, Paul (1844-1896) schijver I 23, 185, 227, 228, 302, 384, 421, 428,
772 II 81, 133, 139, 287, 333, 371, 535, 536, 788, 791, 800
Vermeer, Johannes (1632-1675) schilder I 490 II 196, 319, 470
Vermeulen, Matthijs (1888-1967) componist/muziekcriticus I XXIII, XXXI, L,
LVI, LXIII, LXIV, 60, 124, 202, 225, 254, 267, 268, 271, 282, 330-334, 357, 377,
384, 429, 540, 574, 602, 623, 624, 680, 684, 685, 695, 759, 760 II 28, 35, 36,
69, 224, 238, 273-275, 279, 306, 336, 351, 356, 359, 389, 412, 418, 453, 488,
528, 549, 551-554, 557-560, 595, 617, 674, 681, 694, 720, 721, 733, 735, 834
Vermeylen, August (1872-1945) letterkundige/historicus/politicus I 767
Verne, Jules (1828-1905) schrijver II 211
Versteegh, Theodora (1888-1970) zangeres I 717, 718
Versteegh, L.P.L. (1871-1945) klarinettist USO I 298
Verwey, Albert (1865-1937) schrijver I 428 II 134
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Vestdijk, Simon (1898-1971) schrijver/essayist/arts I XIII, XIV, XXX II 190,
717, 780
Veth, Cornelis (1880-1962) schrijver/tekenaar II 383, 385
Victoria, Tomás Luis de (c. 1548-1611) componist I 35, 65, 66, 425, 775 II
432, 433, 440
Vidal, Paul Antoine (1863-1931) componist II 788
Vidor, King Wallis (1894-1982) cineast
Vies, Abraham van der (1899-1961) regisseur/acteur II 62
Vieuxtemps, Henri (1820-1881) violist/componist I XLII II 51, 460
Villon, François (c. 1430-1463) schrijver I 544, 640 II 110, 229, 230, 792
Vincent, Jo (eig. IJzerman 1898-1989) zangeres I 659 II 307, 580
Vincke, L. zangeres I 550, 551
Vink, Johannes hoboïst USO en Utrechtsch Sextet I XLVIII, 26, 629, 630, 820,
824
Vink, Frans (1878-?) componist/dirigent/publicist I 159
Viotta, Henri (1848-1933) componist/dirigent I 263, 379, 627 II 83, 255, 357,
384, 695
Vis, Jurjen (*1958) historicus II 359, 549
Vischer, Friedrich (1807-1887) schrijver/filosoof II 58
Visscher, Lini zangeres I 165, 166
Vitali, Tommaso Antonio (c. 1665-1747) componist I 492, 493, 668, 669
Vittoria zie Victoria I 35, 59, 65, 66, 425, 775, 799 II 219, 250, 432, 433, 440
Vivaldi, Antonio (1675-1741) componist I 59, 239, 283, 284, 335, 341, 718,
814, 815, 827 II 76, 399, 429, 436, 440, 629, 720
Vladeracken, Geertruida van (1880-1947) zangeres/componiste I 153
Vocht, Lodewijk de (1887-1977) componist II 838
Vogel, Wladimir (1896-1984) componist II 296, 303, 519
Vogelweide, Walther von der (c. 1170-c. 1230) dichter/zanger I 671 II 135,
573
Vogl, Johann Michael (1768-1840) zanger II 341
Vogl, Ralph Erwin (1896-1945) componist II 519
Vogler, Georg Joseph (1749-1814) componist II 477
Voltaire (ps. van François-Marie Arouet 1694-1778) schrijver/filosoof II 302
Vondel, Joost van den (1587-1679) schrijver I 379, 679, 728, 729, 756, 801,
828 II 43, 44, 133, 137, 157, 319, 356, 414, 470, 518, 542, 545, 548, 550, 555,
578, 579, 697, 710, 716-718, 722, 724
Voormolen, Alexander (1895-1980) componist I 139, 142, 330, 331, 333, 377,
495, 607, 625, 685 II 337, 340, 380, 398, 406, 683, 711, 754, 834
Vos, Chris de (1870-1949) zanger/opera directeur I 14, 94, 527, 823, 824
Vos, Margot (1891-1985) socialistisch schrijfster II 285
Voss, Richard (1851-1918) schrijver I 767
Vranken, Alphons (1879-1953) koordirigent I 472
Vranken, Jos (1870-1948) koordirigent/componist I 15, 16, 134, 142, 212, 213
Vredenburg, Max (1904-1976) componist/pianist II 359, 528, 684
Vreuls, Victor (1876-1944) componist II 837
Vriesland, Victor E. van (1892-1974) schrijver II 195, 750
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Vuillermoz, Émile (1878-1960) muziekcriticus/componist I 521, 654, 655,
725, 726, 743 II 452

W
Waardt, Piet de (1875-na 1945) pianist I 148, 232-234, 316
Wagemaker, Adr. C. (1885-1943) componist I 106, 107
Wagenaar, Arnold (1873-1945) componist I 811
Wagenaar, Bernard (1894-1971) violist/dirigent/componist I 139, 142, 625,
811
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Wagenaar, Jan (1896-1859) pianist/componist I 88, 111, 112, 120, 389, 390,
440, 442, 504, 505, 553, 554, 629-631, 771-773
Wagenaar, J.A.H. (1872-1859) concertorganisator/beiaardier I XLIII, 8, 84,
111, 366
Wagenaar, Johan (1862-1941) componist/dirigent I XIX, XX, XLI, XLIII, LII, 6,
15, 21, 23-25, 27, 43-45, 58, 60, 65, 72-74, 78-80, 83-86, 96-98, 107, 125, 139,
141-143, 146-148, 168, 197, 207, 209, 213, 229, 252, 263, 271, 272, 298, 299,
312-315, 324, 359, 376, 387, 412, 413, 456-458, 522, 568, 570, 583, 584, 624,
625, 663, 666, 682, 706, 738, 739, 743, 745, 756, 781, 806, 808 II 27, 33, 48,
84, 85, 177-179, 192, 193, 331, 332, 335, 384, 385, 400, 462, 534, 563, 564,
605, 607, 613, 618, 711, 725, 754, 760, 770-772, 785, 832, 833
Wagenaar, Johanna (1900-1990) pianiste/componiste I 493, 496
Wagenaar, Nelly (1898-1985) pianiste I 106, 107
Wagner, Franz (1891-?) pianist Dresdener Trio I 419
Wagner, Richard (1813-1883) componist I 7, 13-16, 23, 25, 31, 39, 40, 57,
78, 89, 90, 93, 104, 109, 110, 115, 135, 138, 154, 155, 160, 182, 184, 200, 209,
210, 212, 213, 222, 226, 236, 237, 243, 257, 265, 266, 268, 274, 291, 300-302,
303, 304, 305, 307, 308, 313, 315, 322, 327, 329, 337, 353, 364, 376, 379, 390,
402, 406, 409, 415, 419, 423, 424, 427, 429, 437, 443, 457, 459, 463-472, 477,
479, 482, 483, 486, 490, 503, 505, 514, 515, 517, 524, 525, 533, 534, 543,
545-548, 555, 557, 602, 603, 611, 615, 626, 627, 634, 639, 643, 645, 647-649,
653, 664, 665, 668, 671, 681, 685, 686, 689, 693, 696, 702, 706, 707, 711, 718,
720, 725, 729, 741, 742, 750, 751, 764, 769, 773, 776-779, 784, 785, 789, 794,
795, 797, 801, 821-823, 826, 827, 832 II 6, 14, 18, 20, 24, 31, 34, 37, 40, 45,
51, 54, 55, 58, 67, 81, 83, 86, 92, 94, 95, 101, 103, 107, 120, 123, 126, 127,
131, 133-136, 138-141, 149, 151-154, 158, 162, 166, 168, 172, 179, 180, 184,
185, 196, 199-201, 212, 231, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 247, 248, 252, 261,
265, 273, 274, 278, 286, 293, 296, 304, 313, 322, 331-334, 337, 338, 362-364,
367, 372, 373, 375, 381, 384, 389, 393, 401, 407, 414, 420, 421, 445, 453, 455,
462, 468, 474, 490, 491, 510, 512, 513, 518, 522, 542, 553, 555, 560, 568, 573,
579, 611, 612, 614, 618, 625, 638, 640, 642-645, 650, 651, 657, 664, 665,
667-669, 694, 703-705, 709, 732-734, 740, 741, 745, 746, 753, 755, 757,
765-767, 771, 772, 789, 793, 797, 800, 805, 808, 811, 826, 831, 832, 835, 838,
854, 855, 877, 897
Wagner, Siegfried (1869-1930) componist I 213 II 201
Wagnervereeniging I 460, 627 II 92, 94, 171, 179, 198, 202, 218, 239, 346,
363, 367-369, 390, 445, 458, 565, 569, 572, 618, 643, 644, 657, 667, 689, 699,
700, 709, 710, 716, 718, 719, 724, 738, 741, 776, 893, 895-897
Waisvisz, Eddie (1900-1966) violist I 199, 200
Wal, Albert J. de (1876-1952) publicist I 246 II 385, 386
Waldbauer, Imre (1892-1952) primarius Hongaarsch Strijkkwartet I 720, 721
Waldstein, Ferdinand Ernst Graf von (1762-1823) muziekliefhebber I 120,
121, 440, 660 II 243
Waldteufel, Louis (1801-1884) violist/componist I 436
Walen, Marie Jannette (1881-na 1961) pianiste I 401, 403
Walker, Edyth (1867-1950) zangeres I 40
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Wallace, Edgar (1875-1932) schrijver II 577
Wallant, Dora (ps. van Dorothea J.C.M. Verhagen-Wallebroek 1897-1976)
actrice II 44
Wallerstein, Lothar (1882-1949) regisseur II 292
Walsem, mr. J.J. van (1886-1972) bestuurder conservatorium II 562
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Walter, Bruno (1876-1962) dirigent I 225 II 411, 635, 659, 686, 687, 706,
707, 731
Walter, Viktor (1865-1935) violist/schrijver I 265 II 4
Walther, J. violoncellist Rosé-kwartet I 395
Walton, Sir William Turner (1902-1983) componist II 103, 114, 126, 433-436,
441, 824, 832
Wambach, Emiel (1854-1924) componist II 838
Wang-Wei (699-759) dichter II 273
Warmelo, W.L. van muziekhistoricus I 601
Warnies, Leon (1835-1903) straatorgelverhuurder I 790
Weber, Carl Maria von (1786-1826) componist I 10, 11, 17, 19, 82, 123, 336,
338, 609, 611, 613, 634, 648, 662, 728, 764, 791, 793, 797 II 19, 82, 153, 158,
166, 185, 199, 241, 247, 251, 278, 282, 361, 375, 477, 708, 731, 734, 753, 754
Webern, Anton (1883-1945) componist I XVI, XXVI, 183, 271, 688, 689, 690,
691, 692, 695, 798, 835 II 6, 104, 105, 116-118, 130, 131, 149, 151, 171,
214-216, 221, 222, 223, 225-227, 280, 295, 304, 313, 383, 430-433, 435, 436,
438, 439, 441, 444, 454, 474, 477, 481, 486, 492, 506, 507, 516, 522, 523, 527,
599-601, 609, 610, 649, 731, 748, 749, 773, 774, 777, 778, 787, 816, 817
Weckerlin, Jean-Baptiste Théodore (1821-1910) componist II 77, 83, 105
Wedekind, Frank (1864-1918) schrijver II 650, 692, 693, 817
Weelkes, Thomas (c. 1575-1623) componist II 778
Weigl, Bruno (1881-1938) componist/musicoloog I 46
Weigl, Karl (1881-1949) componist I 835 II 204
Weil, Max (1869-1944) componist/dirigent II 684, 744
Weill, Kurt (1900-1950) componist II 105, 116, 117, 129, 454, 697
Weinberger, Jaromir (1896-1967) componist II 828
Weingartner, Felix (1863-1942) dirigent/componist I 45, 651, 652 II 754
Weise, Christian (1642-1708) schrijver II 682
Weissmann, Adolf (1873-1929) muziekcriticus I 407
Wellesz, Egon (1885-1974) componist/musicoloog I 455, 638, 639, 688, 835
II 27, 268, 599, 839
Wendling, Karl (1875-1962) violist I 293, 294
Wendling-kwartet I 293, 294
Wensen, Nic. van zanger I 136, 137
Weprik, Alexander (1899-1958) componist II 829
Werker, A.W.M. (Annie) (1893-1972) pianiste/eerste echtgenote van Pijper
I XXIII, LX, 421, 479, 573, 575
Werker, mr. W.H.M. (1871-1938) bestuurslid Tivoli I LIII, LIV, LXI, 573, 575,
580
Werner, Heinrich (1873-1927) musicoloog II 808
Werner, Louis (1901-na 1966) violoncellist I 818
Wertheim, A.C. (1832-1897) componist I 200, 201
Wertheim, Rosy (1888-1949) componiste II 359
Werumeus Buning, J.W.F. (1891-1958) dichter/schrijver II 62
Wesendonck, Mathilde (1828-1902) schrijfster II 180
Wessel, Horst (1907-1930) nationaalsocialist II 700
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Wessem, Constant van (‘Frederik Chasalle’ 1891-1954) schrijver/criticus I
XXIII, LI, 149, 202, 540, 659, 699-702, 759 II 61, 62, 197, 290, 308, 343, 504,
505, 520
Westenberg, Tilly (?-1962) zangeres I 62
Westendorp-Jaspers, M.M. (1864-?) vertaalster II 193
Westphal, Rudolf (1826-1892) filoloog II 876
Westrheene, P.A. van (1863-1929) redacteur Caecilia I 148
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Wetchor, Nathalie (1903-?) zangeres II 652, 653
Wetzler, Hermann Hans (1870-1943) componist I XXIV II 78-80, 84
Weyden, Rogier van der (1400-1464) schilder I 220, 438 II 28
Weyler, Walter (1905-1968) musicoloog II 839
Wezel, Henk van (1895-1968) violoncellist II 528, 530, 532
White, Al altviolist I 368
Whiteman, Paul (1890-1967) orkestleider II 113, 125, 223, 291, 459
Whittaker, William Gillies (1876-1944) componist/dirigent II 296-298, 306,
307, 309, 315, 436, 486
Wiardi Beckmann-Kuenen, Suze (1870-1920) vertaalster I 225
Wibaut, F.M. (1859-1936) politicus I LXIV II 218, 593
Wichman, Erich (1890-1929) schilder I 322, 783 II 10, 858
Widor, Charles-Marie (1845-1937) organist/componist I 6, 723 II 445
Wieck, Friedrich (1785-1873) musicus/schoonvader van Schumann I 84
Wiéner, Jean (1896-1982) componist/pianist I 692 II 9
Wieniawski, Henryk (1835-1880) componist/violist I 28, 29, 235, 371, 411,
412, 430, 431, 477, 528, 531, 658 II 460
Wierts, Johan (1866-1944) componist II 378
Wiesenthal, Bertha (c. 1880-?) danseres I 779
Wiesenthal, Else (c. 1880-?) danseres I 779
Wiesenthal, Grete (1885-1970) danseres I 779
Wieth-Knudsen, Knud Asbjørn (1878-1962) componist I 417
Wiggelaar, Harry (1883-na 1946) violist I 751, 752, 804, 805
Wijdeveld, Hendrik Th. (1885-1987) architect/decorontwerper II 43, 551,
557, 674
Wijngaarden, Louise (1897-1978) violiste II 266
Wijngaart, J. van de (1874-?) violist I XX, 98
Wijsman, Christiaan pianist I 211, 212
Wilde, Oscar (1854-1900) schrijver I XLVI, 469, 471 II 33, 81, 210
Wildenbruch, Ernst von (1845-1909) dichter I 130
Wilhelm II van Duitsland (1859-1941) keizer I 697
Willaert, Adriaan (c. 1485-1562) componist II 65, 72, 196, 353, 473, 574
Willeke, Karel (1877-1938) fluitist CO II 174, 176, 186, 219
Willner, Alfred Maria (1859-1929) librettist II 446
Wilson-Pelouze, Marguerite (1836-?) mecenas II 789
Winding, August Hendrik (1835-1899) componist II 377
Winnubst, Johan H.P. (1885-1934) dirigent/organist/componist I 35, 65, 66,
132, 137, 212, 213, 300, 408, 410, 507-509, 628 II 832
Winter, Janus de (1882-1951) schilder I XXI, 21, 125, 127, 267, 409
Wirth, dr. Hermann Felix (1885-1981) musicoloog I LXI, 181, 261-263, 264,
570 II 28, 356
Wirz, Clara (1881-1971) zangeres II 305, 307
Wissel-Henderschee, G.M. van der vertaalster II 3 367
Wit, Margarete pianiste II 321
Witsen, Willem (1860-1923) schilder I 428
Witsen Elias, Claudine (1897-1988) declamatrice/zangeres I 278 II 551, 557
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Witte, Dirk (1885-1932) cabaretier I 282
Witte, George Hendrik (1843-1929) componist I 17, 141, 142, 805
Wittgenstein, Paul (1887-1961) pianist I 436
Wognums gemengd koor Jacob Kwast (‘de Wognummers’) I 774
Wolf, Cornelis de (1880-1935) organist/componist II 448, 449
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Wolf, Hugo (1860-1903) componist I LVI, 54, 55, 108, 139, 148, 149, 164, 165,
169, 183, 203, 204, 211, 280, 339, 352, 354, 355, 371, 372, 389, 390, 403, 417,
418, 424, 431, 454, 455, 484, 507, 508, 532, 540, 615, 618, 657, 661, 668, 669,
697, 698, 704, 705, 713, 730, 731, 750, 751, 764, 765, 771-773, 777, 792, 797,
801, 810, 828, 829 II 19, 57, 78, 81, 247, 248, 274, 300, 409, 535, 536, 652,
761, 808
Wolf, N.H. (‘dr. Nahewo’ 1872-1942) schrijver/journalist I 56
Wolf, Otto (1871-1946) zanger I 770
Wolf-Ferrari, Ermanno (1876-1948) componist I 424, 454, 455, 507, 508,
661, 792, 801 II 57
Wolff, Pius Alexander (1782-1828) schrijver/toneelspeler I 648
Wolfrum, Philipp (1854-1919) componist I 461
Wolfsthal, Josef (1899-1931) violist II 383
Wood, Charles Erskine Scott (1852-1944) schrijver II 110
Wood, Sir Henry (1869-1944) dirigent II 105, 114
Wotquenne, Alfred (1867-1939) bibliothecaris I 244, 769
Wührer, Friedrich (1900-1975) pianist II 116
Wüllner, Franz (1832-1902) dirigent I XLIX II 181
Wüllner, Ludwig (1858-1938) zanger/declamator I 339, 340

X
Xenophon (c. 430 - c. 354 v.o.j.) schrijver II 138

Y
Ysaÿe, Eugène (1858-1931) componist/violist I 149, 630
IJssel de Schepper, A. pianodocente I XX
Yvain, Maurice (1891-1965) componist I 760
IJzer, Maurice van (1898-1970) componist/pianist I 658-660

Z
Zadora, Michael (1882-1946) pianist I 617
Zagwijn, Henri (1878-1954) componist I 142, 330, 331, 332, 377, 488, 607,
685 II 36, 261, 335, 380, 420, 488, 683, 834
Zandonai, Riccardo (1883-1944) componist II 155
Zanten, Cornelie van (1855-1946) zangeres II 379
Zavadil, Józef (1905-?) componist II 775, 778
Zegers de Beyl, Johanna (1885-1977) zangeres I 14, 77, 204, 205, 239, 340
Zeldenrust, Henri (1877-1944) dirigent I 236, 239, 374, 463, 466, 482, 483,
521, 522, 620, 623
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Zelenka, Ladislav (1881-1957) violoncellist Boheemsch Strijkkwartet I 406,
503
Zelling, Anton (1890-1972) muziekcriticus II 343
Zelter, Karl Friedrich (1758-1832) componist II 477
Zemlinsky, Alexander von (1872-1942) componist II 429, 430, 435-439, 441
Zerlett, Hans (1892-1949) librettist/regisseur I 761
Ziegler, Hannelore danseres I 410, 411
Ziegler, O. kostuumontwerpster van Hannelore I 411
Zika, Richard (1897-1947) violist II 487
Zilcher, Hermann (1881-1948) componist II 194, 464
Zimmerman, mr. Alfred Rudolf (1869-1939) overheidsfunctionaris I 748
Zimmermann, Louis (1873-1954) violist I 11, 12, 19-21, 41, 111, 145, 191,
234, 235, 254, 255, 296, 303, 321, 338, 371, 396, 417, 472, 474, 479, 553 II
89, 182, 225, 232-234, 240, 386, 448, 576, 645, 725
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Zöllner, Heinrich (1854-1941) componist I 461
Zürcher, Wouter (1892-c. 1920) componist/pianist I 50
Zürcher, J.W.C.A. (Jan) (1851-1905) schilder/linguïst I 50
Zwart, James (1892-?) violoncellist I 408, 410
Zwart, F.W. (Frits) (*1954) musicoloog I 766
Zweers, Bernard (1854-1924) componist I 141, 271, 272, 298, 299, 434, 624,
625, 755-757, 801 II 85, 97, 136, 137, 198, 233, 263, 295, 309, 317-320, 331,
332, 334, 335, 375, 384, 409, 488, 592, 613, 614, 618, 631, 641, 683, 725, 731,
754, 761, 762, 770-772, 832, 860
Zweers, de Louw, Dora (1876, 1959) zangeres I 298, 299, 755, 756
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